
Olivetto conta como 7 contas novas superam a perda do Unibanco 
Bruno Azevedo 
 
Com a conquista de sete novas contas desde janeiro deste ano, a agência W/Brasil estima 
crescimento de 20% em faturamento para2006. 
A  perspectiva indica uma retomada em relação ao ano passado, quando, com a perda da conta 
do Unibanco, a agência registrou receita aquém das expectativas. 
 
A conquista mais recente da W/ Brasil, fechada nesta semana, é a conta da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM). Além disso, a empresa disputa cinco importantes concorrências 
que podem impulsionar mais os negócios. 
 
 
Contrariando uma tendência verificada no mercado publicitário brasileiro, Washington Olivetto, 
sócio da W/Brasil, afirma que sua agência independe de uma parceria estrangeira para sobreviver. 
"Sempre fomos assediados e optamos por estar sozinhos.  
 
Acho que os estrangeiros até desistiram. Acho difícil a Wabrir mão de ser 100% nacional. Há 
espaço no Brasil para trêsouquatro agências puramente brasileiras. Por outro lado, nunca é 
impossível a gente se encantar por algumas propostas", comenta o publicitário. 
 

 
Leia mais 
 
W/Brasil ganha sete contas e quer crescer 20%  
Bruno Azevedo   
 
Com a conquista de sete novas contas desde janeiro deste ano, a agência W/Brasil estima 
crescimento de 20% em faturamento para 2006. A perspectiva indica uma retomada em relação 
ao ano passado quando, com a perda da conta do Unibanco , a agência registrou receita pouco 
acima da verificada em 2004. Um sinal das boas previsões da empresa é a contratação de sete 
pessoas. A conquista mais recente da agência é da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM).  
 
Além disso, a W está passando por uma série de mudanças que o publicitário Washington 
Olivetto, 54 anos, prefere chamar de “reinvenção da W”. A empresa também está disputando 
cinco importantes concorrências que podem impulsionar mais os negócios. Entre os desafios por 
que passa a propaganda, Olivetto vê uma grande mudança na publicidade mundial, o que 
interfere diretamente na forma de produzi-la. É isso que está levando o publicitário a repensar a 
agência que coleciona, ao longo de 20 anos, sucessos como o garoto Bombril e o comercial do 
primeiro sutiã. 
 
“A publicidade mundial passa por uma grande mudança. Antes, um bom anúncio significava levar 
o público a comprar um produto ou fazê-lo armazenar uma informação favorável a uma empresa. 
Nos últimos tempos, o consumidor deixou de ser apenas receptor. Ele passou a ser receptor em 
diversos canais e a produzir conteúdo. O que era monólogo teve de se tornar diálogo. É esse o 
desafio que temos aqui na W”, diz Olivetto. A recriação da agência começou no ano passado e 
Oliveto tem buscado incentivar a exacerbação do diálogo nas peças que a equipe produz. Ele 
pensa também em recriar o espaço físico. A agência foi pensada em 1986 como um espaço 
aberto. “Mas eu devo continuar sem uma sala. Tenho uma cadeira em cada mesa para poder 
trabalhar com todo mundo”, afirma ele. 
 
Entre as inovações, passou-se a conjugar informação jornalística às pesquisas de planejamento 
que são feitas. Olivetto quer que opiniões e situações reais ajudem a criação. Para isso, a agência 
está investindo na assinatura de material informativo sobre tendências e comportamento, além da 



contratação de jornalistas. Como primeiro resultado das modificações, estão as sete novas contas 
ganhas ( Shopping Paulista , fraldas Pom Pom , Aracruz Celulose e Papel , corretora Ágora Sênior 
, Merck , Piraquê e ESPM). 
 
 “Nós, publicitários, somos adequadores de linguagem. Quanto mais linguagens conhecermos, 
melhores seremos. Para isso, é preciso se realimentar de algo que não seja publicidade. Os 
profissionais têm o defeito de se centrarem demasiadamente na publicidade. Só andam, almoçam 
e se casam com publicitários, se auto-referenciam loucamente”, queixa-se. Para tentar escapar 
disso, a agência tem o projeto “A inteligência deles pode melhorar a nossa”, que, mensalmente, 
leva um profissional para falar de seu trabalho. 
 
O desafio de fazer publicidade hoje está justamente na diversidade de veículos. Para ele, a razão 
da propaganda é a busca da grande idéia. O desafio agora é que ela se adapte às várias mídias. 
Outra transformação são as condições de produção, que melhoraram muito. “Isso é ótimo e 
péssimo. É ótimo porque você pode pensar qualquer coisa e consegue realizá-la. É péssimo 
porque, com essa capacidade, as pessoas acabam substituindo forma por conteúdo”, analisa 
Olivetto.  
 
O publicitário também é sócio da Washington Olivetto Portugal (WOP), mas, segundo ele, a 
ingerência brasileira é pequena. “Só ajudamos quando eles nos pedem, mas Portugal, nos últimos 
anos, tem ânsia por deixar a linguagem com menos terno-e-gravata, por torná-la mais coloquial. 
E isso tem influência das novelas que exportamos, da nossa música que faz sucesso lá”. 
 
Ele diz não ter planos de abrir outros escritórios no Brasil. Em relação a uma possível associação 
com grupos internacionais, Olivetto não se diz interessado. “Sempre fomos assediados e optamos 
por estar sozinhos. Acho que os estrangeiros até desistiram. Acho difícil a W abrir mão de ser 
100% nacional. Há espaço no Brasil para três ou quatro agências puramente brasileiras. Por outro 
lado, nunca é impossível a gente se encantar por algumas propostas”. 

 
 
Leia Mais 
 
Em 20 anos, 49 prêmios em Cannes 
 
A W/Brasil foi criada em 1986. Na época, chamava-se W/GGK e era uma sociedade entre 
Washington Olivetto e o grupo suíço GGK. Com a expansão dos negócios, principalmente por 
conta dos clientes nacionais, Olivetto comprou a outra parte, tornando-se sócio de Gabriel 
Zellmeister e Javier Llussá, em 1988. A agência tem como clientes Grendene , Bombril , 
Coppertone , Natura , Sadia e Warner Music Brasil . 
 
Olivetto venceu 49 prêmios no Festival de Cannes e foi considerado o melhor publicitário do 
século pela Associação Latino-Americana de Publicidade . Entre suas mais recentes criações está o 
comercial para as sandálias Ipanema, em que a modelo Gisele Bündchen aparece toda tatuada. 
Num recente levantamento feito pelo site Ego, o nome de Olivetto aparece entre os dez brasileiros 
que mais são notícia no exterior. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 7 abr. 2006, Mídia & Marketing, p. B1. 

 
 
 
 
 


