PEN SA ME NTO N AC I ON AL

Criatividade
nasce na vida real
Em entrevista exclusiva, o publicitário Washington Olivetto
revela como ele alimenta sua imaginação e analisa as mudanças
no mundo da publicidade e em sua própria empresa, a W/Brasil
Qual é a situação atual do consumidor brasileiro e em que medida isso afeta a publicidade?
Olha, a gente poderia separar dois dados. Um deles é que vivemos uma retração de
consumo muito grande nos últimos três anos, o que coincide com o pior período de publicidade no Brasil em termos de negócios –que estão bastante difíceis, na verdade, para todos.
Isso também está acontecendo no restante do mundo, porém em menor proporção. E você
tem uma sensação forte de uns anos para cá (e continua tendo) de empobrecimento da
classe média, que é uma grande formadora de opinião no que se refere a consumo. Sempre
foi a classe média que “brifou” quem trabalha com comunicação.
Agora, é muito interessante analisar também o seguinte: o outro eixo, aquele que representa o consumidor com maior poder aquisitivo, dá a sensação de que cresceu, porque está
mais presente. E também, por outro lado e no outro extremo, eu acabei de ver uma pesquisa
muito interessante sobre o crescimento da fatia de consumidores de classe C, particularmente
mulheres, e o levantamento mostra que elas estão mudando bastante de comportamento.
Então, quando o consumidor muda, esse é um momento em que a publicidade tem de se
repensar, sem dúvida alguma. Eu venho repensando muitas coisas. Isso acontece, por exemplo, aqui na W/. Tenho um programa na empresa chamado “A inteligência deles pode
melhorar a nossa”. A cada 15 dias convido alguém absolutamente brilhante para conversar
com minha equipe, desde que esse alguém não seja nem de marketing nem de publicidade;
vale qualquer outra atividade. Por que faço isso? Para gerar oxigênio novo na empresa.

Sinopse
Washington Olivetto é um dos empresários mais
famosos do Brasil. Com uma popularidade construída
graças à imaginação, ele também é um dos melhores
mestres em criatividade que qualquer executivo,
de qualquer área de atividade, poderia encontrar.
Em entrevista exclusiva ao diretor editorial de
HSM Management, José Salibi Neto, Olivetto revela
alguns de seus segredos. O executivo tem de continuar
tomando ônibus de vez em quando para ouvir o
que as pessoas estão falando na vida real, diz ele.
Vale a pena convidar com freqüência alguém brilhante
para conversar com a equipe, sugere –alguém de fora
da empresa e do setor, com outros pontos de vista.
É preciso administrar sempre o astral na empresa,
reforça. Deve-se aprender a criar e destruir
continuamente, garante.

Entre outros assuntos, o publicitário comenta nesta
entrevista que o mercado, brasileiro e mundial, está
ávido por ver surgir coisas e pessoas não-descartáveis,
não-vulgarizadas. Falando da crise que a publicidade
está vivendo e da necessidade de mudança, ele critica
a comunicação globalizada que investe numa mensagem
impessoal e se distancia do consumidor local. E também
conta o que está fazendo para separar a imagem de
sua empresa, a W/Brasil, de sua imagem pessoal.
A W/Brasil já ganhou 47 prêmios no Festival de Cannes;
foi relacionada entre as 150 empresas mais admiradas
do Brasil, segundo pesquisa InterScience publicada em
setembro de 2001; inspirou música de Jorge Ben; tem
uma carteira de clientes invejável (veja quadro na página
14); e está sendo biografada pelo escritor Fernando Morais,
autor de Chatô, o Rei do Brasil.
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“Ter marketing
e comunicação
globais significa
simplesmente
fazer a coisa com
a cara da matriz.
E, como a primeira
busca tem de ser
o entendimento
com o público
local, a mensagem
fica fria se tiver
a cara da matriz”

Eu particularmente acho que o consumidor brasileiro, e mundial também, está cada vez
mais em busca do não-convencional. A gente acaba de ter uma saturação da vulgaridade,
felizmente. Não me refiro a uma rejeição ao popular, mas ao vulgar, que é bem diferente do
popular. As pessoas querem o popular, mas não querem o vulgar. Um grande fenômeno que
está acontecendo agora e comprova minha teoria é a explosão da Maria Rita na música
popular brasileira. O que é isso? É o mercado ávido por surgir um grande talento, um talento não-descartável, não-vulgarizado.
Dê-nos outro exemplo desse não-convencional, não-vulgar…
Eu viajei no mês de agosto, a lazer e trabalho, para visitar a Bienal de Veneza. Adoro artes
plásticas, mas eu fui principalmente para ver as relações promocionais de algumas empresas
com artes plásticas. Uma delas foi a do Illycaffè, o café expresso.
O que o Illycaffè fez? No final dos pavilhões havia cafeterias só de café expresso e no meio
deles foram colocados espaços interessantes para as pessoas descansarem. Contrataram
designers de móveis para criar os espaços e apenas pediram que as cores se restringissem ao
vermelho e ao branco, que são as cores da marca. Assim, criaram um espaço de descanso
chamado Illymind, que era uma atividade de comunicação brilhante e totalmente nãoconvencional numa bienal de artes: um espaço com mobiliário inusitado de grandes designers, especial para descanso, com todos os móveis nas cores da marca Illy.
Qual é a raiz da dificuldade das agências de publicidade no mundo todo? A causa está no
relativo empobrecimento do consumidor ou tem a ver com a explosão da Internet e das
mídias segmentadas de forma geral? A globalização tem um papel nessa história?
Acho que é uma somatória de tudo isso.
Deixa eu falar da globalização em primeiro lugar. De um lado, a globalização “facilita”
–entre aspas mesmo– a vida de alguns anunciantes, que fazem um único anúncio num lugar
só e depois o jogam em tudo quanto é canto. Mas tem a contrapartida disso, que é esfriar a
mensagem dele na maioria dos países, porque, quando não se olha no olho, quando não se
investe numa mensagem pessoal, há um distanciamento.
Eu, por exemplo, defendo que quem tem marketing global deve optar pelo seguinte:
“Meu marketing é global, mas minha comunicação tem de ser local”. Ter marketing e comunicação globais significa simplesmente fazer a coisa com a cara da matriz. E, como a primeira busca tem de ser o entendimento com o público local, a mensagem fica fria se tiver a cara
da matriz. No Brasil, isso pesa muito, até porque o consumidor brasileiro não tem a mesma
identidade do consumidor do restante da América do Sul e, na comunicação global, América do Sul é tudo a mesma coisa.
Sem dúvida alguma, com o surgimento de outras mídias, as interligações entre elas ainda
não estão bem resolvidas. A gente tem se preocupado com isso fortemente na W/Brasil: hoje
praticamente não apresento nenhuma campanha para cliente nosso sem que
todas as possibilidades de interligações com os diversos meios já estejam sugeridas. Vai ter
comercial na TV aberta, mas também tem Internet, e rádio, que se interliga com jornal e
com trabalho do bairro. Eu acho que todo mundo vai ter de pensar assim.
Para se adaptar a esse novo mundo, que mudanças você está fazendo na W/Brasil?
A gente felizmente teve dois grandes patrimônios na W/. Primeiro: nós já nascemos, na
segunda metade dos anos 80, muito conscientes das mudanças em andamento; fomos a
primeira geração de agência informatizada, por exemplo, assim como fomos a primeira
agência a ter um site, que ganhou o prêmio iBest por quatro anos.
Segundo patrimônio: a gente já vem buscando aqui a mudança do profissional em si. Acho
que, cada vez mais, você não vai ter um publicitário especialista –o redator, o diretor de arte, o
mídia, o homem de atendimento, o homem de planejamento. Em vez disso, haverá o profissional do todo da agência, com alguma coisa que ele faz melhor do que as outras. Ele precisa
ser um cara capaz de gerar comunicação. Sem dúvida alguma, profissional especialista, voltado para só uma coisa, está fadado a desaparecer, e nós já estamos antenados nisso na W/Brasil.
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“Mesmo o
profissional que
ganha bem tem
de continuar

E as escolas de publicidade estão cientes disso? Estão produzindo esse novo profissional?
As escolas hoje têm o problema de que existe um número de alunos buscando essa atividade desproporcional à capacidade de absorção deles pelo mercado, pois nossa atividade
ganhou uma aceitação social exagerada. Há certa ilusão sobre este ser um mercado maior
do que é na verdade.
E, por outro lado, as escolas ainda não tiveram tempo para preparar esse novo profissional: elas, em sua maioria, são mais parecidas com o modelo antigo, mas estão tentando se
adequar; há um grande esforço nesse sentido.

tomando ônibus
de vez em quando
para ouvir o que
as pessoas estão
falando”

Seu trabalho sempre foi muito reconhecido pelas grandes idéias e pelos grandes personagens,
porque você tocou na própria cultura brasileira. Como é o trabalho para gerar essas idéias?
A base é a seguinte: entendi desde cedo que meu trabalho é de intromissão. Ou seja,
eu entro na vida das pessoas sem ser chamado, porque elas não vão ligar a televisão ou
ler uma revista para ver o meu comercial; elas estão em busca de informação e entretenimento. Então, entendi que seria mais eficiente se fizesse isso dosando a necessidade de
vender com delicadeza, doçura, inteligência. E o fiz sempre atrelado à cultura pop. Pela
geração a que eu pertenço, meus radares de vida sempre estiveram muito ligados à cultura pop –à música, à literatura, ao cinema. Minha publicidade tem a cara do consumidor brasileiro.
Na verdade, entendi que, além de vender, eu podia acrescentar algo de bacana à vida das
pessoas. Isso foi marcando meu trabalho. Tanto que o melhor elogio que eu recebi na minha vida foi de um norte-americano que disse que eu tenho um dedo no pulso do Brasil.
Para conseguir fazer isso, é claro que a gente se realimenta muito. Eu me dedico à publicidade loucamente, mas também me dedico a atividades paralelas bem fortes. Por exemplo,
acabei de fazer a campanha do Instituto Terra, ligado ao fotógrafo Sebastião Salgado, que
está fazendo um projeto fascinante de reconstrução da natureza. Também estou trabalhando para fazer a capa e oito páginas de uma revista suíço-alemã voltada só para publicidade
em língua germânica. Eu me realimento dessa maneira, o tempo inteiro. Em resumo, acho
que o que marca meu trabalho na publicidade é o fato de eu não me alimentar só de publicidade, mas sim da vida, sob todas as óticas.
E tem uma característica curiosa sobre esse trabalho de criação: em determinado dia,
você é um criador, mas, mal acabou de criar, já está em crise e quer destruir aquilo. É um
exercício contínuo de criar e destruir. É preciso aprender a lidar com isso.
Em tudo me ajudou o fato de eu ter começado na publicidade muito novo, com 18
anos de idade. Descobri cedo que queria ser publicitário. Acho que todo mundo nasce
para fazer alguma coisa, mas são poucos aqueles que têm a sorte de descobrir cedo o quê.

Fatos e números

W/Brasil tem 47 Leões em Cannes
Data de fundação da empresa: junho de 1987 (os sócios suíços da W/GGK
deram lugar a novos sócios e surgiu a W/Brasil).
Sócios: Washington Olivetto, Javier Llussá Ciuret e Gabriel Zellmeister.
Número de funcionários (dado mais atual): 98.
Faturamento e lucro: não divulgados.
Alguns clientes: Bombril, Unibanco, Chocolates Garoto, Credicard/Diners,
Empresa Folha da Manhã, FNAC Brasil, Grendene Sobral, Piraquê, Karsten,
Kasinski Fabricadora de Veículos, Magneti Marelli Cofap, Natura, Red Bull
do Brasil, Rede Globo de Televisão, Sadia, Shopping Metrô Santa Cruz,
Valisère e Yakult.
Alguns prêmios internacionais: 47 Leões no festival de publicidade de Cannes. Em 2001, ganhou o cobiçado Grand Prix do Clio da América Latina, com o
filme A Semana para a revista Época (até hoje, apenas quatro agências norteamericanas e uma inglesa levaram esse prêmio).
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Os produtos e serviços são cada vez mais
iguais e, por isso, nunca se falou tanto
em criatividade e inovação nas empresas. Qual é o conselho que você daria
para empresários e executivos que querem aumentar a criatividade em suas empresas, em todas as suas formas?
Tenho a impressão de que existe
uma distorção de comportamento na
vida: as pessoas tendem a conviver exageradamente com sua atividade profissional e se distanciam da vida real.
Publicitários têm a tendência a andar
com publicitários, jornalistas andam
com jornalistas, médicos com médicos, executivos de uma empresa com
seus colegas.
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Para desenvolver a criatividade, então, a primeira regra é se aproximar da vida real e de
toda a diversidade que esta oferece. Realimentar-se com coisas de outras atividades é fundamental e acho que as empresas devem colocar isso para seus profissionais, e até fornecer-lhes isso.
A outra coisa de que eu não tenho dúvida: em qualquer empresa, a administração do
astral é tão importante quanto a administração do caixa. Se você não consegue fazer
uma empresa transferir alegria para seus funcionários, isso vai aparecer no produto final dela.
Também acho que a grande busca de qualquer negócio é fazer com que seu pessoal
abrace a idéia da co-autoria. É melhor ser co-autor de muita coisa brilhante do que autor
solitário de algo medíocre. São esses três os fatores fundamentais que fazem aumentar a
criatividade e a capacidade de inovar, na minha opinião.
Tem outras coisas bacanas, como estimular nas pessoas o “fanatismo” pela inovação: a capacidade de raciocinar pelo inverso, de olhar pelo outro lado das coisas, de rir de si próprio.
E vale dar um aviso sobre aproximar-se da vida real: não se pode permitir que o crescimento profissional o distancie da vida real. Mesmo o profissional que ganha bem tem de
continuar tomando ônibus de vez em quando para ouvir o que as pessoas estão falando. Se
você se distancia da vida real, a tendência de sua criatividade é cair.
Você pode ser visto como um exemplo de líder carismático, como talvez o Richard Branson,
da Virgin. Sendo assim, W/Brasil e Washington Olivetto são indissociáveis. Como isso condiciona, ou não, o futuro da W/Brasil?
Isso é uma qualidade e um defeito nosso. Minha visibilidade nos traz benefícios e prejuízos. Por exemplo, há anunciantes que se julgam pequenos demais para serem atendidos
pela W/Brasil por causa de minha visibilidade. E a gente adoraria trabalhar com alguns
deles, não importa o tamanho da conta. Isso é péssimo para nós.
Há um ano e meio estamos batalhando mais intensamente para mostrar ao mercado
que a W/Brasil é uma ótima agência sem o Washington Olivetto, embora ela seja melhor
com ele. Esse é o nosso programa de longo prazo.
Agora, vale a pena falar um pouco mais
Saiba mais
sobre
a comparação com o Richard BranOlivetto foi eleito um dos 25 publicitários-chave do mundo
son. No caso dele, existe uma lógica em
directors do The One Show, o anuário
Presidente e diretor de criação da
construir a visibilidade pessoal, pois ele
do The One Club, de Nova York. É sóW/Brasil, Washington Olivetto é um
vende produtos de massa, como discos e
cio de uma agência em Portugal, a
dos três publicitários mais premiapassagens aéreas. Então, quando ele diz
“Agora vou comprar Concordes por um
WOP (Washington Olivetto Portugal).
dos do mundo: tem, por exemplo, 47
dólar”, isso é útil à sua estratégia.
O publicitário acabou se tornanLeões de Cannes entre ouro, prata e
No meu caso, que é o de uma empredo um pop star no Brasil, daqueles que
bronze, todos na categoria filmes. Em
sa
de
prestação de serviços para outras
são parados na rua para dar autógra1999, foi eleito “publicitário do sécuempresas,
eu preciso tomar muito mais
fos. Já inspirou uma canção swingalo” pela ALAP (Associação Latinocuidado com isso para não afastar os
da de Jorge Ben Jor (“Alô, alô, W/BraAmericana de Agências de Publicidaclientes. A empresa tem de ficar mais com
sil”), virou nome de prato no sofistide) e, no ano anterior, já tinha sido
a cara dela e de todos que estão aqui, e
cado restaurante português Antiquaincluído na lista dos 25 publicitáriosmenos só com a minha.
chave do mundo, elaborada pela revista inglesa Media International.
Olivetto começou a trabalhar
profissionalmente em 1969, aos 18
anos, e menos de uma década depois já era um publicitário muito
premiado, ainda sem ter sua própria
agência. Atualmente é jurado do
Andy Awards e membro do board of

rius e na tradicional churrascaria Rodeio. Em 2002, Washington lançou
seu primeiro livro, Corinthians É Preto no Branco, escrito em parceria com
o jornalista Nirlando Beirão. Corintiano assumido, Olivetto foi um dos
idealizadores e vice-presidente de
marketing do movimento Democracia Corintiana.
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Para que a W/Brasil tenha uma cara própria, vocês têm investido na criação de
novos líderes internos?
A gente faz isso o tempo inteiro. A
turma que trabalha aqui dentro é muito
forte e ocuparia o primeiro lugar em visibilidade em qualquer outra agência.
Nós perdemos pouquíssimas pessoas em
17 anos de vida, mas aquelas que nós per-
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“Em várias
empresas, ainda
existe a confusão
entre estrutura
de marketing
e aglomerado
de profissionais
de marketing”

demos também eram líderes que tinham a ambição de ter seu próprio negócio ou de presidir uma agência, o que é natural.
O que você avalia num jovem na hora de contratá-lo para trabalhar com você?
Talento criativo, e isso vale não só para aqueles que pretendem trabalhar na criação. Vale
também para quem quer fazer planejamento, atendimento, mídia ou até administração.
Muita vontade de trabalhar e ótimo caráter. É essencial que seja uma pessoa boa. Um publicitário norte-americano, o Bill Bernanbach, disse certa vez que a gente precisa se cercar de
pessoas de bom caráter, porque a vida é muito curta para você estar cercado por “fdp”. Ele
disse exatamente isso faz tempo, mas continua valendo, sempre.
Quanto à questão do talento, não existem Michelangelos na publicidade, mas algum
talento é necessário ter. E acrescentar ao talento também alguma sorte. Quando eu digo
sorte, não é do ponto de vista cabalístico, mas a sorte de saber administrar a própria vida
para fazer a coisa certa.
Uma coisa que eu observo muito nos outros é algo que funcionou para mim. Quando eu
era um garotão começando em publicidade, eu era um redator com postura de presidente
ou diretor de criação. E, quando eu virei diretor de criação e presidente, eu me mantive com
a postura de um redator. Em outras palavras, sempre tentei olhar o todo do negócio e, ao
mesmo tempo, nunca deixei de fazer o que sabia melhor.
Também acho fundamental, na minha atividade e em outras também, ter a “inveja saudável”. Você tem de ver os trabalhos bons dos outros e dizer: “Ai, meu Deus do céu, por que
não fui eu que fiz isso?”. Quem não tem inveja saudável não deve nem começar. E o dia em
que se perde essa inveja saudável, é hora de parar. Quem não se deslumbra com o trabalho
excepcional dos outros não tem mais pique para fazer o próprio. Inveja saudável vale um
livro de administração.
É bom dizer que não se pode ser brilhante em tudo. Como empresário, na verdade, eu
sou bem mediano. É que eu conto com dois ótimos sócios.
Você foi inteligente ao se cercar dos dois sócios. O que acontece com muitas pessoas que
têm um grande talento é que elas acham que sabem tudo, não é isso?
Concordo. Mas eu também dei sorte. Nós três –eu, o Gabriel e o Javier– nos gostamos
muito e sinceramente; é uma grande amizade. Além disso, a gente se completa muito bem. Eu
costumo dizer o seguinte: sou um aparente visionário com o pé no chão; o Javier é um aparente pé-no-chão visionário; e o Gabriel é o meio termo de nós dois. Então, a coisa funciona bem.
Como você vê o diretor de marketing? Como anda o relacionamento dos publicitários com ele?
Varia muito caso a caso. O Brasil teve o privilégio da influência do marketing e da publicidade norte-americanos num período dos anos 60, o que produziu gente muito boa nessas
áreas. Mas, quando todas as empresas passaram a ter marketing, houve uma descompensada: havia menos profissionais bons na área de marketing do que empresas a contratá-los.
Hoje vemos de tudo: desde profissionais brilhantes até gente muito fraca. Em várias empresas, ainda existe a confusão entre estrutura de marketing e aglomerado de profissionais
de marketing. As pessoas imaginam que têm uma estrutura, quando na verdade elas só têm
um monte de gente.
De todo jeito, eu diria que, em termos de amadurecimento profissional nos últimos anos,
os anunciantes amadureceram mais do que as agências. Acho que as agências ficaram meio
deslumbradas, olhando o próprio umbigo.
Muita gente tem questionado a validade das pesquisas de mercado, as quantitativas e mesmo
as qualitativas. Até que ponto você leva uma pesquisa a sério em seu trabalho?
Tem gente que acha que eu, pela reputação de ser muito intuitivo, não gosto de pesquisa,
o que não é verdade. Ao contrário, eu gosto muito de pesquisa, mas eu quero pesquisa para
saber aquilo que eu ainda não sei, não para confirmar o que eu já sei. Para confirmar o que
já sei, acho perda de tempo.
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Experimente fazer uma pesquisa com o público de uma coisa que você já sabe. Pergunte
numa palestra quem não gosta de pastel. Ninguém vai levantar a mão, porque todo mundo
gosta de pastel. Isso não precisa ser pesquisado. Você já sabe. Agora, se você fizer outra
pergunta, por exemplo, quem gosta de molho de tomate com pedaço de cebola e quem
prefere sem, aí você vai encontrar uma divisão. Vai perceber que existem duas preferências
para algo aparentemente igual. Vai perceber que existem duas possibilidades de produto e
de consumo.
Em minha opinião, o grande problema das pesquisas é a interpretação. Muitas vezes, a
intenção da pesquisa está certa e a interpretação é que está errada. E em publicidade há
outro dado fundamental: se a conclusão da pesquisa for diferente do seu intuitivo, opte pelo
seu intuitivo. O novo é fundamental e o risco faz parte.
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