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“NÃO SOU ASSIM PORQUE SOU PUBLICITÁRIO.  
SOU PUBLICITÁRIO PORQUE SEMPRE FUI ASSIM.”

Washington Olivetto

Quando entrei na faculdade de Comunicação 

— lá se vão 25 anos —, o curso, ao final do 

quarto período, se dividia entre Jornalismo e 

Publicidade. Quem queria ser jornalista, como 

era o meu caso, tinha vários ídolos e sonhava 

com veículos diferentes. Quanto aos futuros 

publicitários, todos eles, sem exceção, se 

inspiravam em um único e emblemático nome: 

Washington Olivetto.

Gosto de imaginar as linhas que costumam 

dividir as pessoas em dois tipos: gostar ou não 

de futebol, gostar ou não de viajar, gostar ou 

não de comer bem, e, principalmente, gostar 

ou não de “tudo o que acontece”, como diz 

Jorge Mautner, nosso profeta do Kaos.

Mas, pensando bem, talvez exista uma 

terceira categoria, ainda mais comprometida 

com a vida, composta por aqueles que não 

só gostam dessa travessia sem sentido — e 

muitas vezes dolorida — como, sobretudo, 

gostam de gostar e, portanto, usufruem de 

cada trecho da viagem, seja ele terrível ou 

absolutamente glorioso. 

Washington Olivetto, ao que me parece, 

encontra-se nessa turma, e seu entusiasmo 

vai desde o Corinthians até a febre misteriosa 

que, aos 5 anos, o deixou em casa durante 

longos meses — tempo que ele naturalmente 

aproveitou, com a ajuda da tia, para aprender a 

ler; e foi logo devorando Monteiro Lobato.

Em Direto de Washington: Edição 

extraordinária, conhecemos os fatos e os 

personagens que fizeram desse paulistano 

da Lapa o Pelé da Publicidade. E visitamos 

um mundo em que vender era sonhar, uma 

atividade feita com arte, paixão e risco, 

exatamente como num futebol bonito. 

No Brasil, talvez só a Bossa Nova e a Seleção 

tenham ido tão longe quanto os filmes da 

W/Brasil, e talvez só Olivetto siga sendo a 

mesma referência de ousadia que o torna, 

há mais de 40 anos, sinônimo de um país que 

deu certo, cuja camisa vestimos com alegria, 

irreverência e orgulho.

Maria Ribeiro, atriz
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Há uma espécie de gente que parece ter a senha para os caminhos que 

levam a uma máquina de fazer milagres. É uma engenhoca movida a 

talento e trabalho. O poeta e amigo Manoel de Barros dizia que essas 

pessoas e suas máquinas encantadas têm o dom de criar milagres 

estéticos, algo que corresponderia ao ato de roçar os cabelos de Deus 

— uma imagem poética que ele chegou a usar em seus poemas. 

Valendo-me dessa imagem tão poderosa, confesso que, a meu modo, 

vivo a perseguir esses milagres. Fernando Pessoa roçou os cabelos de 

Deus. Drummond roçou os cabelos de Deus. Pelé roçou os cabelos 

de Deus. Caetano roçou os cabelos de Deus. Dr. Sócrates roçou os 

cabelos de Deus. Dona Diva Guimarães roçou os cabelos de Deus.

Em sua atividade como publicitário, Washington Olivetto criou 

alguns milagres estéticos, roçou os cabelos de Deus algumas vezes. 

Ele deu estatura de arte a uma atividade que sempre foi vista 

com certa desconfiança. O que dizer de “Hitler”, a campanha feita 

para a Folha de S.Paulo? Ou de “O primeiro sutiã”, a campanha 

criada para a Valisère? Esses e outros feitos já foram narrados 

em Direto de Washington. 

Agora, com esta Edição extraordinária, Olivetto nos dá sua versão 

sobre os caminhos percorridos por um menino do bairro da Lapa até 

sua chegada ao panteão dos grandes nomes da publicidade mundial. 

Reunidos, esses dois livros são a melhor homenagem que esse gênio 

brasileiro poderia fazer à sua atividade profissional e à vida, duas 

coisas que lhe permitiram aquele que talvez seja o maior de todos os 

milagres: a oportunidade de fazer grandes amigos.

Viva Washington Olivetto!

Pascoal Soto

Mais W. Olivetto por ele mesmo
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