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Laurence Boschetto,
Presidente mundial da Draftfcb

‘Estado’ é finalista da categoria de
mídia impressa do Prêmio Caboré

Pouco tempo
para conquistar
o consumidor
Marcas enfrentam desafio de chamar a atenção
de clientes mais exigentes e com menos tempo

● O estudo da Draftfcb diz que o
consumidor está disposto a dedi-
car apenas 6,5 segundos a um
anúncio. Como é possível tornar
uma mensagem atraente em tão
pouco tempo?
Para capturar a atenção do con-
sumidor nos 6,5 segundos que
ele nos dá, nossos analistas pre-
cisam juntar dados e separar
as tendências e fatos que im-
portam daqueles que não im-
portam. Nossas equipes de pla-
nejamento, em seguida, preci-
sam ter um foco afiado para
descobrir o que pode captar a
atenção dos consumidores. As
marcas e as agências precisam
tornar sua mensagem simples
o suficiente para tirar proveito
dessa breve janela de oportuni-
dade que os consumidores es-
tão dispostos a nos dar. Essa
nova abordagem para o desen-
volvimento dos chamados brie-
fings criativos nos ajuda a de-
senvolver anúncios que atra-
vessam o tsunami de mensa-
gens de marketing de um jeito
simples e categórico. Isso signi-
fica reduzir a mensagem de ma-
rketing à sua essência.

● Sua pesquisa mostra que a re-
ceptividade a um anúncio difere
de acordo com a faixa etária. Co-
mo ela varia?
Os consumidores jovens, entre
18 e 24 anos, e os mais velhos,
com mais de 45, são receptivos
na mesma intensidade aos
anúncios, embora os mais jo-
vens tomem decisões mais ra-
pidamente sobre o que lhes in-
teressa. Isso se dá provavel-
mente porque eles cresceram
em um ambiente multi-tarefas
– veem TV, navegam na inter-
net, mandam mensagens aos
amigos, tudo de uma vez. Por
outro lado, consumidores que
se enquadram na faixa etária
de 24 a 45 anos são muito ocu-
pados e passam por mudanças

importantes na vida – estão fo-
cados na carreira e começando
a formar suas famílias. Eles
não têm muito tempo e aten-
ção para dedicar à publicidade.

● A escolaridade de um consumi-
dor também muda a forma como
ele se conecta à publicidade?
Sim. Nossa pesquisa também
mostrou que os consumidores
mais educados são mais pro-
pensos a identificar rapidamen-
te se um anúncio é importante
para eles. Isso sugere uma cor-
relação entre educação e nível
de sofisticação. Também suge-
re que os consumidores com
mais educação exigem mais da
mensagem publicitária.

● Hoje a Giovanni+Draftfcb é um
dos mais importantes braços re-
gionais da Draftfcb. Como o sr.
vê esse momento da publicidade
no Brasil?
É importante que aproveite-
mos o momento de crescimen-
to da economia brasileira. Nós
temos planos agressivos para o
mercado, miramos o dobro do
crescimento dos nossos negó-
cios nos próximos três anos,
tanto organicamente como por
meio de aquisições, principal-
mente na área digital. Devido à
importância estratégica do Bra-
sil para nossa rede global, deci-
dimos transferir nossa sede re-
gional da América Latina para
São Paulo no início do ano e
nomeamos Aurélio Lopes nos-
so presidente regional. A Gio-
vanni +Draftfcb foi sempre
criativa e continuará a estabele-
cer um alto padrão criativo pa-
ra nossa rede, fornecendo exce-
lentes resultados para nossos
clientes. Agora que também
funciona como nossa sede re-
gional, nossa equipe brasileira
tem sido desafiada a incutir o
mesmo nível de excelência em
toda a região. / A. F.

ENTREVISTA

‘Para atrair atenção, publicidade
deve ser simples e categórica’

Aiana Freitas

Consumidores com maior nível
de escolaridade e idade entre 24
e 45 anos são aqueles que mais
exigem de uma mensagem publi-
citária – e, paralelamente, os que
estão dispostos a dedicar menos
tempo a elas. Lidar com esse pú-
blico que está no auge da vida e
do consumo – mas é extrema-
mente seletivo e pouco atencio-
so – é o crescente desafio que as
marcas precisam enfrentar.

A avaliação é de Laurence Bos-
chetto, presidente da Draftfcb,
uma das maiores agências de pu-
blicidade do mundo. Ele chega

ao Brasil esta semana para parti-
cipar do MaxiMídia 2010 – Semi-
nário Internacional de Marke-
ting e Comunicação, que come-
ça amanhã em São Paulo.

A palestra terá como tema um
estudo feito pela agência com
mais de 2 mil pessoas. O resulta-
do foi ao mesmo tempo assusta-
dor e desafiador: 6,5 segundos é
o tempo médio que o consumi-
dor está disposto a dedicar a
uma mensagem publicitária.

Esse número pode variar de
acordo com o veículo em que o
anúncio é apresentado – no caso
da TV, sobe para 11,1; no caso da
internet, cai para 3 –, mas a con-
clusão é uma só: o consumidor
não tem paciência para nada que
tome muito seu tempo.

“O tempo é uma commodity
preciosa e os consumidores só

estão dispostos a prestar aten-
ção em mensagens que lhes im-
portam. É aí que está o nosso
grande desafio. Precisamos falar
com o consumidor sobre a mar-
ca de uma forma que realmente
importa para eles”, instiga Bos-
chetto.

Em entrevista ao Estado, Bos-
chetto detalhou as principais
conclusões do estudo e falou,
ainda, sobre o bom momento
econômico brasileiro e as expec-
tativas de negócios para a
Giovanni+Draftfcb, braço da
agência no País, um dos cinco
mais importantes mercados da
empresa atualmente.

REPRODUÇÃO

O jornal O Estado de S. Paulo é
finalista na categoria mídia im-
pressa do Prêmio Caboré 2010. O
prêmioéconcedidohá30anospe-
lo jornal Meio & Mensagem a em-
presas e profissionais que contri-
buem para o desenvolvimento da
propaganda no País.

Alistaoficialcomtodos osindi-
cados será divulgada hoje. São 13

categorias no total, entre elas mí-
dia eletrônica, agências de propa-
ganda,empresários dacomunica-
ção,profissionais decriaçãoe ma-
rketing. Os vencedores serão es-
colhidos pela internet pelos assi-
nantesdoMeio e Mensagem ereve-
lados em uma festa no dia 6 de
dezembro.

A indicação acontece em um

ano marcado por mudanças no
Estado. Em março, a versão im-
pressa passou por uma ampla re-
forma gráfica e o portal estadão.
com.br estreou um novo design.
Em abril, o Estado foi pioneiro
no Brasil ao lançar um aplicativo
para o iPad, o tablet da Apple. “A
reformulação do jornal e do site
foi realizada com muito critério e
tanto o mercado como os leitores
receberam muito bem. A indica-
ção mostra que conseguimos dar
um passo à frente”, afirma Sílvio
Genesini, diretor-presidente do

Grupo Estado. “No ano em que o
Estadãosereapresentou aopúbli-
co, com novos cadernos e novo
projeto editorial e gráfico, tanto
no papel como nas versões digi-
tais, ficamos muito felizes com a
indicação, pois sabemos que ela é
um reconhecimento do mercado
publicitárioaojornalcomoumto-
do”,diz Ricardo Gandour, diretor
de Conteúdo do Grupo Estado.

O presidente do Grupo Meio &
Mensagem, José Carlos de Salles
Gomes Neto, também credita a
indicação às mudanças recentes

pelas quais o veículo passou.
“Uma das razões, certamente, é o
trabalhoque ojornal estáfazendo
de reposicionamento no merca-
do, uma reformulação tanto no
projeto gráfico como editorial. O
fortalecimento da plataforma di-
gital mostra também que o Esta-
do está atento e disposto a tes-
tar novidades.”

Em 2005, ano em que também
passouporumareformulaçãográ-
fica,oEstadofoivencedordoprê-
mio Caboré na mesma categoria
em que concorre agora.
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Reforma. Novo projeto do
jornal estreou em março

Palestra. Boschetto, da
Draftfcb, chega hoje ao País
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