
De volta ao começo 
O CEO global da Y&R, David Sable, comanda um grupo de agências que emprega 6,5 mil pessoas em 186 escritórios 

espalhados por 90 países. Algo inimaginável em 1976, quando começou sua carreira como trainee na mesma Y&R. Apesar 

dessa coincidência, ele não passou toda sua vida profissional de mais de 35 anos na empresa. Por pelo menos duas vezes 

deu vazão ao espírito empreendedor, como cofundador da agência israelense Mimsar-Arielly, e, mais recentemente, da 

norte-americana Genesis Direct, especializada em marketing direto. Como executivo, tem experiência multidisciplinar 

com incursões pela área de relações públicas na Burson-Marsteller e na Cohn & Wolfe, ambas integrantes do grupo WPP, 

que também controla a Y&R e a Wunderman, na qual Sable ingressou no início dos anos 2000, ficou por dez anos e chegou 

a vice-presidente global e chief operating officer. Nesta função, presidiu o júri do Direct Lions do Festival de Cannes em 

2009. Sua experiência na área digital foi determinante para o convite de presidir globalmente a Y&R, posto que ocupa 

desde fevereiro de 2011 e que não o afastou de seu blog pessoal (weeklyramble.com). No mês passado, Sable falou ao 

Meio & Mensagem durante um encontro de líderes no Rio de Janeiro, onde foi anunciado que a Y&R Brasil ultrapassou o 

escritório de Nova York em receita e assumiu a primeira posição no ranking da rede. 

Por TERESA LEVIN tlevin@grupomm.com.br 

Não é fantástico? Sem dúvida é mara-
vilhoso que o escritório da Y&R no Bra-
sil seja o maior em receita de toda a rede. 
O trabalho que está sendo feito no País é 
realmente muito bom. Entretanto, pensa-
mos como uma rede e, desta forma, que-
remos um grande desempenho em todas 
as nossas unidades. 

e como podemos ajudá-lo a usar o co-
nhecimento e as ferramentas disponíveis 
para comprar melhor. E mais. 

Minhas expectativas com relação à 
Copa de 2014 e à Olimpíada de 2016 são 
grandes. O Brasil certamente vai crescer 
com estes eventos globais. Mas não é só 
isso. Este é apenas um fator estimulan-
te. Diria que ver esta grande fatia da po-
pulação ingressando na classe média é 
muito excitante. Esta é uma oportunida-
de gigantesca para todos, é um sinal de 
crescimento, de viabilidade. Para quem 
trabalha com marketing, para agências 
e clientes, é realmente uma oportunida-
de grandiosa. 

Hoje a repercussão está amplifica-
da. Ouvimos mais do que jamais ouvi-
mos. Entretanto, lembro que há quase 
30 anos eu fiz uma ação em Porto Rico 
para uma marca de sapatos: patrocina-
mos o Miss Porto Rico. Parte do prêmio 
era dar sapatos para a vencedora. Tudo 
que fizemos foi colocar no fim da trans-
missão uma imagem dos sapatos. No dia 
seguinte, eles venderam todos os sapa-
tos da ilha, porque todos falaram sobre 
o assunto. Os jornais citaram os sapa-
tos que a Miss Porto Rico ganhou. Isso 
é muito social. O boca a boca sempre foi 
importante. Hoje só é mais amplificado, 
mais eficiente. 

O maior desafio atual do mercado pu-
blicitário é ser relevante. O problema é 
que muitos anunciantes acham que tu-
do que precisam é estar no Facebook 
ou fazer virais. O que isso significa? Na-
da. Eles precisam é ser relevantes, como 
sempre teve de ser. O grande desafio de 
hoje é continuar relevante. Não que fos-
se mais fácil antes, mas todos entendiam 
que isto era o importante, que era o que 
tínhamos de fazer. Se os consumidores 
não assistissem, se não gostassem, não 
comprariam. Hoje, ser relevante é ain-
da mais importante do que jamais foi. 

Do ponto de vista de mídia, o Brasil é 
um mercado diferente, que trabalha com 
comissões. Mas em quase todo mundo 
trabalhamos por fee e, cada vez mais, 
tento trabalhar com nossos clientes com 
success fee, compartilhando o resultado 
gerado pelas campanhas. Estou pronto 
para colocar meu sangue no jogo, mas 
quero algo em troca. É quase como um 
investimento: se tivermos sucesso, todo 
mundo sai ganhando. 

Para mim, foi como voltar para ca-
sa. Eu comecei a minha carreira na Y&R 
quando era quase um bebê e agora es-
tou aqui como CEO. Estive em vários lu-
gares neste período, passei por diversas 
aventuras, mas estou de volta. E o ma-
ravilhoso para mim foi poder reencon-
trar a essência da Y&R, que é o fato de 
sermos os melhores contadores de his-
tórias do mundo. Nosso trabalho é o de 
ajudar nossos clientes a entender qual 
história eles precisam para conectá-los 
a seus consumidores. E é o que estamos 
fazendo, por meio de todos os formatos 
que podemos. Nosso negócio digital es-
tá em franca expansão, o que nos deixa 
muito entusiasmados. E nossa reputa-
ção criativa está crescendo. 

Nossa filosofia é a de que todas as uni-
dades da Y&R no mundo têm de ser di-
gitais. Atualmente o digital é tudo. Até a 

mídia impressa é digital. Só que ainda va-
mos a restaurantes, ao cinema, à praia. 
E, em parte, isso acontece porque temos 
mobilidade. Não interessa onde esteja-
mos, podemos sempre estar conectados. 
Somos muito digitais e entendemos mais 
o uso do digital na abordagem aos con-
sumidores. E eles usam mais o digital do 
que antes. Temos um grande papel em 
ajudar nossos clientes a contar histórias 
para estas pessoas de forma interessante, 
motivadora e que gere negócios. 

As mídias sociais fazem com que a nos-
sa habilidade de ser social fique mais po-
derosa. É importante que os anunciantes 
entendam isso. O fato de colocar algo no 
Facebook não faz ninguém ser sociável. 
Significa apenas que colocou algo no Fa-
cebook. Fazer uma fanpage não é ser so-
cial. Social significa compartilhar. Eu te-

O consumidor tem mais voz atualmen-
te, mas o seu papel mais importante é o 
mesmo de sempre: é ele quem compra. 
E algumas vezes esquecemos isso. Até 
os que pensam sobre a mídia social, às 
vezes esquecem que são os consumido-
res que compram. É ótimo estar na mí-
dia social, mas se isso não o leva a com-
prar algo, qual o sentido? Temos de en-
tender qual o propósito do consumidor 

nho que lhe mandar algo e, se achar que 
é bom o suficiente, você compartilha com 
alguém, que, por sua vez, também pode-
rá compartilhar, e assim por diante. Isso é 
social. Estamos todos no começo do cami-
nho para saber como usar isso da forma 
correta. O Facebook também está lutando 
para aprender, tentando achar a melhor 
maneira de as agências e os anunciantes 
usarem as suas ferramentas. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1505, p. 26, 16 abr. 2012.




