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'Meu mantra e: siga o 
conteúdo, não a tela' 
David Sable diz que não se 
assusta com a 'era digital' 
e que o desafio de sempre 
da publicidade é entender 
melhor o consumidor 

Lilian Cunha 

Apesar de estar à frente de uma 
das maiores agências de propa
ganda do mundo, com 186 filiais 
em 90 países, David Sable, presi
dente mundial da Y o u n g & R u b i -
can se define como "um hippie 
velho, que já é avô e que já viu 
de tudo no mercado de propa
ganda". C o m 37 anos de carreira 
em marketing, Sable diz que 
não se assusta com as mudan
ças da chamada " E r a Digital". 
"Desde que comecei a trabalhar 
com propaganda, lá em 1976, tu
do vem mudando. Nos anos 7 0 , 
os comerciais de TV deixaram 
de ter 60 segundos para ter 3 0 , 
15 segundos e já se perguntava 
naquela época o que se pergun
ta agora: como a propaganda vai 
ser efetiva?" 

Sable esteve no Brasil para 
dar início às celebrações dos 90 
anos da Y&R e a um novo proje
to para a agência no Brasil, o 

Labstore, que chegará ao País no 
segundo semestre. Ele explicou 
ao Estado o que é o novo proje
to e também o que pensa das 
"mudanças digitais". 

• O que é o Labstore? 
A ideia do Labstore é a de uma lo
ja laboratório, para pesquisar o 
consumidor, a marca e seus pro
dutos. O consumidor de hoje 
não é mais o mesmo de cinco 
anos atrás. Primeiro, ele tem 
muito mais informações. Segun
do, ele usa ferramentas digitais: 
no celular, pesquisa preços onli
ne enquanto está dentro de 
uma loja. Então as lojas de hoje 
não podem mais ser como as de 
cinco anos antes. Começamos 
o projeto em 2011, na Espanha, 
com a Telefónica. Mas já traba
lhamos para Colgate e Danone. 
Algumas pesquisas mostram 
que 8 0 % das decisões de com
pra são tomadas dentro da loja. 
Por isso esse lugar de compra 
não pode ser qualquer coisa. 
Nos E U A , por exemplo, as re
des de desconto (como K-Mart, 
Target) são todas iguais. A expe
riência, para o consumidor, em 
todas elas, é a mesma. Elas só 
competem pelo preço. E se a 
questão é preço, o online ga

nha. Por isso estão falindo. 

• Mas as pessoas vão continuar 
indo a lojas físicas no futuro? 
Sim, claro. Há dez anos, muitos 
previam que as pessoas não 
iriam mais a lojas, a restauran
tes, aos supermercados. Previ
ram que faríamos tudo na fren
te da tela de um computador. Is
so não aconteceu. A internet 
móvel liberou as pessoas de fi
car na frente do comutador. 
Agora elas usam o smartphone 
para descobrir a que restauran
te é mais legal ir, que passeio fa
zer. Na "Era Digital" tem muita 
gente prevendo bobagem. Faço 
até uma campanha contra esse 
pessoal, que chamo de Digibab-
bles (algo como Digimatracas). 

• Que campanha é essa? 
É um protesto contra esse pes
soal que fica falando que o futu
ro vai ser desse jeito ou de ou
tro. As coisas mudam? Sim, mas 
as pessoas continuam queren
do viver experiências, conti
nuam querendo manter conta
to com quem elas amam. Cer
tas coisas são sempre assim. 
Por isso digo que meu mantra 
é: "siga o conteúdo e não a tela 
em que ele aparece". Aí você 

chega ao consumidor. Hoje, 
assim como foi nos anos, 9 0 , 
80 ou 7 0 , o que temos que fa
zer é entender o consumi
dor. Muitos acham que as no
vas tecnologias entendem 
melhor o consumidor e não 
é verdade. 

• Como assim? 
Veja o Google Profile, por 
exemplo. Já me pediram en
trevistas para falar como é as
sustador que o anúncio de 
um produto X apareça na mi
nha tela, logo depois de eu 
ter pesquisado algo sobre o 
tal produto. Isso não é conhe
cer o consumidor. E u , por 
exemplo, gosto de games, 

gosto de Mick Jagger. Ao reunir 
características como essas, o 
Google Profile me caracteriza 
como um adolescente. O pro
blema é que ainda estamos ten
tando entender como funcio
nam os novos modelos de co
municação. 

• E dá para ter uma ideia de co
mo esses modelos vão ser? 
Olha, o que é de graça hoje, não 
vai mais ser de graça daqui cin
co anos. O conteúdo vai impor
tar mais e as pessoas vão pagar 
por ele. Vai ser assim com jorna
lismo, por exemplo. Quando o 
rádio começou, as pessoas liam 
jornal no ar. Depois descobri
ram que podiam fazer talk 

shows, etc... Com a TV foi a 
mesma coisa. O cara ficava 
lá, parado, na frente de um 
microfone, fazendo o que fa
zia no rádio. Com a internet 
é a mesma coisa. O modelo 
de tudo de graça não funcio
na. Quem não pagar vai ficar 
só com os gatinhos fofos do 
YouTube . Mas c o n t e ú d o 
que realmente interessa terá 
de ser pago. C o m dinheiro 
ou por meio de anúncios. 
Por exemplo: coloco um epi
sódio de Spartacus online. 
Você pode baixar se pagar 
US$ 45 ou se assistir a al
guns anúncios. O que você 
prefere? A maioria prefere 
ver os anúncios. 
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