
Agência WPP vê retomada do mercado publicitário 
 
O presidente-executivo mundial do grupo de comunicação britânico WPP, Martin Sorrel, disse hoje 
(15/3) que vê uma retomada para o mercado global de anúncios em 2004 e 2005, após dois anos 
de desaquecimento. "A recuperação de nossa indústria tem sido muito dolorida", disse Sorrel 
durante evento promovido pelo Comitê de Marketing da Amcham. 
 
Segundo ele, a crise provocada pela menor demanda por anúncios foi "natural", já que o estouro 
da bolha das empresas de Internet, seguida pela recessão da economia norte-americana 
marcaram o fim de uma década de forte crescimento. "O mercado é dirigido pelos Estados 
Unidos", disse o presidente da WPP. 
 
Incerteza nos EUA 
 
"Estou mais otimista", afirmou Sorrel, mas o executivo alertou para os riscos ainda apresentados 
pelo mercado norte-americano. "Eu diria, de uma forma educada, que os EUA estão gastando 
muito". Para o executivo, as conseqüências de um déficit fiscal elevado podem ser muito 
prejudiciais à economia, a exemplo do que ocorreu no final do governo Ronald Reagan. 
 
Sorrel destacou ainda a importância das eleições presidenciais dos EUA em novembro. "Vamos ver 
como Bush ou Kerry vão lidar com os gastos do governo", disse.  
 
Além disso, as eleições devem aquecer o mercado publicitário, avaliou o presidente da WPP. A 
campanha presidencial norte-americana, segundo Sorrel, pode movimentar US$ 1 bilhão.  
 
Ele explicou que as campanhas políticas influenciam o mercado de anúncios de forma indireta, 
com a alta dos preços. 
 
Os jogos olímpicos, acrescentou Sorrel, também contribuirão para o bom desempenho do setor 
em 2004, respondendo por 1% a 2% do faturamento.  
 
América Latina 
 
Para Sorrel, o cenário na América Latina é positivo, pois países populosos têm um potencial extra 
para driblar as crises. "Há dois anos todos estavam pessimistas em relação à Argentina, mas eu 
não", afirmou. "Um país com 40 milhões de pessoas não desaparece", disse, argumentando que 
as crises da Rússia e da Ásia também criaram um pânico injustificado. "Foram grandes enganos". 
 
A maior agência de publicidade do mundo destacou a liderança do Brasil na América Latina. No 
País, a WPP tem participações no Ibope, na Ogilvy e na Thompson, com receita total de US$ 150 
milhões em 2003. "Isso não significa que podemos relaxar", disse. 
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