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Como Martin Sorrell,
criador da WPP,
planeja expandir o
império de US$ 9,2
bilhões para novas
mídias e territórios
CRISTIANE BARBIERI, DE NOVA YORK

O s corredores da WPP, em Nova
York, funcionam como uma es-
pécie de galeria. Artistas plásti-
cos contratados para ilustrar

balanços e publicações do grupo têm
suas obras exibidas no escritório, que
funciona num prédio em frente à belís-
sima Grand Central Terminal. A exce-
ção está numa das salas de reuniões de
Sir Martin Sorrell, o homem que cons-
truiu um dos maiores grupos mundiais
de mídia em 20 anos, com US$ 9,2 bi-
lhões em receita anual. Numa das pa-
redes está um retrato de Winston
Churchill, ilustrado por um poema. Na
outra, uma pesquisa sobre o perfil do
presidente de empresa ideal, feito pela
Burson-Marsteller, um dos braços do
conglomerado. Na terceira, talvez
para combinar com o título que foi en-
tregue a Sorrell pela coroa britânica,
há uma pintura de um cavaleiro me-
dieval que conduz sua tropa à vitória.
Pragmático, Sir Sorrell diz que aquela
é apenas uma sala de reunião. Mas ela
não deixa de contar algo sobre o ho-
mem que fez com que uma empresa de
cestas plásticas, comprada em 1985, se
transformasse num gigante que em-
prega 91 mil pessoas, distribuí-
das por 2 mil escritórios em 106
países. Sob seu guarda-chuva estão
empresas tão conhecidas quanto as
agências de propaganda Ogilvy & Ma-
ther, Y&R, JWT, Bates e Grey; as
agências de relações públicas Hill &
Knowlton e Burson; a empresa de pes-
quisas Ibope, entre nada menos do que
70 companhias. "A vantagem de ser
tão grande é conseguir escala e não se
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ter uma única cultura", diz Sorrell. Ele
falou à DINHEIRO em Nova York,
dias antes de sua visita bianual ao Bra-
sil, programada para o dia 5 de março.

O empresário de 61 anos de idade
virá ver de perto um de seus mercados
prioritários. Enquanto o crescimento
do PIB brasileiro ficou em 2,3% no ano
passado, o aumento de receita da WPP
no País beirou os 20%. "De cinco a dez
anos, a WPP será uma empresa muito
mais latino-americana, mais asiática,
mais africana, mais leste-européia e
mais voltada ao Oriente Médio", disse
Sorrell. "As pessoas preocupam-
se com a política latino-america-
na e chinesa, mas quanto maior o
risco, mais alto o retorno". Hoje,
40% da receita do grupo é proveniente
dos Estados Unidos, outros 40% vêm

da Europa, enquanto apenas 20%
saem de outras partes do mundo. A
estratégia é conseguir equilibrar em
um terço cada. A China e as Olimpía-
das de 2008 em Pequim, em que todas
as empresas do mundo farão o maior
esforço possível para aparecer, é peça
estratégica do plano. "A China é um
dos maiores parceiros comerciais do
Brasil e tenho certeza que muitas
empresas irão querer fortalecer essa
relação nos jogos", disse ele.

A expansão territorial não é o único
desafio do grupo para a próxima déca-
da. "Estaremos também muito mais
voltados para fora da propaganda tra-
dicional", afirmou. Segundo Sorrell,
esse representa um dos maiores
desafios para a WPP: fazer comu-
nicação nas mais diferentes

áreas e cada vez mais voltada
para novas mídias. Para ele, o que
costumava ser o negócio da publici-
dade se transformou em serviços de
propaganda e marketing. Aí estão
incluídos pesquisa de mercado, consul-
toria de marca, relações públicas,
comunicação especializada, marketing
direto e internet. "Isso ainda não
acontece de maneira tão intensa nos
países em desenvolvimento, mas nos
mercados maduros é uma necessidade
cada vez mais presente", disse Sorrell.

Apesar de a demanda por novas
mídias ainda não ser tão acentuada no
Brasil, foi tentando amarrar as diver-
sas pontas do negócio de comunicação
que a operação brasileira da WPP
acabou sendo tão bem-sucedida. A
Ogilvy, por exemplo, adotou há cinco
anos um modelo de trabalho batizado
de 360 Graus. Por meio dele, oferece
ao cliente as mais variadas formas de
comunicação. "A mídia tradicional
nunca deixará de ser a base da comu-
nicação, pelo modelo que temos no Pa-
ís", diz Sérgio Amado, presidente da
Ogilvy no Brasil. Ela não é a única em-
presa do grupo a atuar em várias fren-
tes. Transformada em estudo de caso
dentro do grupo, a campanha para a
Ford brasileira da JWT envolveu seis
empresas da WPP. "Fazer comunica-
ção hoje é mais complicado, porque a
fragmentação é maior", afirma Stefa-
no Zunino, presidente da JWT Brasil.
"Mas o essencial é passar uma mensa-
gem única para o consumidor". É para
liderar esse avanço que o cavaleiro
Sorrell está a frente de seu exército. •

ESTUDO DE CASO: a campanha para a Ford do Brasil, criada pela JWT no início da década, é um exemplo dos serviços de comunicação
de Sir Sorrel. Envolveu seis empresas da WPP, como a de propaganda tradicional (à esq), internet e marketing promocional (à dir.)
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