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Na reunião que teve há algumas semanas com os principais executivos do grupo WPP um dos 
maiores conglomerados de comunicação do mundo, dono de um faturamento global de US$ 
12,4 bilhões no ano passado, o presidente do grupo, Martin Sorrel, disse ter sentido "o cheiro 
do medo". "Nunca vivemos uma situação tão difícil", diz Sorrel, que fundou o WPP no Reino 
Unido em 1986 e hoje tem 1,5% do grupo. "Os mercados ainda não responderam aos esforços 
dos governos das principais economias e, se já esperávamos um 2009 difícil como são os anos 
pós-Olimpíadas e pós-eleições americanas, o ano que vem será pior ainda  
 
Apesar do cenário sombrio, reflexo do "medo exagerado" que se instaurou nas bolsas de 
valores, diz Sorrel, o WPP vem avançando e deve fechar 2008 melhor do que começou. O 
grupo anunciou no início deste mês que conquistou o apoio de 82% dos investidores para 
fechar a compra da multinacional britânica de pesquisas TNS, uma transação que se estendia 
há meses. Esta semana, o WPP fez um empréstimo sindicalizado (com vários bancos) de US$ 
1,06 bilhão fechar o negócio. Com a aquisição, diz Sorrel, o WPP fecharia uma receita de US$ 
15,5 bilhões no ano passado, o que o colocaria na dianteira do ranking mundial de 
comunicação e mídia. Até então, o grupo perdia para o americano Omnicom.   
 
Além disso, Sorrel que esteve ontem em São Paulo, como parte da visita aos negócios do WPP 
na América Latina afirmou que o grupo vai anunciar hoje a compra de uma empresa 
estrangeira de comunicação em ponto-de-venda, que tem negócios também no Brasil. Por 
aqui, o grupo é dono da Plano Trio, especializada em ações de marketing e promoção nas 
lojas.   
 
Mas e a crise? "Acreditamos que depois que o pânico passar, no começo do ano que vem, 
vamos ver, no mundo real, que as coisas não são tão dramáticas assim", acredita Sorrel. Pelo 
menos, não na linha abaixo do Equador. Hoje, os mercados de América Latina, Ásia-Pacífico, 
África e Oriente Médio representam 22% da receita do grupo. "Mas esse patamar deve subir 
para um terço do faturamento dentro de cinco anos", afirma o empresário. O Brasil desponta 
com força nesse cenário. "A receita brasileira no grupo é de US$ 600 milhões, semelhante à da 
China", disse.   
 
É difícil para a maior parte dos grandes anunciantes globais redirecionar seus investimentos 
em comunicação para mercados emergentes e aceitar a desaceleração nos países-sede, 
segundo Sorrel. "Mas essa é a realidade e não deve mudar", afirma. "Acredito que, dentro de 
cinco anos, o WPP será um grupo bem mais latino, africano e oriental do que é hoje", disse 
Sorrel.   
 
As mudanças se estendem também para a divisão da receita entre os negócios. Este ano, com 
a TNS, todas as operação de "não-publicidade" pesquisa, relações públicas, branding, 
marketing direto, promoção, comunicação digital, no varejo e em saúde etc. representam 60% 
do faturamento do grupo. Há dois anos, essa proporção estava equilibrada: 50% para estes 
negócios e 50% para publicidade, que inclui criação e gerenciamento de investimento em 
mídia.   
 
"Há oportunidades crescentes para mídia 'não-convencional', vídeos digitais e campanhas 
veiculadas na internet e em celulares, uma vez que os consumidores estão cada vez menos 
diante das TVs e cada vez mais conectado", afirmou Sorrel. O empresário lembrou, no entanto, 
que as mídias convencionais TV, rádio, jornal, revistas continuam com força. "Mas acredito que 
o mix será cada vez mais equilibrado daqui em diante", disse.   
 
Daí a importância do negócio de pesquisa que, com a TNS, deve saltar dos quase 15% na 
receita para uma faixa entre 20% e 25%. "Os anunciantes querem saber exatamente com 
quem eles estão falando e a pressão por justificar o investimento em cada iniciativa tende a 
ser maior, por conta da turbulência global", disse.   
 



Existem outros motivos para enxergar um brilho no final do túnel, diz Sorrel. Pelo menos, em 
2010. "Neste ano, teremos a Copa do Mundo da África, as Olimpíadas de Vancouver, no 
Canadá, os Jogos Asiáticos, a eleição do Congresso nos Estados Unidos e a Expo Mundial de 
Xangai, na qual o governo local está investindo US$ 3 bilhões", elencou Sorrel. O empresário 
reconhece que nenhum desses eventos é equivalente aos bilionários Jogos Olímpicos de 
Pequim, realizados este ano. "Mas serão capazes de dar algum fôlego ao mercado publicitário 
e ensaiar uma retomada de investimentos", disse.   
 
Uma coisa na crise, em especial, preocupa Sorrel: a intervenção dos governos na economia. 
"Em tempos caóticos como o atual cresce a tendência de protecionismo e populismo", afirmou. 
"Esperamos que isso não seja permanente".   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B4. 
 


