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Em visita ao Brasil, Sir Martin Sorrell, presidente do Grupo WPP, mostrou sua visão sobre o 
impacto da crise financeira na economia mundial, explicou os efeitos que a recessão deve 
causar nos negócios da publicidade, informou porque os mercados emergentes como o nosso e 
as mídias digitais têm se tornado cada vez mais relevantes para o grupo e, principalmente, 
proferiu uma mensagem extremamente positiva para a indústria publicitária brasileira: "As 
evidências estatísticas nos mostram que, em tempos de crise e recessão, é mais inteligente 
investir do que cortar. O que posso dizer às agências é que não cortem indiscriminadamente, 
mas que invistam discriminadamente, ou seja, com cuidado". 
 
A visão otimista para o nosso país é ressaltada, segundo ele, pelas previsões de que o Brasil 
vai manter em 2009 um crescimento de 3% -- que, mesmo sendo pequeno em relação aos 
resultados dos últimos anos, é bem melhor do que a estagnação de 0% dos mercados mais 
ricos do mundo, caso de Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Espanha. "É 
um momento difícil para esses países, porque os custos terão de mudar, com possibilidade de 
cortes. Mas os investimentos em mercados emergentes, como o Brasil, vão crescer", disse. 
 
Sorrell afirma também que há uma nova mentalidade no mundo dos negócios, o que faz com 
que companhias que efetuem cortes possam até ter sucesso a curto prazo, mas não resistirão 
aos efeitos de longo prazo sobre suas marcas. "Hoje, quando uma empresa anuncia cortes, os 
analistas de mercado reduzem a recomendação sobre ela. Isso ocorre porque há uma 
diferença entre o que acontece agora e aconteceu há 15 anos. Para os analistas de hoje, se 
uma empresa de bens embalados, por exemplo, corta gastos, isso prejudica sua marca a longo 
prazo, mesmo sendo bom a curto prazo. Para o longo termo, é melhor manter os 
investimentos", avisa. 
 
O Grupo WPP, que anunciou na semana passada a compra da empresa de pesquisa TNS, está 
com olhar especial para a região da América Latina e os demais mercados emergentes. 
 
O presidente da corporação disse que, atualmente, os países não pertencentes à Europa 
Ocidental, excluindo-se os EUA, representam apenas 26% das receitas do grupo. Ele revelou 
ainda que a intenção para os próximos anos é que elas cheguem ao mesmo patamar dos dois 
maiores mercados já citados, que hoje respondem por aproximadamente 36% dos negócios 
cada um. Sorrell também ressaltou a importância das mídias "não tradicionais", que já 
respondem por mais da metade das receitas do grupo e que, com a entrada da TNS, devem 
chegar a 60%, o que inclui serviços de informação, insights, consultoria e mídias interativas. 
 



BREQUE NAS AQUISIÇÕES 
 
Sorrell vê muito espaço para crescimento do nicho digital em nosso país. "Cerca de 20% da 
população do Brasil está conectada e essa é uma informação interessante, já que apenas 5% 
dos investimentos dos anunciantes são em novas mídias, o que compreende PCs, celulares e 
conteúdo em vídeo", informa. 
 
Embora pessimista em relação ao cenário da publicidade nos países ricos, Sir Martin lembra 
que essa visão vale para o final de 2008 e para todo o ano de 2009, que "será muito difícil", 
segundo ele. Contudo, o presidente do WPP diz que em 2010 os resultados voltarão a 
aparecer. "Creio que no meio do ano que vem os mercados iniciarão sua recuperação, o que 
vai atingir a economia real somente em 2010", analisa. Ele cita cinco grandes eventos que 
acontecerão no ano e que deverão alavancar o crescimento do mercado: a Copa do Mundo de 
Futebol, na África do Sul, que é o mais importante, inclusive para o desenvolvimento do 
mercado africano; os Jogos Olímpicos de Inverno; as eleições para o Legislativo dos EUA; a 
Feira Mundial de Xangai, primeira feira global a contar com a China, que investirá US$ 3 
bilhões no evento; e os Jogos Asiáticos. 
 
Por fim, Sorrell disse que, depois da compra da TNS, as aquisições devem ser contidas, 
embora pequenos negócios não estejam descartados. E o grupo também toma suas 
precauções em relação à crise, já que está indo para Dublin, na Manda, por causa dos 
impostos no Reino Unido. "Obviamente, é uma decisão difícil", confessa Sorrell, afirmando que 
as decisões mais importantes do grupo passarão a ser tomadas fora do país onde ele surgiu. 
Mas o empresário lembra que manterá seus atuais compromissos com o governo britânico 
visando propagar a importância do país no mundo. "E vou ajudar a levar a Copa para o Reino 
Unido em 2018", brinca. 
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