
WPP demora para reduzir custos e rentabilidade despenca no semestre 
Tim Bradshaw 
  
A WPP, o maior grupo de marketing e comunicações do mundo em receita, anunciou uma 
"severa" queda na lucratividade no primeiro semestre e alertou que é improvável que consiga 
crescer em 2010. 
 
A margem operacional da WPP, uma medida acompanhada atenciosamente pelos analistas, 
caiu de 13,6% no primeiro semestre do ano passado para 8% no mesmo período deste ano, 
ficando abaixo das expectativas do mercado, que apontavam para cerca de 10%. 
 
"Acho que precisamos admitir que deveríamos ter sido mais rápidos" no corte de custos, disse 
ao "Financial Times" o diretor-presidente Sir Martin Sorrell. 
 
Depois do lucro antes dos impostos ter caído quase pela metade nos seis meses até junho 
(47%), a WPP disse que a lucratividade vai melhorar no segundo semestre e que os resultados 
de julho indicaram um quadro "menos ruim". 
 
Mas apesar de uma recuperação do mercado de ações, Sir Martin disse não acreditar que "já 
tivemos uma mudança fundamental no padrão de investimentos em marcas entre nossos 
clientes... É bem provável que fiquemos atrás na recuperação".  
 
A WPP havia previsto uma queda de 4% da receita no primeiro semestre sobre o mesmo 
período do ano passado, mas as receitas anunciadas ontem (excluindo o impacto cambial e 
das aquisições) mostraram uma queda de 8,3%, para 4,29 bilhões de libras (US$ 6,97 
bilhões). A queda da receita intensificou-se no segundo trimestre, especialmente nos Estados 
Unidos e Reino Unido, com a maior queda entre os dois períodos sendo registrada na divisão 
de "percepção do consumidor", de 10,3%. A unidade inclui a Taylor Sofres, empresa de 
pesquisas de mercado pela qual a WPP pagou mais de 1 bilhão de libras no ano passado. 
 
Analistas da corretora Numis Securities disseram ontem que os números sugerem que houve 
uma redução das receitas de 11% em maio e junho. Isso se compara a uma queda de 11% no 
segundo trimestre, contra o mesmo período do ano passado, queda que em concorrentes 
como a Omnicom, Publicis e Interpublic foi de 11%, 9% e 15%, respectivamente. 
 
A WPP está confiante de que seus custos estão agora "melhor equilibrados". Em julho, o 
número de funcionários havia caído 7% em relação ao mesmo período de 2008. No momento, 
a companhia acredita que as receitas continuarão niveladas no ano que vem, apesar do 
impulso de grandes eventos como as Olimpíadas de Inverno e a Copa do Mundo de Futebol.  
 
A Europa Ocidental é "a região mais difícil do mundo" e está enfrentando "a menor taxa de 
crescimento na recessão", disse Sir Martin. Como resultado, a WPP está se concentrando em 
mercados de crescimento mais acelerado como o Brasil e a China, além dos mercados de 
marketing digital e serviços de dados.  
 
A companhia não partiu para um aumento de capital para reforçar sua classificação de crédito, 
conforme alguns analistas esperavam. A WPP manteve seu dividendo inalterado em 5,19 
pence por ação.  
 
A incapacidade da WPP de reduzir os custos com a rapidez necessária para lidar com a 
retração econômica reacendeu questões sobre as dificuldades de se administrar grandes 
holdings de marketing.  
 
Grupos como Omnicom, Publicis, Interpublic e WPP são formados por muitas agências 
pequenas, com graus variados de integração e coordenação com a controladora. Mesmo 
quando os principais executivos, como Sir Martin Sorrell, preveem contrações de receitas, nem 
sempre as agências subsidiárias respondem às demandas por corte de funcionários e outras 
despesas. 
 



"Não é como a GM dizer que vai fechar uma fábrica ou uma linha de produção. Eles podem 
tomar a decisão bem facilmente, com base em fatores macroeconômicos", afirma Anthony de 
Larrinaga, analista de mídia da Jefferies. "A propaganda não é um negócio homogêneo, é um 
negócio baseado em pessoas. É difícil microadministrar dezenas de milhares de funcionários." 
 
Normalmente os orçamentos são estabelecidos por consultas individuais aos chefes de 
agências, que podem ser desorientados ou adulados por clientes entusiasmados. A WPP disse 
ontem que até novembro estava elaborando seu orçamento com base em receitas estagnadas 
em 2009.  
 
Após não cumprir os orçamento em todos os cinco primeiros meses de 2009, somente em 
junho os custos foram equiparados às receitas. 
 
"Com o benefício da visão em retrospecto, dá para ver que a redução dos custos teria que ter 
sido maior no quarto trimestre de 2008", diz Sir Martin.  
 
Os custos mais altos e os prazos maiores de efetivação de corte de empregos na Europa 
Ocidental, em comparação ao resto do mundo, também foram um fator significativo para os 
custos de desligamento mais altos que os esperados, disse ele. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 ago. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


