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Um Martin Sorrell confiante elevou na sexta-feira as metas de vendas do grupo de publicidade 
e marketing WPP, em meio aos sinais de que o mercado publicitário continua se recuperando 
da retração de negócios do ano passado. 
 
O executivo-chefe da companhia, que em receitas é a maior do mundo no setor, afirmou que 
um primeiro trimestre acima das expectativas e a retomada do crescimento nos Estados 
Unidos podem proporcionar aumento de 2% nas vendas e alguma melhora nas margens de 
lucro neste ano. 
 
A previsão anterior da WPP era de manutenção da receita neste ano em comparação a 2009, 
quando houve declínio de 8,1% nas vendas das operações comparáveis. Embora a receita, 
pelo critério orgânico, tenha ficado estável no primeiro trimestre, em 2,1 bilhões de libras 
esterlinas (US$ 3,2 bilhões), em março houve crescimento. 
 
Sorrell afirmou que as vendas no primeiro trimestre ficaram 3% acima do esperado, mas 
admitiu que a estimativa era conservadora, depois de ter sido "otimista demais na previsão" 
do ano passado. "Depois da ferroada [do ano passado] estamos muito mais prudentes. 
Provavelmente vamos nos inclinar um pouco mais para o lado pessimista neste ano e 
provavelmente isso está refletido em alguns dos números." 
 
Os EUA, mercado da WPP que mais encolheu em 2009, registrou crescimento de 4,1% no 
primeiro trimestre. 
 
Um grande volume de novos clientes impulsionou a agência de mídia GroupM, da WPP, na 
Europa, com as áreas de relações públicas e marketing digital também apresentando melhora 
nos desempenhos. 
 
O executivo planeja promover um "grande número" de aquisições neste ano, dentro do teto 
prometido pela WPP para esse tipo de transação, de 100 milhões de libras (US$ 152,9 
milhões). "Os valores ainda estão muito altos, particularmente nos Estados Unidos e no [setor] 
digital", disse. 
 
O número médio de funcionários no primeiro trimestre do ano caiu 10% em relação ao mesmo 
período de 2009, embora a WPP tenha retomado as contratações, já que o quadro cresceu 1% 
em relação ao fim do trimestre anterior. 
 
O balanço anual da WPP divulgado na sexta-feira mostrou que a remuneração total de Sorrell 
em 2009 diminuiu em mais de 25%, para 2,3 milhões de libras (US$ 3,5 milhões). O salário-
base continuou em 1 milhão de libras (US$ 1,5 milhão), seguindo o congelamento salarial 
promovido em toda a empresa, que vigorou até janeiro. Suas bonificações, no entanto, caíram 
em mais de 50%, depois de a WPP não ter atingido as metas financeiras de crescimento do 
lucro e das margens. 
 
As ações da WPP fecharam com valorização de 0,94% na sessão de sexta-feira, em Londres, 
cotadas a 698 pence. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 maio. 2010, Empresas, p. B10. 


