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EMPRESAS

INQUÉRITO

Investigação de suicídios na Foxconn
será pública, diz governo chinês
A China vai divulgar os resultados de uma investigação oficial sobre
os recentes suicídios ocorridos na fábrica de eletrônicos da Foxconn,
no sul do país, afirmou um representante do governo. Zhang Xiaojian,
vice-ministro de Recursos Humanos e Seguridade Social, também afirmou
que recentes episódios de greves em fábricas controladas por estrangeiros
no polo de exportação não representam uma “onda” de revoltas.

SUSTENTABILIDADE

Bradesco ganha prêmio por sistema
de gestão de água e energia com CPqD
O Sistema de Gestão de Água e Energia Elétrica do Bradesco, que visa
o controle do consumo, renegociação de contratos e identificação de erros
de fatura e leitura, além da diminuição de desperdício, acaba de ganhar
o Prêmio eFinance 2010, na categoria Sustentabilidade, anunciado durante
o CIAB Febraban. O programa existe há dois anos e foi implementado em
parceria com o CPqD sobre uma plataforma de integração de informações.

Paulo Fridman/Bloomberg

Daniel Haidar, do Rio de Janeiro
dhaidar@brasileconomico.com.br

Ser um país emergente dá ao
Brasil maior vantagem compa-
rativa para receber investi-
mentos estrangeiros. Em outras
palavras, a bola da vez para ga-
nhos em publicidade e promo-
ção é a nação verde-amarela.
Quem afirma isso é o diretor-
geral e fundador da Wired Plas-
tic Products (WPP), Martin
Sorrell, o maior conglomerado
de publicidade do mundo, que
esteve no Brasil para falar com
clientes. Não foi sua primeira
vez em território nacional. No
último Réveillon, Sorrell assis-
tiu à virada do ano na Praia de
Ipanema, no Rio de Janeiro, e
passou também por Búzios, li-
toral fluminense. No ano ante-
rior, brindou o Ano Novo em
Itacaré, na Bahia.

Como se percebe, o britânico
ama o Brasil, onde empresas
como a J.W. Thompson, Young
& Rubicam e Ogilvy estão sob o
guarda-chuva do grupo. Mais
do que ponto turístico, porém,
Sorrell aposta no potencial de
crescimento dos negócios no
país, o mais importante na ope-
ração da América Latina. No
Brasil, a WPP faturou US$ 500
milhões no ano passado, e a
projeção é crescer mais 5% este
ano. Em 2009, o Brasil foi um
dos poucos países em que a re-
ceita do grupo cresceu 2%, en-
quanto ocorria queda global de
8%. Após comprar as brasileiras
Mídia Digital e i-Cherry, Sorrell
fala em outras aquisições.

Quais são os objetivos
para as agências digitais
adquiridas no Brasil?
Se você olhar ao redor do mun-
do, os clientes têm gastado 12%
dos orçamentos em propaganda
on-line. Nós passamos 20% do
nosso tempo conectados na in-
ternet, portanto os orçamentos
devem alcançar naturalmente
esses 20%. No Brasil, o mercado
digital não absorve nem perto
desses 12% dos orçamentos de
publicidade. A expansão dos
telefones celulares no Brasil é

muito significativa e é o meio
mais barato de acesso à inter-
net. O Reino Unido foi o segun-
do país onde a internet superou
os anúncios feitos pela televi-
são. Está demorando no Brasil,
mas a internet também vai ul-
trapassar o espaço da televisão.
No entanto, o maior erro dos si-
tes foi dispor de notícias gratui-
tas, pois isso provocou uma
pressão pela diminuição de
preços na mídia tradicional.

A internet vai ser mais
cara para se anunciar?
É mais barata por enquanto,
mas isso não deve durar muito,

porque os modelos de internet
também estão sob pressão eco-
nômica. Da maneira como fun-
cionam esses novos modelos, as
pessoas têm a tendência de pen-
sar em audiência, mas não em
lucratividade. Os anúncios on-
line vão ganhar mais valor, mas
ainda é um longo caminho.

Quais são as oportunidades
para desenvolver a
imagem do Brasil na
Copa do Mundo de 2014
e na Olimpíada de 2016?
O Brasil tem uma oportunidade
similar à da China na Olimpía-
da de Pequim. Esses dois even-

tos vão ser o teste de que o Bra-
sil é uma potência mundial.
Todos os dados que temos mos-
tram o Brasil crescendo em
credibilidade, imagem e todos
os atributos estão mais positi-
vos. Os atributos mais fracos do
Brasil são inovação e qualida-
de, porém, este conceito me-
lhorou de ano 2000 para cá, pois
passou a ser visto como mais
progressista. Mas acho que Copa
do Mundo e Olimpíada darão ao
país uma oportunidade de se fa-
zer isto melhor. Se esses eventos
forem bem executados, será uma
confirmação da sua capacidade.
A marca Brasil está evoluindo. ■

“No ano passado,
o Brasil foi um
dos poucos países
onde a receita do
grupo cresceu 2%,
enquanto a queda
global foi de 8%

ENTREVISTA MARTIN SORRELL Diretor-geral e fundador da WPP

Valor inferior dos anúncios na
web não vai durar para sempre
Presidente do maior conglomerado mundial de publicidade busca aquisições e crescimento de 5% no país

GANHOS

20%
É o potencial de receita que as
agências podem alcançar com as
receitas vindas da internet, pois é
a média de tempo que as pessoas
passam conectadas à rede.

ORÇAMENTO

12%
É a porcentagem do montante
gasto atualmente no mercado
digital e no momento o Brasil
está longe desse número.

João Laet

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 32.
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