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CRIATIVIDADE

MARIANA CELLE

Quais são as influências do
mercado de hoje que podem
afetar o futuro das marcas e das
empresas? A fim de antecipar
respostas para perguntas como
essa e aproveitar oportunidades
no Brasil, o Grupo WPP, com
agências voltadas à estratégia
de marketing, propaganda, re-
lações públicas e comunicação,
voltou seu olhar mais uma vez
para o Brasil. O grupo lança esta
semana a The Future Company.
“Nosso trabalho é prever ten-
dências de forma clara e auxi-
liar as companhias para que to-
mem decisões coerentes e com
chances bem maiores de serem
as corretas”, diz Will Galgey,
presidente global da The Futu-
res Company.

Mas segundo os executivos
da agência presente em países
como Reino Unido, Estados
Unidos, Índia e Argentina, não é
apenas o Grupo WPP que tem
direcionado seus esforços para o

Brasil. “Percebemos uma de-
manda externa de clientes es-
trangeiros interessados em se
aproximar das empresas brasi-
leiras”, afirma Galgey.

Há certo tempo uma equipe
de curiosos já investiga os hábi-
tos dos brasileiros em relação ao
consumo. São profissionais li-
gados à criatividade e inovação,
espalhados por todo o mundo,
que observam e traduzem em
relatórios mensais o comporta-
mento do consumidor o que
serve de base de dados para o
trabalho dos consultores. “Na
América Latina há equipes dis-
tribuídas em 14 países”, diz
Bernardo Geoghegan, diretor
para da empresa para a região.

“Nós identificamos que o
brasileiro quer ser antenado e
moderno, mas sem deixar de
valorizar sua história e tradi-
ção”, conta Rebeca Dreicon, di-
retora da The Futures Company
no Brasil. Sinais como este po-

dem ser usados pelas empresas
em momentos de expansão, re-
posicionamento de marcas e in-
ternacionalização, por exemplo,
de acordo com a executiva.

O aumento do poder aquisi-
tivo de consumidores também
está no radar da The Futures
Company que levou suas equi-
pes ao interior dos estados, não
apenas às capitais. “O Brasil é
um país de mudanças rápidas e
precisamos acompanhá-las”,
diz Rebeca.

Previsão
O tempo de tal previsão depen-
de de vários aspectos, segundo
os executivos. “O segmento de
atuação da empresa, o país, os
costumes, entre outros fatores
irão influenciar na estimativa
futura dos acontecimentos”, diz
Galgey. O próximo passo da The
Futures Company será abrir um
escritório na China, segundo o
presidente global da empresa. ■

Especializada em prever tendências, a The Futures Company inicia operação no país nesta semana

Divulgação

O aumento do poder
aquisitivo de
consumidores
também está no radar
da The Futures
Company, que levou
suas equipes ao
interior dos estados

�
�
�
��
��
�
��
	

Grupo WPP traz ao Brasil agência
para ajudar empresas a se planejarem

Bernardo Geochegan (à esq),
diretor da The Futures Company
para América Latina, Will Galgey,
presidente mundial, e Rebeca
Dreison, diretora no Brasil

● A The Futures Company ainda
não tem sede própria e, por
enquanto, está estabelecida
no escritório da agência Ogilvy,
em São Paulo.

● Além de empresas, o governo
também tem contratado os
serviços da The Futures
Company. O governo brasileiro
já teria procurado pela empresa,
assegura a diretora no país.

● A receita do grupo WPP
em 2010 foi 5,9% maior que
no ano anterior. O valor
passou de R$ 21,85 bilhões
para R$ 23,14 bilhões.

● Em todo o mundo, o grupo
emprega 90 mil pessoas
em mais de 2 mil escritórios
por 106 países.

PLANOS E PERFIL

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 32.
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