


Para onde iria, no Réveillon, o dono de um conglomerado de publicidade 
que fatura 9,3 bilhões de libras? Nos últimos três anos, o inglês Martin Sor

rell, 66 anos e CEO da WPP, revezou-se entre Itacaré, Trancoso e Búzios. Não 
é só pelo turismo que o Brasil se destaca na agenda do empresário. O país en
trou para a primeira divisão da WPP. "Finalmente, o Brasil exibe fortes sinais 
de crescimento", diz. Demorou, segundo ele, por não se promover bem. O grupo 
que Sorrell comanda está espalhado por 107 países, com operações nas áreas de 
publicidade, marketing, relações públicas e pesquisas. Ogilvy & Mather, Y&R e 
Wunderman são algumas de suas marcas. Há 26 anos, quando Sorrell comprou 
a WPP, ela não tinha nada a ver com publicidade. Era uma pequena fabrican
te de cestas de supermercado - daí o nome, Wire and Plastic Products (produ
tos de arame e plástico). Dois anos depois, Sorrell fez sua primeira aquisição, a 
agência J. Walter Thompson. Não parou mais. A ação mais recente no Brasil foi 
a parceria com o jogador Ronaldo, na empresa de marketing esportivo 9ine. 

Qual é a impor tânc ia do Brasil 
na WPP?_0 Brasil é fundamen

tal para o nosso crescimento, temos 
todas as nossas á reas de operação 
aqui. O país nos dá uma receita de 
US$ 650 mi lhões , que é cerca de 
50% da A m é r i c a La t ina . Quan
do eu v i m ao Brasi l pela primeira 
vez, em 1969, li o l ivro Inside South 
America ("Por dentro da Amér ica 
do Sul"), de John Gunther. No pri
meiro capítulo, o autor já dizia que 
o país ia decolar. Historicamente, 
havia c o n d i ç õ e s para isso. M a s 
agora, finalmente, o Bras i l exibe 
fortes sinais de crescimento. Há 
infraestrutura e vontade política. 

O que faltou para decolar mais 
cedo?_As pessoas dos pa íses 

mais ricos tendem a ser arrogan
tes, e o presidente Lula tocou nisso 
quando fez seus comentários sobre 
os banqueiros de olhos azuis. Mas 
as nações menos maduras vão para 
outro extremo: as pessoas n ã o se 
consideram sofisticadas. É um erro. 
O mercado brasi leiro e o latino-
americano são sofisticados e extre
mamente criativos, além de oferecer 
custos mais baixos. O problema é 
que a América Latina ainda é uma 
espécie de segredo. O que tende a ir 
para as manchetes é a Ásia, a Áfri
ca, o Oriente Médio. Entre os Brics, 

Rússia, Índia e China estão tendo 
mais foco que o Brasil. Acho que esta 
é a década da América Latina. Não é 
por acaso que companhias brasilei
ras como Petrobras, Ambev e Vale 
estejam virando forças mundiais. 

O senhor diz que o Brasil ainda 
é um segredo?_Eu diria que o 

país não se promoveu suficiente
mente, não se vendeu. É preciso vir 
ao Brasi l pessoalmente para sen
tir a energia e o entusiasmo locais. 
De longe, não se vê isso. É impor
tante, t ambém, que os brasileiros 
parem de se sentir inferiores. Por 
outro lado, não se pode ficar con
fiante demais, como aconteceu de 
certa forma na China e na Índia . 
Autoconf iança é fantást ico, mas 
confiança em exagero é perigoso. 

Como surgiu a parceria com o 
jogador Ronaldo, na 9ine?_Foi 

uma ideia do Sérgio Amado (pre
sidente do grupo Ogilvy no Brasil). 
Gostei da ideia, mas há também um 
lado emocional com o futebol. V i m 
pela primeira vez ao Brasil em 1969 
para o Carnaval e visitei o Maraca
nã. É algo contagiante, as pessoas 
torcem pela seleção brasileira, não 



importa de onde sejam - exceto, tal
vez, os argentinos. O Ronaldo é um 
cara brilhante. Vamos trabalhar a 
marca Ronaldo no seu pós-carreira 
e desenvolver relacionamentos com 
clientes, mundialmente. Os esportes 
são uma forma cada vez mais impor
tante de atingir pessoas com marcas. 

O maior ativo numa empre
sa de publicidade são as pes

soas. Como evitar o ataque dos 
concorrentes?_É difícil. Temos 140 
m i l funcionários, 5 m i l no Brasi l . 
U m a das minhas maiores preo
cupações hoje é o turnover. Nossa 
taxa está em torno de 20%, mas já 
chegou a 25%. Para evitar perdas, 
treinamos as pessoas e sempre nos 
certificamos de que salários e bene
fícios estão competitivos. Mas, na 
nossa indústr ia , roubar funcioná
rios é uma prática. Vamos acabar 
com a indús t r ia se continuarmos 
assim. U m a empresa precisa re
crutar consistentemente, esteja em 
recessão ou esteja num boom. Não 
é por acaso que Goldman Sachs e 
McKinsey tenham virado as com
panhias que são hoje. Elas recru
tam os melhores estudantes, dão 
treinamento, fazem avaliação 360 
graus uma ou duas vezes por ano. 
Isso é particularmente importan
te em pa íses como o Brasi l . Reter 
pessoas, inclusive dentro do pró
prio país, será cada vez mais crítico. 

Como você aproveita as expe
r iências de diferentes cultu

ras nos 107 países em que a W P P 
atua?_É importante viajar. Se você 
nasce e é criado na A m é r i c a do 
Norte, tende a ser insolente, está 
tudo na sua porta. Mas não acredito 
que funcione ir para Miami e dizer: 

"venha me ver aqui". De um café 
da manhã que tive no Uruguai, no 
mês passado, saíram quatro ou cin
co ideias interessantes. As pessoas 
dos mercados maduros tendem a 
pensar que têm o monopólio da sa
bedoria. Não é assim. Podemos ter 
ideias e abordagens diferentes ao 
olhar para o pequeno e o grande, o 
que cresce mais ráp ido e mais de
vagar. Não se pode ser imperialista. 

As tecnologias móveis têm sido 
um tema recorrente nas suas 

palestras. Por quê?_Minha v ida 
mudou com o celular, depois com o 
BlackBerry e agora com o iPad. Em 
países como Índia, China e Brasil, 
a penetração do celular passa dos 
100%, porque as pessoas têm mais 
de um aparelho. Só que não capita
lizamos isso na publicidade. É algo 
que está começando pelos aplicati
vos para celular, mas ainda é pouco. 
Há um gap entre onde se investe e 
onde o consumidor está. Entre os 
investimentos dos meus clientes 
no mundo, apenas 14% vão para a 
mídia online - PCs, celulares, redes 
sociais e vídeos. Não faz sentido: 
gastamos 25% do nosso tempo nes
ses meios. Isso tem de ser revisto. 

O que causa esse descom
passo?_O que vou dizer pode 

soar como algo preconceituoso. 
Dirigentes de empresas tendem 
a ser mais velhos e são conserva
dores por natureza. As pessoas 
ficam nervosas com m u d a n ç a s 
porque não sabem qual será o im
pacto sobre sua vida. O tempo mé
dio no cargo de C E O é de 3,5 anos. 
E os CEOs costumam pensar: "por 
que mudar e me arriscar se eu le
vei 20 anos para chegar ao topo?". 

M a s às vezes n ã o existe um 
entusiasmo exagerado com o 

novo?_Isso também é perigoso. Não 
se pode perder o equilíbrio. No ano 
passado, a mídia tradicional, prin
cipalmente a T V , estava forte em 
publicidade. Uma das razões é que 
as pessoas veem a nova mídia como 
algo ligado a preço e a promoções, 
enquanto a velha é para construir 
marcas. Tudo na vida é uma ques
tão de equilíbrio - não é só o preto 
ou só o branco que compõe o cinza, 
tem de haver os dois. As pessoas es
tão assistindo mais à TV, ao mesmo 
tempo em que tablets e smartpho-
nes ficam mais populares. Se você é 
o C E O ou o C M O de uma empresa, 
não pode ignorar as oportunidades 
em ambos. O que aconteceu quan
do entramos na primeira bolha da 
internet, em 2001, é que fomos de
mais para o novo. Talvez depois a 
gente tenha ido demais para o velho. 

Quais são os maiores erros 
no uso da publicidade nas 

redes sociais?_É preciso ser cuida
doso com o que você faz comercial
mente. As redes sociais são feitas de 
interações sociais entre as pessoas, 
não de interações comerciais. Elas 
funcionam como uma nova forma 
de comunicação, e se eu a interrom
per com uma mensagem comercial 
você pode ficar contrariado. Isso 
não significa que eu não tente in 
fluenciar você na sua comunicação 
comigo, já que você me diz quais 
são os filmes, os livros, a música de 
que gosta. O que me preocupa é essa 
corrida por uma palavra horr ível 
que as pessoas estão usando o tem
po todo: monetizar. Estão tentando 
monetizar as redes sociais, mas tal
vez elas não sejam monetizáveis. 

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 52, p. 50-52, jun. 2011.




