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Londres, 23 de Janeiro de 2006 - Martin Sorrell, principal executivo do WPP Group, 
segunda maior conglomerado de publicidade do planeta, prognosticou maior 
consolidação entre as empresas de pesquisa de mercado, em "um momento 
interessante" de fluxo para o setor de propaganda. "Muitas peças estão se movendo 
sobre o tabuleiro de xadrez", afirma Sorrell.  
 
A empresa alemã de pesquisas, GFK, o grupo britânico Taylor Nelson Sofres, e o grupo 
francês de pesquisas Ipsos "são todas empresas candidatas em potencial à 
consolidação", diz Sorrell, acrescentando que "dentro do Aegis Group existe o 
Synovate."  
 
Os comentários de Sorrell aconteceram há menos de dois meses depois de o WPP 
desistir de uma oferta pelo Aegis Group, após a empresa da Grã-Bretanha rejeitar uma 
oferta de compra de controle acionário de menos de US$ 2,74 bilhões do WPP e 
Hellman & Friedman.  
 
O WPP, que revelou estar particularmente interessado no Synovate, setor de pesquisa 
de mercado do Aegis, reservou-se o direito de fazer uma nova proposta caso outra 
empresa também o faça. O Publicis Groupe, quarto maior grupo mundial do setor de 
publicidade, retirou uma oferta pelo Aegis em outubro.  
 
Sorrell comenta que 2006 "será outro ano razoável" para a área de propaganda, 
"provavelmente melhor que 2005, que foi um ano surpreendentemente bom." Este ano 
será beneficiado pelas finais da Copa do Mundo e as Olimpíadas de Inverno em Turim, 
explica.  
 
O papel do WPP na futura consolidação possivelmente será de "aquisições de porte 
médio", afirma Sorrell, explicando que "existem muitas coisas a considerar." Ao ser 
perguntado quanto o WPP tem reservado para compras, respondeu "o suficiente", e 
sorriu, já que a empresa detém US$ 880,8 milhões de fluxo de caixa anualmente.  
 
O WPP "observa o que anda acontecendo" na empresa holandesa do setor de 
comunicações, a VNU, que mantém tratativas com uma corretora privada de valores 
mobiliários a respeito de uma oferta de US$ 8,88 bilhões. A VNU, que inclui a empresa 
de pesquisa AC Nielsen e um setor empresarial que publica a revista "Billboard", 
provavelmente será desmembrada caso seja adquirida por uma corretora privada de 
valores mobiliários. "No setor de publicidade é óbvio que existe um ponto de 
interrogação quando se trata do Havas e Aegis."  
 
A Havas, que detém participação de 25,5% no Aegis, informou que o grupo dará 
menos lucro este ano, após ter perdido contas da Intel e Volkswagen.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 jan. 2006, Comunicação, p. C-7. 


