
Sir Martin, da WPP, investiga
imbróglio na filial italiana
Gary Silverman
Financial Times

Uma coisa engraçada aconteceu
com Sir Martin Sorrell no caminho
para a expansão global. O princi-
pal executivo da WPP, o segundo
maior grupo de serviços de marke-
ting do mundo, viu-se envolvido
num imbróglio na Itália, terra on-
de os perigos da expansão impe-
rial surgiram pela primeira vez sé-
culos atrás.

O incidente que esta levando
muitos a olharem novamente para
a cultura do gigantismo global,
que sempre busca novos territó-
rios para conquistar, foi sua deci-
são de demitir o homem que atua-
va como o administrador dos ne-
gócios da companhia na Itália des-
de 2002: Marco Benatti. Desde
então Sir Martin iniciou uma in-
vestigação para esclarecer suspei-
tas de fraude envolvendo as opera-
ções da WPP na Itália.

O caso despertou atenção por
ter lançado uma luz sobre áreas
não exploradas da vida pessoal de
Sir Martin. Mas além da excitação
provocada nos tablóides, há um
caso digno da atenção da "Harvard
Business Review".

Os problemas da WPP na Itália
representam o mais recente de
uma série de alertas surgidos no
mundo dos serviços de marketing,
que destacam os perigos de se fa-
zer negócios longe de casa, em
condições que não se enquadram
exatamente na lei Sarbanes-Oxley.
Eles também servem para lembrar
os obstáculos que companhias no-
vas, criadas por aquisições múlti-
plas, enfrentam para criar uma
cultura corporativa que possa en-
tão ser padronizada e aplicada em
várias partes do mundo.

Em pouco tempo, a WPP passou
a ser comparada a outros grupos
com operações de alcances simila-
res. Em 1985, a empresa de Sir Mar-
tin podia ser abrigada em um es-
critório. Hoje, ele comanda uma
empresa com 91 mil funcionários
espalhados por mais de 2 mil escri-
tórios em 106 países, incluindo as-
sociados - e uma série de marcas
que vai de agências de propagan-
da como Ogilvy & Mather, JWT,
Grey Global e Young & Rubicam, a
potências especializadas em com-
pra de espaço publicitário como a
Mediaedge c a MindShare. O seu

apetite por aquisições também
não foi saciado. Sir Martin quer
comprar mais empresas de pes-
quisas de mercado e ampliar a li-
derança da WPP na China.

Ele não ignorava os problemas
do crescimento acelerado. No pas-
sado falou sobre as dificuldades
em fazer todas as partes da compa-
nhia trabalharem de maneira co-
ordenada - e a ironia de suas difi-
culdades na Itália é que ele recor-
reu a Benatti para criar uma cultu-
ra corporativa mais coerente.

Em meio ao rebuliço, um fato é
indiscutível: a experiência italiana
não funcionou. Em entrevista por
telefone ao "Financial Times", Sir
Martin reconhece que é justo criti-
cá-lo por um "erro de julgamento"
ao atrelar seu destino ao de Benat-
ti, um aliado nos negócios de qua-
se uma década.

A dúvida para a WPP é se a Itália
foi um incidente isolado, ou se o
que aconteceu lá sugere que a
companhia terá de fazer mais mu-
danças enquanto cresce em mer-
cados emergentes assustadores,
como a China e a índia. Apesar de
todas as suas conquistas a WPP
ainda é um gigantesco trabalho
em andamento, que ainda carrega
a marca de um homem, Sir Martin.

Ele reconhece: "A gente está
sempre tentando encontrar um
equilíbrio entre o global e o local.
Às vezes é difícil para as pessoas
que estão no centro dos negócios
fazerem isso - incluindo a gente".

Benatti entrou para a órbita de
Sir Martin há nove anos, quando
vendeu à WPP um lote de ações
que a aj udou a comprar a britânica
Tempus, especializada em compra
de espaços publicitários, em 2001.
Sir Martin construiu a WPP via
aquisições e as pessoas que o co-
nhecem dizem que ele tem uma
consideração especial pelos em-
presários com os quais sentou-se à
mesa de negociações. Benatti teria
impressionado Sir Martin com
suas conexões na mídia italiana.

Enquanto Benatti foi ficando ca-
da vez mais poderoso dentro da
WPP, o mesmo aconteceu com vá-
rios de seus companheiros. Entre
eles estava Daniela Weber, que se
tornou diretora operacional da
WPP na Itália. Como Benatti não
fala inglês muito bem, Daniela
Weber, sua assistente de longa da-
ta, atuava como sua tradutora, pa-

pel que a levou ao centro das ativi-
dades da WPP na Itália.

Isso acrescentou mais uma série
de complicações às operações ita-
banas da WPP: havia uma grande
suspeita dentro de que Daniela
Weber era amante de Sir Martin.
Sir Martin, que no ano passado ter-
minou um casamento de mais de
'três décadas com um acordo que
cita uma relação extraconjugal de
sua parte, já reconheceu o relacio-
namento com Daniela Weber.

Sir Martin rompeu com Benatti
depois de uma reunião em 14 de
dezembro que levou a WPP a rever
sua aquisição, em 2002, da Media-
club, a empresa italiana que com-
pra espaços publicitários. Benatti
recebeu uma comissão por inter-
mediar a transação, mas a WPP
disse ter encontrado evidências de
que ele tinha uma participação de
controle na Mediaclub. Os conta-
dores da WPP também começa-
ram a questionar o pagamento de
uma dívida que uma companhia
falida havia feito à Mediaclub, e
constataram que Benatti havia es-
tourado seu orçamento na WPP.

Em 9 de janeiro, Sir Martin de-
mitiu Benatti e posteriormente
nomeou Paul Richardson, diretor
financeiro da WPP, como adminis-
trador em exercício para a Itália.
Benatti emitiu um comunicado in-
sistindo ter agido de maneira cor-
reta e ligando sua demissão a uma
disputa sobre o estilo de liderança
com Daniela Weber. No entanto,
parece que Benatti tinha uma par-
ticipação na Mediaclub, através de
um fundo de investimentos.

A pergunta que alguns ex e
atuais funcionários da WPP estão
fazendo é por que levou tanto tem-
po para Sir Martin questionar Be-
natti. Pode ser em parte por des-
prezo ou ressentimentos gerados
por outros problemas. Mas não há
dúvidas de que Benatti se tornou
uma figura polarizadora nas agên-
cias de propaganda da WPP na Itá-
lia. As pressões de Benatti ajuda-
ram a desencadear mudanças nas
cúpulas das agências da WPP na
Itália, afirmam fontes da empresa.

Ex-funcionários da WPP, que
não quiseram se identificar, disse-
ram que eles e outros funcionários
avisaram a Sir Martin que estavam
preocupados com a conduta de
Benatti e seus companheiros de
uns dois anos para cá, mas afirma-
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ram que essas preocupações foram
ignoradas. Perguntado sobre esses
comentários, Sir Martin disse: "Isso
não é justo. Todo mundo tinha
seus inimigos. Todo mundo tinha
contas a ajustar e houve decisões
que foram tomadas e que não fa-
voreceram Benatti."

Um ponto de disputa em parti-
cular envolveu o tamanho e os cus-
tos das operações de Benatti em
Milão. Nenhum administrador lo-
cal da WPP tinha um escritório tão
grande ou gastava mais. Mas Be-
natti produzia resultados e garan-
tiu o apoio de Sir Martin. No que
diz respeito a Sir Martin, o tama-
nho do orçamento de Benatti era
atribuição do "centro" WPP - e não
de funcionários de qualquer uma
de suas companhias operacionais.

Sir Martin diz não se lembrar de
nenhuma queixa sobre o orça-
mento de Benatti na Itália até que
o problema surgiu na reunião de
14 de dezembro. Na ocasião, ele fi-
cou sabendo que Benatti havia es-
tourado o orçamento de 2005 em
€ 500 mil e recorrera às empresas
da WPP na Itália para ajudá-lo a ta-
par o rombo. Isso deixou o executi-
vo-chefe da WPP furioso.

"Ele ampliou muito sua esfera
de influência em 2005", diz. "Nós
propusemos um orçamento de €
2,5 milhões e ele o estourou para €
3,1 milhões. Sem o nosso conheci-
mento, ele tentou recuperar os €
3,1 milhões falando com pessoas
dus empresas operacionais."

Desde a demissão de Benatti, os
esforços da WPP contratou três fir-
mas advocatícias, uma consultoria
e um investigador particular na
Itália e seus esforços revelaram
mais transações suspeitas - embo-
ra ela não tenha anunciado for-
malmente suas descobertas.

Os investigadores da WPP pare-
cem estar especialmente interessa-
dos na cultura da compra de espa-
ços publicitários na Itália. Esse es-
forço é uma amostra do risco cres-
cente representado aos grupos
globalizados, pelas práticas que
freqüentemente são toleradas em
níveis locais, mas que não se en-
quadram nos padrões dos audito-
res de seus países de origem.

Não há como negar que a WPP
vai demorar para resolver seus
problemas na Itália. O grupo está
processando Benatti por danos e
Benatti, por sua Vez, entrou com
uma ação contra a WPP.

Também há o problema da pos-
sibilidade, ou não, da débâcle ita-
liana levar a mudanças na cultura
da WPP. Funcionários da cúpula da
companhia perguntam-se se o pa-
pel de Sir Martin de mestre todo-
poderosb do universo da WPP não
precisaria ser recalibrado para le-
var em conta o tamanho e o alcan-
ce crescentes da companhia.

A preocupação com Sir Martin
resvala para os investidores, que
temem que ele não consiga resistir
à tentação de uma nova aquisição

mais uma vcv., uma afirmação

que ele nega. Sir Martin diz que seu
estilo agressivo e sua confiança em
um centro corporativo ativo são os
motivos pelos quais a WPP tem
aproveitado as oportunidades, co-
mo a ascensão da China. Ele tam-
bém posicionou a WPP para pros-
perar mesmo que grandes empre-
sas se afastem da propaganda para
empregarem novos tipos de co-
municações de marketing. Apenas
30% das receitas da WPP têm ori-
gem na "propaganda de marcas",
com o restante vindo de atividades
como as pesquisas de mercado,
um campo em que ela tem partici-
pações maiores que os rivais.

O exemplo italiano mostra que
os esforços de Sir Martin para en-
contrar novos meios de se envol-
ver, junto com o centro corporati-
vo, nos assuntos do dia-a-dia da
WPP, quase que certamente serão
tensos. Afinal, Sir Martin nunca foi
um profissional de marketing - fa-
to que seus auxiliares apontam
com uma rapidez surpreendente.

Assim como um pai que tenta
passar suas experiências a um filho
adolescente, seus conselhos nem
sempre são bem recebidos. "Ele é um
grande empreendedor", disse Shelly
Lazarus, principal executiva da Ogil-
vy, no fim do ano passado. "Mas ele
não tem experiência de marketing".

Isso cria uma existência intensa.
Enquanto ele trabalha para encon-
trar o lugar da WPP no mundo, Sir
Martin simultaneamente tenta cn-
ront i . i i seu próprio lugar na WPP.
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