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Meta é aumentar de 20% para cerca de 30% a participação destes locais no faturamento do 
grupo.  
 
Considerado uma máquina de aquisições, o Grupo WPP busca para suas futuras compras 
pequenas e médias empresas de fora da propaganda tradicional, localizadas nos mercados em 
crescimento, como Ásia e Leste Europeu. Mas a América Latina também está na rota do segundo 
maior conglomerado de publicidade do mundo. "A volatilidade da região traz altos riscos, mas 
também grandes recompensas. Se fosse fácil, todos estariam aqui. A concentração populacional é 
uma oportunidade para o cliente e para nós também", afirma o CEO do WPP, Martin Sorrell. Nos 
últimos cinco anos, a receita da região passou de US$ 350 milhões para US$ 650 milhões.  
 
O executivo afirma estar satisfeito com o progresso dos negócios no Brasil. "As operações estão 
mais fortes hoje do que há dois anos", diz Sorrell. Em 2005, os anunciantes de três agências do 
WPP no País - a Y&R, JWT e Ogilvy - investiram, juntos, em publicidade R$ 4,5 bilhões, de acordo 
com o Ibope Monitor. Entre as empresas do grupo estão a Grey Worldwide, Research 
International, Burson-Marsteller.  
 
"As empresas daqui são tão boas como as que temos em outros países, mas, ao mesmo tempo, 
queremos melhorar continuamente", revela o CEO, ao referir-se às mudanças ocorridas 
recentemente nas agências do grupo no Brasil. No ano passado, Silvio Matos deixou a presidência 
da Y&R para se tornar acionista da Matos Grey. No mesmo período, Átila Francucci saiu do cargo 
de Chief Criative Officer (CCO) da JWT e abriu a própria agência. A Ogilvy, por sua vez, perdeu 
Adriana Cury, que se tornou a chairwoman da McCann-Erickson no Brasil.  
 

 
                                      Fonte: WPP 
 
O WPP registrou faturamento bruto de £ 26,7 bilhões em 2005 (US$ 46,7 bilhões), com alta de 
36% em relação ao ano anterior. No Brasil, a Copa do Mundo deve estimular as agências do 
grupo. A Y&R, por exemplo, estima um crescimento de 20% em 2006. A Ogilvy Brasil, por sua 
vez, prevê alta de 18%.  
 
Atualmente, cerca de 20% do faturamento bruto do WPP é proveniente da região que engloba 
América Latina, Ásia, Oriente Médio e África. Já Europa e Estados Unidos abocanham parcelas de 



40% cada. Mas isso deve mudar. Segundo Sorrell, a meta do WPP é dividir esse bolo em três 
fatias de 1/3.  
 
O executivo acredita na força das operações das áreas de pesquisa e de atendimento ao 
segmento de saúde na América Latina. No Brasil, por exemplo, a Ogilvy HeathCare (ligada a 
serviços dos setores farmacêutico, nutricional e de saúde) registrou alta de 40% em 2005. 
"Poucas multinacionais oferecem uma divisão com estrutura completa nesta área. Não há muito 
competidores; as agências são pequenas", diz o presidente da Ogilvy Brasil, Sérgio Amado.  
 
Os negócios fora da propaganda tradicional, aliás, são o foco do WPP. Atualmente, 1/3 do 
faturamento está associado às atividades de non-media, mas o objetivo é que o número aumente 
para 2/3, a parcela atual da propaganda tradicional. Aqui, entretanto, o panorama é diferente. 
"Tem de usar o meio tradicional. O mercado de massa consome mídia como a da TV Globo", 
finaliza Sorrell.  
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