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O Interpublic Group, o terceiro maior conglomerado de publicidade do mundo, registrou um 
prejuízo maior no primeiro trimestre, enquanto um benefício fiscal melhorara os resultados do 
ano passado.  
 
O prejuízo líquido foi de US$ 170,2 milhões, em comparação com US$ 146,4 milhões do 
mesmo período do ano passado, informa a empresa. As vendas permaneceram praticamente 
inalteradas em US$ 1,33 bilhão.  
 
O benefício fiscal baixou de US$ 40,6 milhões para US$ 8,8 milhões. Excluindo estes ganhos, 
as perdas do Interpublic foram menores porque os consumidores americanos gastaram mais. 
O principal executivo, Michael Roth, que está fechando escritórios e estudando a possível fusão 
de duas agências do Interpublic, diz que se esforça para baixar os custos decorrentes de erros 
contábeis e da fuga de clientes.  
 
"Isso se junta a uma companhia em plena recuperação", comenta Roth. "Precisamos alinhar os 
custos." As vendas do Interpublic superaram a estimativa de US$ 1,23 bilhão da analista 
Debra Schwartz, do Crédit Suisse, enquanto o lucro superou sua estimativa com uma perda de 
32 cents por ação. A estimativa era de uma perda de 30 cents por ação, para vendas de US$ 
1,26 bilhão, segundo a média das previsões levantadas por pesquisa.  
 
Frederick Searby, analista da JP Morgan Chase & Co., definiu ontem o relatório "pouco 
uniforme" e disse que a companhia apresentou resultados "em geral fracos", conforme 
previsto.  
 
Mexendo nas empresas  
 
Roth, 60, informara no mês passado que poderá unir a agência Draftcom a agência Foote, 
Cone & Belding (FCB). Em março, a companhia disse que sua agência Lowe Worldwide reduzirá 
suas operações em 18 de seus principais escritórios a fim de economizar dinheiro.  
 
O Interpublic, que tem entre seus clientes a General Motors, empregava 42 mil funcionários no 
final de março, depois de um corte de 1,5 mil empregos no ano passado, informa Roth.  
 
Uma auditoria nos erros contábeis, que está sendo empreendida pela Securities and Exchange 
Commission (SEC, equivalente à comissão de valores mobiliários), poderá resultar na aplicação 
de multas, informa a companhia em documentos apresentados ontem à comissão. O 
Interpublic, que está sendo investigada desde 2002, teve de reapresentar seus resultados de 
2000 a setembro de 2005.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 maio 2006, Comunicação, p. C-6.  
 


