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A expectativa do Grey Worldwide, grupo do conglomerado de publicidade WPP, em relação ao 
Brasil é alta. "A operação brasileira deve dobrar de tamanho nos próximos dois a três anos", 
afirma James Heekin, CEO e presidente do grupo. "Hoje, o Brasil está entre os 25 maiores 
mercados da Grey no mundo. Mas acredito que chegará a ficar entre os cinco ou sete." 
 
Heekin passou dois dias em São Paulo na semana passada sua primeira visita ao país no 
cargo. Mas pouco conseguiu desfrutar da cidade. "Queria conhecer o novo escritório da agência 
e conversar com clientes", afirmou. Segundo o executivo, que assumiu o posto em janeiro do 
ano passado, a Grey está passando por uma reestruturação mundial. "Precisamos ser mais 
dinâmicos e eficientes. Nós não concorremos mais, apenas, com outros grupos de publicidade. 
Mas também com empresas de tecnologia, como o Google, por exemplo", diz. "Além disso, o 
consumidor é muito mais informados atualmente e têm acesso a opiniões de pessoas iguais a 
ele sobre produtos. E às vezes, eles escutam mais essas pessoas do que as agências." 
 
Um dos principais pilares da estratégia mundial do grupo é aliar a criatividade do publicitário a 
um executivo focado na operação que é trazido, geralmente, de um outro setor. No Brasil, 
essa mudança aconteceu recentemente. Em dezembro passado, Mark Essle, ex-consultor da 
AT Kearney, tornou-se sócio da empresa no Brasil, ao juntar-se a Silvio Matos, que é sócio da 
Grey no Brasil desde 2006 a operação brasileira, no entanto, existe há cerca de 14 anos. 
 
Essa mudança não foi a única. Segundo Heekin, 20 dos 25 principais escritórios da Grey no 
mundo tiveram alterações na estrutura hierárquica. "Fizemos isso em Nova York, Londres, 
China, Paris, entre outros", diz. "Nosso objetivo é tornar a Grey única no Brasil. Até a entrada 
do Silvio, a agência era comum, era 'baunilha'", brinca. 
 
Há dois anos no comando da MatosGrey no país, Matos enxugou a agência ao fechar três 
empresas ligadas à Grey na época. Hoje, a agência tem duas empresas no Brasil, a G2, 
especializada em ações não tradicionais de publicidade, como promoção e design, e a 
MarketData, consultoria que faz projetos de marketing de relacionamento. O executivo trocou 
cerca de 70% do quadro de funcionários e conquistou 17 clientes novos apesar de ter perdido 
uma conta importante, a divisão de cartões do Bradesco no período. 
 
Matos está otimista em relação às mudanças. "Estamos começando uma nova empresa. Penso 
que teremos mais vantagens do que as agências que estão se readaptando a uma nova 
realidade", diz. 
 
Heekin explica que essa é uma das maiores dificuldades em outros países. "É um jogo novo. O 
desafio é conseguir uma interação entre aqueles acostumados com a publicidade tradicional e 
aqueles que estão trazendo para dentro das agências as novas mídias", diz. Para atingir as 
metas do grupo, a MatosGrey tem até capital aprovado para fazer aquisições. "O nosso projeto 
em princípio, porém, é desenvolver internamente nossos projetos." No Brasil, o grupo WPP 
está presente por meio da MatosGrey, da Ogilvy, da Y&R, da JWT e da recém-adquirida 
Plano.Trio. 
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