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Ex-EuroRSCG e McCann Erickson, Jim Heekin assumiu como chairman e ceo do Grey Group 
há dois anos e desde então elegeu a criatividade como bandeira do grupo que opera em 154 
cidades de 96 países. Entre suas decisões estratégicas, está a transferência do comando da 
América Latina de Miami para São Paulo, realizada no começo do ano, quando Silvio Matos 
passou a ser o chairman e cco da rede na região e Ricardo Ferraris assumiu como ceo da 
MatosGrey. Heekin esteve no Brasil na última semana para o encontro de dirigentes do Grey, 
no Rio de Janeiro. Nesta entrevista, ele fala sobre sua missão no grupo e conta como está 
enfrentando a crise econômica mundial. 
 
Que característica é essencial para ser um líder de um grupo do tamanho do Grey 
Group (companhia foi fundada em 1917 e hoje emprega 10 mil pessoas)? 
 
Ter uma visão de para onde a empresa vai e ter a habilidade de comunicá-la de maneira 
eficiente internamente. Nosso negócio é intenso na relação das pessoas. E para ser líder 
neste mercado tem que achar a forma de manter pessoas muito talentosas, que muitas vezes 
possuem egos grandes, unidas, motivadas e felizes, crescendo.  
 
Quais as principais mudanças que você implantou no Grey? 
 
Entrei depois do Edward (W. Meyer), que foi chairman e ceo por mais de 30 anos. Quando 
ingressei no grupo, encontrei muito do que esperava. Edward construiu uma companhia 
sólida e muito boa, especializada em relações fortes com os clientes. Mas não era uma 
agência com cultura criativa particularmente forte e não abraçava o futuro do negócio da 
propaganda, levando em conta a internet e o mundo digital. Eu acredito que a criatividade 
está no topo da lista de prioridades. Minha missão tem sido destacar nossos criativos “top”, 
os grandes talentos, em mercados-chave mundiais. Nossos profissionais também estão sendo 
treinados com os mesmos cursos internos do Google. E cada vez mais os diretores de criação 
têm background digital. 
 
Então você acredita que o digital é peça fundamental para obter sucesso? 
 
Sim, sem dúvida, embora saiba que a penetração desta mídia é diferente em cada mercado. 
Em alguns mercados como a Inglaterra, por exemplo, entre 30% e 40% do que é gasto com 
publicidade vai para a internet.  Nos EUA, o meio também está crescendo rapidamente, como 
em outras partes do mundo. Na Ásia, os anunciantes vão direto para a internet. Hoje o 

Text Box



essencial não é apenas ter as habilidades digitais, mas sim ter a internet no core do seu 
negócio. Esta é uma grande mudança que nos leva a contratar pessoas cada vez mais novas, 
mais rápidas.  
 
Mas e a TV? Está perdendo a sua eficiência? 
 
Para alguns momentos e algumas marcas, ela ainda é uma mídia extremamente eficaz para 
agregar consumidores em massa e criar awareness instantâneo. Na última edição do Super 
Bowl (o minuto mais caro da TV americana), nós tivemos um de nossos clientes, o E Trade, 
veiculando um comercial. Na semana seguinte à veiculação, as vendas dele foram as mais 
altas de todos os tempos. A TV ainda é eficaz, mas está realmente perdendo share e 
audiência. E acho que vai continuar. A combinação das diferentes mídias é que cria planos de 
comunicação mais eficientes.  
 
Estamos no meio de uma crise econômica e financeira. O que o Grey Group está 
fazendo para enfrentá-la? 
 
Muitas pesquisas e estudos mostram que empresas e marcas que continuam investindo em 
marketing em períodos como este saem da recessão mais fortes. Estamos trabalhando muito 
com os nossos clientes (anunciantes como Pantene, Coca-Cola, entre outros) para trazer 
conceitos positivos para as suas marcas, lembrá-los de que a recessão é uma oportunidade 
real de ganhar market share para os que continuam a investir. Tem que se tornar mais 
eficiente porque não há muitos negócios acontecendo. 
 
Você já vê uma mudança na estratégia dos clientes em função da crise? 
 
Eles estão procurando maneiras de manter o core de suas marcas. E nós as colocamos em 
um contexto de valor. Estamos agregando valor para as marcas que trabalhamos, olhando 
formas eficientes de investir em mídia.. Também acho fundamental neste momento 
experimentar mais na internet, onde não custa uma fortuna para anunciar e você consegue 
algum awareness. 
  
O Grey Group definiu este ano que São Paulo seria o quartel-general da operação na 
América Latina. Por quê? 
 
Esta é a terceira companhia global que eu lidero. Pela minha experiência, acredito que 
qualquer região se sai melhor quando liderada por alguém que a conhece, vive nela e a 
entende. Não era assim no Grey Group. Estávamos tentando fazer isso com alguém que 
morava em Miami. O Brasil tem uma economia realmente excitante, apesar dos problemas 
que enfrenta agora e que mesmo assim ainda são menores que os de outros mercados. É 
importante estabelecer a nossa liderança aqui. Temos uma agência pequena, mas muito 
forte, com um líder forte e criativo que é o Silvio Matos. Somos relativamente pequenos na 
América Latina e precisamos de uma estratégia de crescimento.  
 
O WPP tornou-se o grupo número 1 globalmente, passando o Omnicom. Você lidera 
uma companhia que representa 15% do grupo. Pode comentar o resultado? 
 
Desde que Sir Martin Sorrel entrou no WPP, ele tem feito um trabalho maravilhoso. Ele possui 
quatro das principais agências no mundo, construiu um negócio grandioso em mídia, 
responsável por grande parte do crescimento, e ainda tem feito um negócio grandioso na 
área de pesquisa. Ele está diversificando e este resultado é uma prova de que a visão dele 
está certa. Ele tem sido muito esperto para investir nas áreas que estão crescendo, como a 
mídia e a pesquisa, e também geograficamente. Ele está investindo fortemente na Ásia e na 
América Latina, especialmente no Brasil, País que está recebendo grande parte do 
investimento.  
 
Qual a sua meta para este ano? 
 



Achar uma maneira de continuar a crescer mesmo com a recessão e aumentar 
dramaticamente nosso trabalho criativo. Nosso negócio é um jogo de como conseguir tirar 
market share das outras agências. Só existe uma maneira de fazer isso: ter ideias melhores, 
mais rapidamente. É importante lembrar que nos Estados Unidos, apesar da crise, 95% das 
pessoas estão empregadas. E o Brasil ainda está na frente, mesmo que o crescimento deste 
ano seja menor.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 16 mar. 2009, p. 21.   




