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Meio & Mensagem — Qual é a importância do Brasil para a 
estratégia global do Grupo Grey?
Jim Heekin — O Brasil vive hoje uma incrível fase de 
crescimento. Como uma empresa multinacional de co-
municação, é absolutamente crítico que participemos 
dessa onda positiva por meio dos nossos negócios. O 
País domina as atenções de nossos principais clientes 
globais como Procter & Gamble, GlaxoSmithKline e 
3M, empresas com grandes planos para o Brasil e que 
contam com nosso apoio para sustentar o crescimento 
por aqui. Acredito que o Brasil esteja facilmente entre 
os três mercados que consideramos prioritários nesse 
momento. Para ter uma ideia dessa importância, o Grey 
Group cresceu entre 5% e 10% em cifras globais, o que é 
muito sólido se consideramos que foi em 2010, enquanto 
no Brasil esse índice ficou entre 40% e 50%. Isso nos 
leva a assumir nesse mercado uma postura bastante 
agressiva na condução de nossos próprios investimentos. 
Apostamos que o Brasil terá na América Latina o mesmo 
brilho que a Alemanha e a Grã-Bretanha têm na Europa. 

M&M — Antes de alcançar esses números, a operação da 
Grey passou por muitas turbulências no Brasil, sendo a 
última delas a traumática saída de Sílvio Matos, que havia 
sido designado pela própria WPP para assumir a operação 
no Brasil. A negociação de sua saída se estendeu por um ano 
gerando muitos desgastes internos, inclusive com clientes. 
Como o senhor acompanhou esse processo?
Heekin — Tive participação direta em todas as decisões 
referentes à saída do Sílvio Matos. Mas acredito que a 
pior coisa que se pode fazer numa empresa é não tentar 
fazer as coisas que se acredita serem benéficas ao ne-
gócio. Ou seja, melhor errar em iniciativas do que por 
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Ano de recuperação
Depois de alguns anos de turbulência e resultados modestos, o 
Grupo Grey volta a sorrir no Brasil ao reportar crescimento de 
cerca de 45% em 2010. A performance local foi uma das mais 
notáveis do ano passado, considerando os 96 países onde o  
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omissão. Trazer o Sílvio para nossa operação na ocasião 
parecia ser uma ótima ideia, mas infelizmente não foi 
bom para nós nem para ele. Quando se percebe que algo 
vai mal é preciso agir de forma firme, rápida e decisiva. 
E a vida tem que seguir. É claro que existem desgastes 
por conta de incidentes assim, mas como vocês que fa-
zem a cobertura especializada sabem muito bem, essas 
coisas também são esquecidas rapidamente. Ainda que 
na ocasião tenha sido um aborrecimento doloroso, pos-
so garantir que o episódio está superado e tivemos um 
grande ano de recuperação em 2010. Circulando algumas 
horas nessa agência, percebi que existe hoje um grande 
ambiente de trabalho. E desejo, sinceramente, que o 
Sílvio também tenha sucesso em seu caminho.

M&M — Entre os desgastes comuns das multinacionais 
com sócios locais no Brasil está a busca do equilíbrio no 
atendimento a contas alinhadas, nem sempre rentáveis, e 
contas locais, que trazem receita, mas não têm importância 
estratégica global. Como essa questão é tratada nos negó-
cios da Grey?
Heekin — Já enfrentei esse problema em muitos mercados 
pelo mundo. Esse nunca foi o caso no Brasil, onde sempre 
procuramos conciliar as demandas de crescimento de 
nossos clientes globais e aumentar nossa receita oriunda 
de atendimento a marcas brasileiras. Uma boa agência 
tem que saber equilibrar essas duas frentes e ter metade 
de seus rendimentos vindos de cada uma. No caso do 
Sílvio Matos, esse não foi o problema. A maior causa de 
desgaste foi a falta de progresso nas duas frentes, com 
resultados abaixo do esperado nas contas locais e no 
atendimento às alinhadas. No fim das contas, esse foi o 
ponto de ruptura.

M&M — O escritório da Grey em Nova York tem conquistado 
importante reconhecimento pelo seu perfil inovador, como 
na pesquisa conduzida pela FastCompany. Há planos de 
investir na veia inovadora nas demais filiais pelo mundo?
Heekin — Acabo de sair de uma reunião de duas horas 
com a direção da Grey em São Paulo em que discutimos 
exatamente esse tema. O sucesso de nossa agência em 
Nova York nos últimos três anos começou com o lança-
mento de um posicionamento muito claro e contundente, 
que chamamos de “Famously Effective since 1917”, que 
podemos traduzir como eficiência pela fama desde o ano 
de nossa fundação. A ideia desse conceito é que nosso 
trabalho ajude os clientes a construírem suas partici-
pações de mercado com base em trabalhos que sejam 
temas de conversas do dia a dia, pautas para aqueles 
que escrevem e, acima de tudo, que inspirem admiração 
dos consumidores e de toda a indústria da comunicação. 
Para alcançar tudo isso, as peças que criamos precisam 
se tornar famosas. Sem dúvida nenhuma, a internet ajuda 
nessa disseminação, mas as pessoas precisam admirar o 
trabalho para passarem-no adiante e torná-lo assunto nas 
redes sociais. Depois de lançarmos o conceito, começamos 
a pensar como se comporta uma agência que assume esse 
compromisso. Quem são as pessoas que uma agência efi-
ciente pela fama contrata? Que tipo de relações públicas 
devemos ter? É preciso estabelecer uma nova cultura de 
crenças, focada em inovação e liderada pela criatividade. 
Após a sólida recuperação obtida em 2010, acreditamos 
que o escritório brasileiro esteja nesse caminho sob a 
liderança de Guy Costa e Alexandre Scaff (diretores exe-
cutivos de criação) e estamos definindo, em breve, mais 
três contratações para ajudar nossa operação brasileira a 
se enquadrar mais no perfil “Famously Effective”.

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-03-22 09:32:12 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-03-22 09:32:12 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.



.7entrevista .721 de março de 2011

M&M — O senhor poderia descrever o que faz uma agência 
ser “Famously Effective”?
Heekin — Para cada uma das centenas de peças que 
produzimos haverá o questionamento se elas têm de fato 
o potencial de se tornar eficientes pela fama. Discutir 
essa qualidade em cada trabalho é fundamental e não 
é difícil concluir se cada peça está apta. Quantas agên-
cias submetem seus trabalhos a uma sabatina dessas? 
Quantas delas, no final das contas, acabam aprovando 
trabalhos apenas na média, por falta desse rigor? Para 
citar um exemplo recente dessa metodologia temos o 
trabalho estrelado pela Gisele Bündchen desenvolvido 
para a marca Pantene (P&G) durante este Carnaval. É 
mais que uma campanha; é um movimento que associa 
a marca com o carnaval por intermédio da compra de 
propriedades de patrocínio. Nos EUA, nossos filmes com 
bebês que falam sobre economia para o anunciante E-
Trade são apontados como os melhores no Super Bowl 
nos últimos três anos — um cenário em que todos lutam 
para se destacar. Acreditamos piamente que comerciais 
comuns são dinheiro jogado fora.

M&M — As peças que vencem prêmios em festivais são ne-
cessariamente eficientes pela fama? 
Heekin — Uma pessoa muito sábia me disse certa vez que 
prêmios só são importantes quando não os vencemos. 
Em nosso grupo, acreditamos que prêmios são muito 
importantes para as agências de publicidade, em especial 
no Festival de Cannes. Observo com interesse a evolução 
do evento nos últimos quatro anos. Deixou de ser ape-
nas uma orgia de criatividade, como o Carnaval (risos), 
com grandes festas cheias de criativos muito loucos, 
bebendo demais e depois nadando nus no mar. Hoje 
é destacada a presença de anunciantes, como Procter 
& Gamble, Johnson & Johnson, GSK. Isso faz com que 
esse reconhecimento à criatividade passe a ter o crivo 
dos clientes, mostrando que é real a correlação entre 
propaganda famosa e aquela que vende. Esses clientes 
que vão a Cannes querem entender do que é capaz a 
propaganda que se faz famosa, como se cria e se produz. 
Isso se encaixa perfeitamente com o posicionamento que 
lançamos. Há três anos vencemos oito Leões em Cannes, 
saindo como 18a agência mais premiada; no ano passa-
do conquistamos 20 e terminamos na 9a posição. Isso 
mostra que não ficamos apenas na conversa. Focamos 
nosso trabalho nesse posicionamento, principalmente 
contratando pessoas capazes de realizar essa entrega, 
num ambiente cultural em que se sintam inspiradas.

M&M — Quais são os planos do Grupo Grey para o Brasil e nos 
demais mercados onde a bandeira está presente?
Heekin — Nossa maior ambição global é sermos reco-
nhecidos como a agência que melhor aplica o conceito 
de eficiência pela fama. Estamos mais avançados na 
aplicação desse conceito criativo em nossas agências de 
Nova York, Londres e Mumbai. Aqui no Brasil precisamos 
de mais massa crítica e musculatura. Queremos acelerar 
nosso crescimento no País de duas formas: contratando 
talentos e comprando empresas. Por isso seremos muito 
agressivos nos próximos anos para observar pessoas que 
tragam uma nova dimensão à nossa oferta de serviços, em 
especial na área digital, ponto-chave para esse processo. 
Empresas que se encaixam em nossos planos estratégi-
cos certamente nos interessam. As grandes oportunida-
des são cada vez mais escassas, sabemos disso, mas não 
estamos descartando hipóteses. Se for uma aquisição 
interessante, iremos em frente independentemente do 
porte da empresa em questão. O Grupo WPP tem sido 
muito ativo nesse terreno e nos dado todo o apoio. Isso, 
porém, não descarta operações menores com potencial 
de crescimento. O marketing esportivo, nesse sentido, 
está em nossos planos assim como empresas digitais. 

M&M — Entre os talentos que o senhor menciona estaria o 
nome de Paulo Giovanni, também cotado para assumir a Leo 
Burnett? Houve algum contato entre o senhor e ele?
Heekin — O Riccardo Ferraris (CEO da Grey Brasil e 
chairman para a América Latina) é o nosso homem de 
confiança no Brasil. Ele está à frente da agência brasileira 
há três anos e estamos muito satisfeitos com seu desem-
penho. Quanto ao Paulo Giovanni, não o procuramos e 
nem o encontrei em São Paulo.

M&M — Qual é o nível de sinergia que existe hoje no Brasil 
entre Grey, G2 e Marketdata? 
Heekin — Nossas três empresas no Brasil oferecem 
produtos e serviços muito diferentes, mas que se com-
plementam em soluções integradas, quando existe de-
manda no mercado. A ideia é que elas tenham uma oferta 
completa para todos os nossos clientes. As aquisições 

que almejamos são para tornar esse portfólio cada vez 
mais distinto, podendo ser incorporadas a Grey ou a G2 
ou mantendo suas próprias identidades.

M&M — Como é tratada a integração digital?
Heekin — Cuidamos da questão digital de duas formas. 
Do ponto de vista global, há seis anos grande parte dos 
negócios digitais eram tocados por pequenas butiques 
tecnológicas contratadas pelas agências para desen-
volver soluções de internet para seus clientes. Mas as 
grandes agências recuperaram terreno, jogando na 
sua maior especialidade, que é ser guardiã das marcas 
com insights estratégicos em um nível diferenciado de 
criatividade. É claro que as agências reforçaram seus 
plantéis com profissionais que conhecem as novas tec-
nologias de mídia. Hoje não creio que faça mais sentido 
ter operações digitais em separado. Nossa abordagem foi 
pela integração das disciplinas digitais dentro de nossas 
principais bandeiras. A Grey Nova York, por exemplo, 

tem 50 profissionais com o perfil digital enquanto aqui 
no Brasil são cerca de dez. Outro ponto no qual lidamos 
com a questão é na aquisição de empresas que nos agre-
guem especialidades digitais, como em redes sociais. 
Compramos recentemente em Londres a Wildfire, que 
incorporamos a Grey. Esse núcleo será estendido para 
outras de nossas operações na Europa para que todas 
estejam bem habilitadas na disciplina de redes sociais. O 
objetivo é que todas nossas agências transitem confor-
tavelmente no terreno digital, construindo marcas com 
a mesma desenvoltura que sempre fizeram no ambiente 
tradicional. Hoje não apresentamos mais trabalhos que 
não tenham em sua essência o componente digital.

M&M — A Grey Nova York tem uma produtora própria para 
desenvolver a maior parte dos trabalhos. Suas atribuições 
estão relacionadas à integração digital?

Heekin — Totalmente. É um projeto que chamamos de 
“Fast, Cheap and Out of Control” – rápido, barato e sem 
controle. Hoje assistimos em todo mundo uma fusão 
entre arte, criatividade, ciência e tecnologia. Um seleto 
grupo de agências já enxerga a tendência de integração 
também na área de produção. E, em breve, não teremos 
mais produção gráfica numa parte da agência, RTVC e 
digital em outras. Ter a própria produtora integrada à 
agência permite otimizar o processo e evitar duplicações 
ou mesmo refilmagens. Em 90% das concorrências que 
vencemos em Nova York no ano passado levamos peças 
já produzidas. Para a maioria das agências, trata-se de 
uma prática proibitiva em termos de custos, mas não para 
nós. Temos nosso próprio diretor de cena, uma equipe 
de produção interna e dois estúdios dentro da agência. 
Esse projeto, que queremos introduzir no Brasil, traz 
benefícios também para nossos clientes, permitindo que 
produzam até quatro filmes por US$ 1 milhão em vez de 
apenas um; e em prazo menor.

“As grandes agências 
recuperaram terreno, 
jogando na sua maior 
especialidade, que é ser 
guardiã das marcas. Hoje 
não creio que faça mais 
sentido ter operações 
digitais em separado”
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