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A MatosGrey assume uma nova posição nos negócios da Grey, rede internacional de agências 
da qual é sócia no Brasil A empresa agora será o braço operacional do grupo Grey na América 
Latina, com São Paulo passando a ser a sede do conglomerado na região - antes, Miami ocupa 
o posto. Assim, o publicitário Sílvio Matos, sócio na MatosGrey, será o presidente da operação 
latino-americana. A função era ocupada até então por Scott Hollingsworth, vice-presidente-
executivo e diretor regional do grupo Grey.  
 
"É mais que chegada a hora de os latinos comandarem os latinos", diz Matos. Abaixo de Matos 
no comando da região estará o italiano Ricardo Ferraris , vindo da unidade mexicana.  
 
Conselho  
 
Ficará sob a responsabilidade de Matos, e de um conselho a ser criado, toda a operação latino-
americana da rede Grey, que tem 18 escritórios. "Na prática, é a internacionalização do 
escritório de São Paulo", diz Matos.  
 
Ferraris explica que a escolha pelo Brasil, e não o México, por exemplo - uma vez que os dois 
países juntos representam 70% do grupo na América Latina - se deu por conta de Matos "ser o 
maior líder criativo que o grupo tem na região" e pelo País ser o maior mercado do continente.  
 
O grupo teve outras mudanças na gestão, com Yuri Aizemberg, que era diretor operacional, e 
André Gomes, diretor de atendimento, promovidos, respectivamente, a diretores-executivos 
de São Paulo e Rio de Janeiro. Hélio Fredd passa a diretor de novos negócios e 
desenvolvimento.  
 
Matos diz ainda que o grupo pretende se "dedicar um pouco mais ao Rio de Janeiro". Por isso, 
o diretor-executivo será a pessoa responsável pela prospeção daquele mercado.  
 
Outra reformulação anunciada pelo grupo é a criação de uma unidade de consultoria, que 
ficará a cargo de Mark Essle. Esta área funcionará de forma independente.  
 
"Vamos fugir para frente", diz Matos, referindo-se à crise mundial e ao investimento na área 
digital, agora uma prioridade para a companhia. Ele explica que o grupo não irá abrir uma 
unidade ou agência digital, mas sim passar a trabalhar todos os clientes também com produtos 
digitais - hoje 85% deles usam esta mídia.  
 
Equipe  
 
Para avançar no mundo on-line, a empresa contratou Claudio Laniado - ex-presidente da 
Tarântula, empresa de marketing digital - que será o diretor de Negócios Digitais. Na criação 
digital estará Silmo Bonimo, enquanto Guy Costa será o diretor de criação e Leandro Castilho, 
vice-presidente da área.  
 
As mudanças no grupo vêm em um momento de dificuldades para o setor, diante da crise 
econômica. Apesar de não revelar números, Matos diz que a operação, no ano passado, não 
obteve o resultado esperado. Para 2009, a expectativa é "fazer o que não foi feito em 2008 e 
talvez crescer 10%". No ano passado, a empresa - assim como outras do setor - teve de 
demitir funcionários. Foram 20 dispensas. Hoje, a agência tem 90 funcionários.  
 
História  
 
A MatosGrey foi criada em 2006, depois que Matos saiu da presidência da Y&R e fez a 
sociedade com a Grey, do grupo WPP. A rede tem outras duas empresas no País: G2 e 
MarketData.  
 



A história da rede no Brasil é meio conturbada. A Grey Advertising Inc. ingressou no mercado 
brasileiro ao se associar, em1980, ao Grupo Supergasbras, dando lugar a Universal-Grey 
Publicidade. Em janeiro de 1984, a Grey deixou o País, retornando em 2000. Um ano depois, 
ocupava a 18ª posição entre as agências.  
 
No ranking de agências no País, a rede ficou, no ano passado, no 50° lugar, de acordo com o 
Ibope Monitor.  
 
O grupo WPP está presente no Brasil também por meio das redes JWT, Kantar, Newcomm, 
Ogilvy Brasil e 141 SoHo Square. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6, 7 e 8 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. C6. 


