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Reestruturada, a agência prevê estar entre as 5 melhores e as 15 maiores do Brasil em 5 
anos. A missão de Silvio Matos na MatosGrey, apresentada ao mercado há quatro meses, não 
é apenas colocar a agência, em cinco anos, entre as cinco melhores e as 15 maiores do Brasil. 
Na verdade, entre outras tarefas, para atingir esta meta, o publicitário, que ainda é presidente 
de uma holding de mesmo nome, com outras agências de comunicação, precisa provar aos 
clientes e prospects que a comunicação integrada, no seu negócio, não é apenas discurso. "É 
que o que já fazemos e os resultados estão aparecendo. Das cinco concorrências que 
participamos, ganhamos todas", detalha o criativo, ex-presidente da Y&R, onde trabalhou com 
Casas Bahia.  
 
Provar que comunicação integrada e inteligente não é uma fala ensaiada de prospeção não é 
um desafio tão simples. Bom lembrar que hoje as agências - de todos os portes, nomes e 
nacionalidades - que operam no mercado brasileiro de publicidade se dizem ajustadas a uma 
realidade em que propaganda pode não ser a única solução para o negócio do cliente. Mas 
saber qual agência é capaz de transformar a tal da comunicação integrada em vendas já é um 
desafio que vai para o outro lado do balcão - no caso, justamente o lado do cliente.  
 
A MatosGrey está sendo remodelada para oferecer de consultoria a conteúdo, ou seja, de 
diagnóstico até a solução para o problema do cliente. "A relação com a empresa mudou. É 
preciso buscar a solução da comunicação antes de criar a forma. Antes a forma era privilegiada 
em detrimento do conteúdo, agora não dá mais para ser assim", diz Silvio Matos. Entre os 
clientes da MatosGrey estão 3M, Procter & Gamble e Bradesco (cartões e divisão universitária). 
"É necessário menos discurso e mais ação."  
 
Apesar das novas formas de comunicar, Matos considera que a propaganda tradicional ainda é 
fundamental para vender. "O que não pode é ser a única. Até porque, clientes que não têm 
investimento suficiente para uma campanha de televisão não poderiam vender seus produtos 
com a ajuda da publicidade. A nova comunicação possibilita isso", explica Silvio Matos, ao 
completar que a base de uma estratégia eficiente é, antes de tudo, entender o comportamento 
do consumidor.  
 
A Grey é uma rede internacional de agências que foi comprada recentemente pelo WPP Group. 
Opera em 93 países, sendo que hoje, segundo Matos, a participação do Brasil ainda é muito 
tímida, apesar da importância que o segundo maior conglomerado de comunicação do planeta 
dá ao País. "O Brasil precisa ser referência na América Latina e hoje não é o que acontece 
dentro da Grey", diz o publicitário, ao revelar que apesar de ter planejado um crescimento de 
50% em relação aos resultados de 2004, na verdade a MatosGrey deverá dobrar seu volume 
neste ano. "Estamos em duas boas concorrências", adianta.  
 
A MatosGrey surgiu a partir de uma reestruturação na antiga Grey. Silvio Matos, que era 
presidente e acionista da Y&R no Brasil, teve as suas ações recompradas pelo WPP e depois 
uma proposta de negócios oferecido pelo grupo, que mundialmente está promovendo uma 
reforma na Grey. Além de ser dono da Grey e da Y&R (aqui sociedade com o Grupo 
Newcomm), o WPP ainda tem em seu portfólio agências como JWT , entre outras.  
 
A chegada de Matos à agência provocou o que se pode chamar de revolução. Precisou, 
inclusive, abrir mão de algumas contas - eram 35 clientes e agora são 18. A equipe foi 
praticamente toda mudada e o quadro de funcionários, reduzido. No momento são 108 
pessoas na agência e 256 na holding. Somente da Y&R vieram 16 pessoas acompanhando o 
publicitário, para quem o mercado hoje encontra-se num bom momento. "A comunicação volta 
a ser valorizada dentro das empresas e a relação deixa de ser apenas preço e produto. A 
marca ganha força." Matos diz ainda que a fase de reestruturação da agência estará concluída 
até meados deste ano. "A publicidade é uma mistura de arte com comércio. É isso que 
estamos fazendo."  
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