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Em 1999, o publicitário Alexandre Gama decidiu abrir uma agência de publicidade. O momento 
econômico do País, no entanto, não era dos mais tranqüilos: quinze dias antes da fundação da 
companhia, houve a desvalorização do real. "Surgiu então a dúvida: lançar ou não? Resolvi 
lançar", afirma o empresário. Passados dez anos, a empresa de Gama, a NeogamaBBH - que 
conta há alguns anos com sociedade com a rede inglesa BBH - vê novamente o País diante de 
um momento de incertezas, em virtude da crise internacional. Embora reconheça a severidade 
da turbulência financeira, Gama está confiante. Ele modela sua companhia para andar no 
mesmo compasso da internacionalização do mercado de comunicação e busca "ideias que 
gerem resultado". Satisfeito com a eleição da Neogama como a agência brasileira mais 
premiada pelo site internacional Best Ads on TV, que avalia as melhores peças publicitárias do 
mundo, Gama refaz nesta entrevista a trajetória da empresa e analisa o modelo de agência 
mais adequado para o novo estágio do mercado.  
 
Gazeta Mercantil - Qual sua avaliação sobre a operação da Neogama hoje?  
 
Uma boa definição disso vem de uma conversa que mantive tempos atrás com meus sócios da 
rede inglesa de agências BBH, mais precisamente com o John Hegarty. Ao firmar a sociedade, 
disse que o objetivo era estar entre as 10 maiores agências do Brasil em determinado período 
de tempo. Nem nós nem a BBH tínhamos a meta de ser a maior agência, mas sim estar entre 
as maiores e ser a melhor em qualidade de serviços. E entramos nesse décimo ano cumprindo 
o objetivo: ter a Neogama entre as dez maiores agências do País. A colocação varia um pouco 
nos rankings, mas ficamos entre 7º, 9º em faturamento. Outro objetivo alcançado é estar 
entre as melhores. Acabamos de conhecer os resultados do Best Ads on TV, um dos grandes 
sites de comunicação do mundo, que nos coloca como a agência brasileira número 1 e a 5º no 
mundo em 2008. Aliás, estamos na frente dos sócios ingleses, a própria BBH de Londres, que 
está em sexto. Digo para o pessoal da agência que chegamos ao décimo aniversário no pior 
momento da história econômica do mundo nos últimos 100 anos. Isso quer dizer que 
ganhamos de presente uma crise. E relembro a eles que o lançamento da Neogama se deu 
justamente durante um período de crise no Brasil – a crise cambial de 1999. Cerca de 15 dias 
antes de lançar a agência houve a desvalorização do real. Surgiu então a dúvida: lançar ou 
não a empresa? Resolvi manter o projeto e fizemos um anúncio de lançamento cujo título era 
"O Brasil é uma montanha russa". Hoje você está lá em cima, amanhã está embaixo. Qual o 
sentido de abrir uma agência no momento em que o País está lá embaixo? A conclusão é que o 
momento era ideal porque a economia precisava se movimentar, as marcas tinham de ser 
trabalhadas. E dez anos depois estamos diante de outra crise, desta vez mundial. Agora, não é 
o Brasil que é uma montanha russa - é o mundo. Não acho isso um castigo, mas sim um 
presente. É emblemático.  
 
Gazeta Mercantil - Antes de criar a Neogama, você era presidente da Young & 
Rubicam. A partir de que momento passou a nutrir o sonho de ser o dono de uma 
agência?  
 
Sonhava ter a minha empresa desde que ingressei nessa profissão. Na DM9 selei minha 
carreira como profissional de criação. Conquistei grandes prêmios e assim reuni credenciais 
para ambicionar ser dono de agência. Sempre acreditei que o melhor é subir um degrau de 
cada vez, para ter consistência, por isso odeio esses profissionais criados pelos departamento 
de relações públicas. O que esse cara já fez, qual sua formação, o que já deixou para o 
mercado? Por isso sempre quis que, cada passo dado por mim, fosse dado a partir de bases 
sólidas, de algo que eu tivesse feito. Então, naquele período, encomendei ao Francisco Madia, 
consultor, um projeto de agência, como ele já havia feito para outros empreendedores. E ele 
veio com um projeto que não era bem o que eu queria, mas era um projeto de agência. Era o 
da Almap, que estava destruída. O Alex Periscinotto precisava de gente, a BBDO (rede 
internacional de agências) também. Havia uma geração antiga na empresa, eles queriam 
reinventar a companhia, principalmente a BBDO. Não era a minha agência, mas já significava 
ser sócio de uma. Eu, o Marcello Serpa e o José Luiz Madeira - os atuais sócios da AlmapBBDO 
-, fizemos o reposicionamento da organização. Ali, fiquei três anos porque não era meu projeto 



ainda. Fui aprendendo, errando e acertando, e depois recebi uma proposta para comandar 
uma agência - na Almap, era um comando triplo, e sempre achei que um navio que tem três 
capitães vai bater em iceberg. Havia a vaga para ser presidente da Young no Brasil, e pensei 
que seria uma boa oportunidade para aprender sobre negócios, porque eu vinha da criação. 
Lá, recebi treinamento de negócios, lidei com operações. Foi uma escola muito interessante.  
 
Gazeta Mercantil - O passo seguinte foi abrir a Neogama?  
 
Depois de dois anos e meio senti que havia fechado aquele ciclo e então achei que era o 
momento de abrir a minha agência. A Neogama é a soma de tudo o que aprendi de certo e a 
subtração do que aprendi de errado. A primeira coisa que aprendi é que não queria ser sócio 
minoritário de uma empresa estrangeira.  
 
Gazeta Mercantil - Por quê?  
 
Por razões de comando, de proteção, filosóficas e de autonomia. E a única empresa que 
entendeu esse posicionamento - e o considerou natural - foi a BBH.  
 
Gazeta Mercantil - Qual o modelo de agência você tinha em mente quando criou a 
Neogama?  
 
Era uma agência que já nasceu multidisciplinar. Tinha estrutura de propaganda, varejo, 
marketing direto, design e ponto-de-venda. Hoje, esse é um discurso cansativo, mas o 
aplicamos na prática já naquela época. Ou seja, a proposta era ter uma agência baseada não 
só em criação. Buscamos um equilíbrio muito grande com a parte de planejamento desde o 
começo. Naquele momento, no Brasil, havia as agências muito focadas de criação e fracas no 
planejamento. E havia algumas agências internacionais muito fortes que vendiam a ideia do 
planejamento, mas que não conseguiam atrair o talento criativo. Vendiam mais o suporte e o 
resultado do que a criação. Das nacionais, a exceção era Talent, que tinha planejamento. No 
mais, não tinha uma agência que aliasse criação e planejamento. Esta foi nossa primeira 
proposta: temos um instrumental forte de planejamento, mas quem comanda a agência é um 
criativo. Esse projeto foi muito fortalecido pela BBH, quem tem o melhor planejamento de 
comunicação da Europa. Pensei nisso ao me associar a eles. A criação tem de ser local, é 
cultural, não dá para importar. O que você traz para o Brasil são ferramentas que ajudam a 
personalizar a criação. Vi que faltava no Brasil aquele tipo de planejamento que havia na BBH 
em Londres, que não era estatístico, um monte de dados amontoado no relatório. Na BBH, era 
um planejamento baseado em "insights", desembocava direto no poder criativo.  
 
Gazeta Mercantil - Nas década de 1990 e no início desta, várias agências brasileiras 
foram incorporadas por companhias internacionais. Qual sua avaliação sobre aquele 
período?  
 
Talvez sejamos o único caso no mercado nacional de propaganda em que o sócio majoritário é 
o brasileiro. Creio que o aprendizado que ficou para nosso setor é que muitos empresários de 
comunicação queriam enriquecer rápido, e viram na associação com parceiros internacionais a 
chance de ganhar um dinheiro que eles jamais ganhariam. Então o negócio era vender mesmo. 
Era uma oportunidade financeira. Essa foi a razão, do lado brasileiro, para a abertura para o 
processo de fusões. Do lado do estrangeiro, o motivo é que o mercado brasileiro havia crescido 
e eles precisam estar aqui. O pensamento era: "Unilever, Nestlé e outras estão lá. Precisamos 
estar também. Portanto, vamos comprar alguém". Para o mercado brasileiro, isso não foi 
muito bom. Temos um modelo de negócios muito interessante aqui que foi vendido muito 
barato. No mundo inteiro se vê o colapso das empresas de mídia (também chamados de 
bureaus de mídia, essas companhias planejam e compram espaço publicitários e representam 
anunciantes e agências nas negociações com os veículos). Trata-se de um modelo que existe 
no exterior e que não há no Brasil. Definitivamente esse formato está ainda mais distante do 
nosso mercado do que antes.  
 
Gazeta Mercantil - Houve mudanças no pensamento das agências em relação ao 
assunto?  



 
A globalização virou palavra de ordem e isso não é mais relevante. As agências hoje são mais 
globais. Uma agência no Brasil pode ser global. Por exemplo, a Neogama estar na frente de 
sua sócia em um ranking global, como o do Best Ads on TV, não era possível antes.  
 
Gazeta Mercantil - Por que não era possível antes e agora é?  
 
Porque antes não tínhamos projeção e conexão internacionais. Os mercados eram estanques. 
Fazer uma agência no Brasil significa se circunscrever ao País. Hoje somos uma agência que 
atende à Unilever na América Latina. E não temos uma filial fora daqui. Mas somos uma 
empresa latino-americana. Ser uma agência latino-americana, nesse modelo com a BBH, é um 
passo para ser mundial. Hoje, a Neogama começa a ter um nome global. Portanto, um ganho 
de se associar a uma empresa internacional é a abertura de mercados.  
 
Gazeta Mercantil - Qual sua avaliação sobre a crise em 2009?  
 
Vai ser um ano difícil. O Lula estava errado, não se trata de uma marola. Metade desse 
dificuldade é pela conjuntura, metade é pela perspectiva de que vai ser difícil. Os meios de 
comunicação são parte da crise. Medo de quebrar uma Bolsa? Isso se torna realidade 
justamente por causa do medo. O processo de retomada de confiança terá de ser retomado de 
novo.  
 
Gazeta Mercantil - O que é uma boa ideia num momento de crise?  
 
Essa pergunta vale milhões. Neste ano, uma boa ideia vai ser, mais do que nunca, aquela que 
conseguir chamar atenção para si e transformar essa atenção em resultado. Quando está tudo 
muito bem, a primeira preocupação é o "recall", a maneira como vai aparecer perante seu 
consumidor. Neste ano, acho que a boa ideia é aquela que fará o papel do recall, mas também 
resultará numa preferência concreta, que vai gerar dinheiro. Em 2009, não haverá diferença 
entre criatividade e resultado. É o ano da eficácia.  
 
Gazeta Mercantil - Já não era assim?  
 
Mas nunca tanto como agora. Quando o mercado está bom, a boa ideia é aquela que trouxer 
valor para a minha marca. Com mercado ruim e queda de demanda, uma marca forte ajuda a 
empresa a ser preferida, mas não força o consumidor à compra. Neste caso, uma boa ideia é 
que aquela que faz você ser preferido e o impele ao consumo.  
 
Gazeta Mercantil - Como está o comportamento dos clientes da Neogama neste início 
de ano? A empresa tem a conta da Renault, que é um dos setores mais atingidos pela 
crise.  
 
A Renault foi a montadora que mais cresceu em 2008, é um exemplo para nós. Neste ano de 
crise, a questão é como sair de um ano que foi muito bom para a Renault e não entrar em 
2009 em ponto morto. É aproveitar o impulso que já tinha e transformar isso em novas 
vendas. Então, em 2009 o esforço é de varejo muito forte. A Renault está bem. Continua com 
patrocínio de Fórmula 1, na Globo. Este ano, no entanto, não haverá tantos lançamentos de 
carros.  
 
Gazeta Mercantil - E os clientes do setor imobiliário?  
 
Estes, sim, se ressentem mais, porque houve uma bolha que está estourando. O segmento vai 
sofrer e já está diminuindo verbas. Temos Klabin Segall, entre outras companhias.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


