
Ínsula registra crescimento 
Juliana Welling 
 
A Neogama/BBH estruturou oficialmente no início no ano passado a Ínsula, agência de 
planejamento, criação e execução de estratégias em marketing promocional, digital, direto, 
endomarketing e relacionamento. A implementação do formato originou-se devido ao 
constante crescimento dessas áreas. Em 2007, a unidade de negócios já atuava 
operacionalmente. Mas no ano seguinte, com a evolução de suas atividades, houve a 
necessidade de promover a sua independência. 
 
Em 2008, a Ínsula representou 17% do faturamento da Neogama/BBH. 
 
“Minha chegada na agência veio mostrar ao mercado que aqui a gente faz o que é certo ser 
feito. Quando vim para cá, implementei a mentalidade de pensar além da mídia tradicional. 
Dei mais consistência a isso. Sendo assim, houve a necessidade de se ter uma estrutura à 
parte para planejar, criar e executar ações de comunicação digital, de ativação, 
endomarketing, promocional e relacionamento”, explica Geraldo da Rocha Azevedo, 
presidente de soluções integradas da agência. 
 
O executivo chegou à Neogama/BBH em 2006, juntamente com Roberto Mesquita, presidente 
executivo da agência. “Acredito que neste período, Alexandre Gama promoveu uma evolução 
única no modelo de agência. Na Neogama/BBH nenhuma disciplina é mais importante do que 
a outra”, ressalta Azevedo. 
 
Conforme o executivo, no ano passado a agência que foi eleita agência digital do ano pelo 
Prêmio Abemd desenvolveu aproximadamente 120 cases para diversos anunciantes como 
Bradesco e ESPN, por exemplo. 
 
Entre os trabalhos realizados, está o “Desafio do Planeta”, ação criada pela Ínsula para o 
Bradesco, que se utilizou do canal endomarketing para realizar iniciativas com os funcionários 
do banco sobre o tema sustentabilidade. 
 
Outro case de destaque foi o aplicativo para o Bradesco Seguros e Previdência, idealizado 
pela Ínsula no ano passado, e homologado pela Apple para o iPhone. O software teve mais de 
4,2 mil downloads. 
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