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Após processo de concorrência que envolveu seis agências, a McCann Erickson e a 
Neogama/BBH foram escolhidas para atenderem a conta da TIM: a McCann mantém parte da 
conta e a Neogama/BBH comemora a conquista de um cliente do porte do Bradesco. 
 
A agência, presidida por Alexandre Gama, abrirá inclusive uma unidade no Rio de Janeiro. O 
tamanho da conta justifica a operação. Segundo estimativas do mercado, a TIM investirá este 
ano R$ 200 milhões em publicidade. A conta era dividida entre a McCann e a Lew’Lara.  Com 
a perda do cliente, a Lew’Lara encerrou sua operação carioca semana passada. 
 
Através de comunicado, Rogerio Takayanagi, chief marketing officer da TIM, disse estar certo 
de que “esta nova composição de agências atenderá os requisitos necessários para os 
desafios que terá pela frente”. No ano passado, a TIM perdeu o segundo lugar no mercado 
para a Claro. A realização da concorrência foi definida pelo novo presidente da TIM, o italiano 
Luca Luciani, que assumiu o cargo recentemente. A TIM não informou como a conta será 
dividida, mas, segundo estimativa do mercado, cada agência ficará com metade da verba. 
Ainda de acordo com fonte ouvida pelo propmark, a Neogama dará a direção estratégica com 
foco criativo e a McCann cuidará da parte estrutural. 
 
A Neogama já prepara abertura de unidade no Rio de Janeiro, que também cuidará da conta 
da Bradesco Seguros, cliente da agência, sediado no Rio. A agência opera contas globais de 
São Paulo sem a necessidade de estabelecer unidades em outros países, como é o caso de 
OMO. Mas Alexandre Gama – presidente, diretor geral e de criação e planejamento – explicou 
que a abertura da unidade carioca vem em função da matriz da TIM ser o Rio. 
 
Porte 
 
Gama destacou a relevância da conquista. “Para nós significou muito. É uma conta do porte 
do Bradesco, que já era a nossa maior conta. Portanto, este fato já mostra a importância 
desta conquista como negócio”. Ele acrescentou que esta é até agora a maior concorrência do 
ano e, se não mantiver este posto, será sem dúvida uma das maiores de 2009. A conquista 
chega junto com o aniversário de dez anos de atividade da agência. 
 
Inicialmente a operação carioca da Neogama/BBH não será uma full agency e não vai 
prospectar novos clientes. “O objetivo é dar suporte à operação de São Paulo. Não pensamos 
ainda no negócio que pode ser uma agência no Rio, mas acho que é uma decorrência natural 
quando as coisas andam bem", afirmou. 



 
Gama disse ainda que primeiramente a agência estará no Rio para atender, depois para 
entender o mercado e em terceiro para ver se vai se expandir. “É bom que tudo seja feito 
com positividade, mas cuidado”. Para Gama, a maior indicação da importância do Brasil para 
TIM é a chegada do novo presidente da empresa.  “Ele vem para dar foco na operação do 
Brasil e fazer coisas diferentes. É um grande sinal, ao qual devemos prestar atenção. É 
bacana ver uma empresa deste porte apostando no País. Não tiraram o time e mandaram 
alguém para cá, porque consideram o mercado prioritário e querem brigar por ele”, 
comentou. 
 
Após algum tempo, a Neogama volta a atender uma empresa de telecom. “É uma categoria 
importante que tivemos no começo da agência com a BCP e depois com a Nokia. Temos um 
conhecimento muito grande de operadoras e handset e vamos aproveitar isso. É uma volta 
ao mercado de tecnologia para trabalhar a marca, em um segmento que é altamente 
disputado como o de banco. Uma das razões que nos chamaram para participar foi 
justamente o nosso trabalho com o Bradesco, que não tem a maior verba do setor, mas é top 
of mind. É a necessidade de fazer mais, não necessariamente com a maior verba. Isso os 
levou a nos chamar para aplicar o que sabemos fazer com a marca, em um mercado em 
situação de guerra. É um setor duro, mas vamos exercitar os músculos da cabeça”, brincou. 
 
A McCann também foi procurada para comentar a manutenção do cliente, mas não se 
pronunciou sobre o assunto. 
 
Intelig 
 
Na mesma semana em que definiu as novas agências, a TIM divulgou fato relevante 
mostrando interesse pela Intelig. O texto diz que estão em curso discussões preliminares 
envolvendo as empresas. “Tendo em vista o potencial interesse da companhia em ativos e/ou 
atividades de telecomunicação desenvolvidas por aquela empresa ou mesmo no 
estabelecimento de outros acordos comerciais ou operacionais”, diz o texto da TIM, referindo-
se à Intelig.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 16 fev. 2009, p. 19.   
 
 
 
 


