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Meio & Mensagem — Qual foi o fator determinante para a 
construção do que a Neogama/BBH é hoje?  
Alexandre Gama — Propaganda é teimosia. Teimei em 
bater em algumas teclas desde o começo, como a de sair 
do caminho da butique criativa. Sempre gostei muito de 
a Neogama ser percebida como uma agência que tem 
faro de negócios e inteligência estratégica. E a criação 
sempre foi a maneira de manifestar esses dois valores. 
Esse jeito de ser acabou determinando mais a chegada 
aonde estamos do que o modo de caminhar.

M&M — O início foi penoso?  
Gama — A agência nasceu sendo testada. Em 1999, entre 
minha saída da Y&R e o lançamento da Neogama, houve 
a desvalorização do real frente ao dólar. Os anunciantes 
pararam de investir — um pouco como aconteceu agora.  
Uma questão imediata se impôs: “Este é o momento 
correto para se iniciar um negócio de agência de pro-
paganda?”. A decisão de ir em frente foi meio que um 
salto no escuro. Entretanto, sou da opinião de que não se 
deve começar um negócio com uma promessa, um blefe. 

A Neogama começou com clientes de verdade, como a 
Gradiente e a Umbro, que me acompanharam da Y&R. 
Outras vieram em função do anúncio de lançamento da 
agência. Com o título “O Brasil é uma montanha-russa”, 
o texto era uma reflexão sobre porque ir em frente 
naquele momento. Logo após a publicação, chegaram 
contas como Bradesco Previdência e Eletro, do Grupo 
Pão de Açúcar. 

M&M — Quando apareceram os sócios internacionais?  
Gama — Ainda no primeiro ano, o Grupo Leo Burnett 
comprou 40% da Neogama. Essa associação determinou 
a conquista da conta da Directv, que foi muito impor-
tante naquele momento. Entretanto, logo descobri que 
a associação com um grupo que já tinha uma agência no 
País não era o caminho, pois eles sempre teriam como 
primeira opção a entrega de contas para o escritório da 
rede. A estratégia de negócios não se mostrou eficiente,  
e eu recomprei a parte deles. Foi um momento de ten-
são, pois justamente naquela época a Publicis estava 
comprando a Leo Burnett. 

M&M — Como se deu a aproximação com a BBH?  
Gama — O Michael Conrad, que era presidente mundial 
da Leo Burnett, de certa forma foi padrinho da nossa 
associação com a BBH (na qual a Leo detinha par-
ticipação de 49% desde 1997). Ele me colocou em 
contato com o John Hegarty (o “H” da BBH) em um 
momento em que eles estavam com planos de ser uma 
agência global, em decorrência da chegada da conta 
da Unilever. Entretanto, novamente, o início não foi 
tranquilo. O Simon Sherwood (CEO da BBH) chegou 
ao Brasil para fechar o negócio no dia 11 de setembro 
de 2001. Nas duas primeiras horas do nosso encontro, 
ficamos vendo pela TV as torres gêmeas caírem. Alguns 
meses depois assinamos o contrato, e a BBH passou a 
deter 40% da agência.

M&M — Qual a representatividade dos clientes interna-
cionais?  
Gama — Eles respondem hoje por cerca de 18% de 
nossa receita; os principais são a Unilever, com os 
produtos Omo, Surf, Becel e Vasenol, e a Diageo, com 
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Adolescente 
disciplinada
“Uma agência de propaganda parida em uma econo-
mia de guerra já nasce pensando naturalmente nos esto-
ques que precisam ser escoados; no market share que preci-
sa ser retomado, mantido ou conquistado; nas marcas que  
precisam ser construídas ou protegidas; e nos consumidores que precisam ser 
tirados da apatia.” A frase bem poderia se referir aos últimos meses, mas saiu 
do primeiro anúncio assinado pela Neogama, em 1999. Nascida em meio à cri-
se da desvalorização do real, a empresa negociou associação com a inglesa BBH 
no período pós-11 de setembro. Escolada desde o berço, resolveu enfrentar a 
atual turbulência global ausentando-se dos festivais publicitários. No ano em que completa uma década, 
entra na adolescência sem prêmios, mas comemorando sua inclusão no clube das dez maiores do Bra-
sil, posição conquistada em 2008. Outro “presente” é a recente chegada da TIM, conta que se junta a um 
portfólio em que já estão Bradesco, Diageo, Peugeot e Unilever. O presidente e diretor geral de criação e 
planejamento, Alexandre Gama, credita o bom desempenho da Neogama/BBH à mistura do talento bra-
sileiro com a disciplina inglesa e à postura multidisciplinar, expressa desde 2006 na divisão de coman-
do com os copresidentes Roberto Mesquita (executivo) e Geraldo Rocha Azevedo (soluções integradas).
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“A questão do departamento 
de compras é uma relação 
pescoço/guilhotina, em que 
a comunicação precisa sair 
da posição de pescoço. Se 
os anunciantes têm um 
departamento de compras, 
a propaganda tem de ter um 
departamento de vendas”

Johnnie Walker. A BBH sabe que a agência é muito 
mais um bom negócio para ela do que para a Neogama, 
se colocarmos só dinheiro na balança. Os 40% que a 
BBH tem na Neo gama representam a segunda maior 
receita da rede, perdendo apenas para o escritório de 
Londres. Somos a única agência da rede não contro-
lada pela BBH.

M&M — Qual a contrapartida para os sócios nacionais?  
Gama — Para a Neogama foi importante a possibilidade 
de exercitar com mais método uma coisa na qual sem-
pre acreditei: mirar a criação através do planejamento. 
O planejamento criativo da BBH é o melhor do mundo. 
Enquanto o planejamento norte-americano é mais basea-
do em pesquisa, a metodologia da BBH parte de insights 
estratégicos e criativos.

M&M — A disciplina inglesa não atrapalha o processo 
criativo?   
Gama — O espírito brasileiro não é o da disciplina. Não é 
só uma questão de talento, mas de visão do que é comu-
nicação. Na Neogama, não queremos o criativo genérico, 
que hoje trabalha aqui do jeito dele e amanhã trabalha em 
outra agência do mesmo jeito dele. Não gosto do criativo 
que pega o briefing e tenta adaptar a ele uma ideia que 
estava guardando. Gosto daquele que zera o seu arquivo, 
faz dupla com o planejamento e começa a trabalhar em 
função do que é necessário para o cliente — e não para 
o seu portfólio pessoal. A maioria dos profissionais de 
criação é muito imatura. Vejo hoje uma geração que não 
amadureceu, mesmo estando já madura de idade.

M&M — A publicidade aprendeu a lidar com o fato de as 
melhores ideias não estarem mais necessariamente nos 
30 segundos ou em páginas duplas?  
Gama — A resposta simplista de que a ideia é sempre 
a coisa a ser perseguida não vai resolver a questão. A 
criação está acostumada a gerar um determinado tipo 
de ideia que funciona para TV, para revista, para as 
peças específicas de cada mídia. O momento pede um 
processo  diferente, que não comece pensando em um 
visual de página, como faz a maioria dos criativos. A 
tendência é valorizar aquela ideia que é, antes de tudo, 
super estratégica. Que permita que a marca caminhe 
no tempo, que beneficie a área de vendas, a área ins-
titucional, atraia o consumidor, construa reputação, 
“desposicione” a concorrência. É muito diferente de 
fazer um título e um layout — e a propaganda brasileira 
se construiu basicamente na capacidade de fazer títulos 
e layouts. Essa foi até uma maneira de construir repu-
tação em eventos como o Festival de Cannes. Como o 
Brasil não conseguia competir em Film, nós achamos o 
cacoete da mídia impressa, que determinou toda uma 
geração de criativos brasileiros. Alguns conseguiram 
se livrar do cacoete, e usá-lo como trampolim. Outros 
ficaram escravos dele.

M&M — Por qual razão, pela primeira vez nesses dez anos, a 
Neogama não inscreveu peças no Festival de Cannes?  
Gama — Em decorrência da crise econômica global, de-
cidimos, em outubro do ano passado, que 2009 não seria 
um ano de subir em palco. Não estamos inscrevendo em 
nenhum prêmio neste ano. Filosoficamente, achávamos 
que este não seria um ano de brilho — pelo menos, o 
tom não deveria ser este. Seria um ano de plantar e gerar 
resultados, talvez para colher em 2010. 

M&M — Como não pensar que a Neogama está se ausentando 
pelo fato de sua produção atual não ser tão exuberante? Se 
fosse, será que a agência abriria mão de disputar prêmios?  
Gama — Recebi grande pressão da criação. Mas essa 
decisão é uma questão de princípio. E, se a gente tiver 
campanhas muito legais que forem veiculadas durante 
este ano, elas poderão concorrer no ano que vem. Tris-
te do dirigente de agência que pauta seu negócio pela 
opinião do mercado. 

M&M — O que muda na agência com a chegada de um cliente 
do peso da TIM?  

Gama — É uma mudança estressante. A chegada de 
uma conta como essa mexe muito com a questão do 
crescimento, que, para mim, tem de ser saudável, não 
gordura. Tomamos muito cuidado com contratações. A 
nossa equipe de criação, por exemplo, tem seis duplas. 
Além disso, não damos cargos para reter pessoas. O 
mercado brasileiro está cheio de diretores de criação 
que não dirigem. Esse é um jeito perdulário de adminis-
trar, porque está gerando expectativas e cargos só para 
reter os profissionais. Em um lugar onde todo mundo é 
importante, ninguém tem importância. 

M&M — A equação que sustenta o mercado ficou desequili-
brada com o recente ganho de poder dos anunciantes?  
Gama — Vivemos um momento muito interessante para 
o modelo de negócios do mercado brasileiro. A ameaça 
nunca foi tão clara, mas a união em torno da defesa do 
nosso modelo nunca foi tão estruturada. No passado, os 
interesses pessoais eram muito maiores que a capacidade 
de articulação coletiva. O modelo brasileiro é reconhe-

cido como o melhor e mais moderno para o momento 
atual. Com a fragmentação da mídia, lá fora eles estão 
descobrindo que não conseguem mais ser eficientes 
colocando a estratégia criativa separada da estratégia 
de mídia. O anunciante encontra grande dificuldade na 
hora de articular a mensagem com o canal. No que diz 
respeito à remuneração, o rumo do assunto lá fora está 
inviabilizando o interesse do empresariado de comuni-
cação em trabalhar com propaganda, em empreender. 
Hoje, as agências crescem marginalmente. Além disso, o 
lucro é arbitrado por quem compra — o que não ocorre 
em nenhuma outra indústria em todo o mundo. O cliente, 
em nome de uma coisa que ele chama oportunamente de 
transparência, quer determinar qual será o lucro da agên-
cia. Transparência não pode significar imposição nem 
ingerência. Nos países de primeiro mundo, as agências 
perderam essa guerra. Diante disso, o modelo brasileiro 
tem hoje mais razões que no passado para não ceder. 

M&M — A proliferação de mesas de compra de mídia e pro-
dução pode comprometer o modelo brasileiro?  
Gama — A questão do departamento de compras é uma 
relação pescoço/guilhotina, em que a comunicação 
precisa sair da posição de pescoço. O departamento de 
compras é a maneira que a empresa encontrou de separar 
custo e benefício. Quando quem compra estabelece que 

não haverá negociação do quanto vale, somente do quan-
to custa, quem vende não tem mais argumento. A maioria 
dos departamentos de compras não tem gente preparada 
para comprar comunicação. E eu desconfio um pouco 
da vontade de se treinar pessoas para isso. Talvez seja 
oportuno manter o departamento de compra sem o co-
nhecimento da nossa área — não é uma acusação, mas 
é o que parece acontecer. É direito de o cliente ter uma 
estratégia para comprar. Quem vende é que está errado 
por não organizar sua estratégia. Se os anunciantes têm 
um departamento de compras, a propaganda tem de ter 
um departamento de vendas. Não se trata de protecio-
nismo, mas de a indústria da comunicação estabelecer 
que linha não vamos cruzar. 

M&M — Como as agências de publicidade estarão ganhando 
dinheiro daqui a dez anos?  
Gama — Sou otimista, acho que o nosso modelo será 
vencedor. Acredito também que iremos agregar receitas 
em outras áreas, como a criação de conteúdo e de pro-

priedades intelectuais, como marcas e personagens — e 
conseguindo ser donos delas. Hoje, se um cliente deixa 
uma agência, ela não fica com nada. O nível de risco do 
serviço que a gente presta é altíssimo. Existem ativos de 
comunicação que deveriam ser de quem os cria — ainda 
que em sociedade ou parceria com quem os compra. 

M&M — A BBH tem a Zag, uma empresa que atua exatamente 
nesse ramo. Você pretende trazê-la para o Brasil?  
Gama — Quem sabe... Eu acredito muito nesse modelo 
da Zag, que foi uma das coisas mais brilhantes que eu vi 
e tenho acompanhado nos últimos tempos. Tanto que 
outras agências começaram a tentar fazer o mesmo, 
como a Droga5 e a Anomaly.

M&M — Antes atrelada à Neogama, a Ínsula ganhou vida 
independente no ano passado, sem a participação da BBH. 
A nova agência de ativação, marketing direto e interativo 
incomoda os ingleses?  
Gama — Meu contrato com a BBH me deixa livre para em-
preender em outras áreas — o que é muito raro em redes 
multinacionais. Convidei-os para serem sócios, mas, na 
época, eles preferiram manter o foco na publicidade. Por 
outro lado, eles sabem que esse modelo acaba ajudando 
a agência. Uma conta que entra na Ínsula tem grande 
chance de vir a ser atendida também pela Neogama.
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