
Alexandre Gama será o anfitrião.
Nos próximos meses, um grupo
de ingleses desembarca em São
Paulo. É gente grande. São os

22 membros do conselho de adminis-
tração da BBH, um dos maiores gru-
pos de propaganda da Europa, donos
de 40% da Neogama, a agência de pu-
blicidade de Gama. Pela primeira vez,
a reunião anual dos manda-chuvas será
realizada fora de Londres, sede da
companhia. Bem que o sócio brasileiro
sugeriu o Rio de Janeiro como local do
encontro. Não. Os visitantes elegeram
mesmo São Paulo. Trocaram a paisa-
gem carioca de cartão-postal pelo ce-
nário cinzento da metrópole paulista.
Em vez de reuniões em hotéis a beira-
mar, preferiram um galpão no bairro
da Vila Leopoldina, em São Paulo,
onde funciona a Neogama. O motivo: o
encontro será uma boa oportunidade
para que eles conheçam o modelo de
gestão desenvolvido por Gama em sua
agência. Assimilada a lição, os chefões

pretendem replicá-la para outras uni-
dades espalhadas pelo mundo, princi-
palmente as da China e da índia, que
serão inauguradas em breve.

A fórmula da Neogama tem
como principal ingrediente a cria-
ção de uma série de empresas sa-
télites que gravitam em torno da
"nave-mãe", no caso, a agência
de propaganda. "É como uma cai-
xa de ferramentas da comunica-
ção", compara Gama. "O cliente
abre e escolhe aquela que ele necessi-
ta." Há a ferramenta "design". Há a
ferramenta "marketing esportivo", a
"marketing de relacionamento", a "pro-
moção". Cada um desses negócios têm
vida própria. Seus executivos correm

atrás dos clien-
tes, sem o com-
promisso de con-
vencê-los a utili-
zar os outros
braços do grupo
Neogama. Mas se
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quiser lançar mão de todas as ferra-
mentas será recebido de braços aber-
tos - com uma vantagem, segundo
Gama. "O custo de todos os serviços é
inferior à soma deles", afirma. A Mitsu-
bishi, por exemplo, utiliza todas as "fer-
ramentas". Já a Unilever só embarcou
no satélite "design". A Sky optou pela
propaganda e pelo design.

A isca para atrair os ingleses, conta
Gama, foram os resultados. Desde ou-
tubro, a agência conquistou 12 novos
clientes e seu portifólio atualmente
soma 26 contas. Os clientes também

Mitsubishi teve o melhor
ano de sua história no Bra-
sil. Durante sua viagem, os
ingleses querem justamen-
te absorver o sistema que
levou a Neogama a essas conquistas.

Certamente os senhores britânicos
terão sua primeira surpresa ao entra-
rem no galpão da Neogama, inaugura-
do há apenas quatro meses. As pare-
des externas do prédio são inteira-
mente forradas por fotos de fun-
cionários dos diversos escritórios da
agência em todo o mundo. Para atin-

comemoraram. A Diageo, fabricante
de bebidas, superou todas as metas de
vendas no ano passado. A Bradesco
Seguros atingiu um recall duas vezes
superior a seu maior rival, o Itaú. A

gir a recepção, o visitante percorre
um longo corredor branco de 100 me-
tros de comprimento. Na parede do
fundo, uma imensa tela onde são pro-
jetados filmes publicitários da Neoga-

ma e da BBH. Ao chegar a
ela, dobre à esquerda. Ali se
abre um gigantesco salão
onde trabalham os 92 fun-
cionários da agência. A sala

de Gama, cercada inteiramente
de paredes de vidro, fica ao cen-
tro, num mezanino e parece sus-
pensa do chão. No mesmo nível
funciona a área de propaganda. Em
salas laterais, sempre fechadas com
paredes de vidro, estão as ferramen-
tas. As cores vermelha (da BBH) e
amarela (da Neogama) predominam
no ambiente, claro e elegante, mas
desprovido de qualquer sinal de os-
tentação. "O design da agência refle-
te nosso modelo de negócios. É um
lugar onde todos funcionários vêem
os colegas e são vistos por eles", afir-
ma Gama. "Nosso conceito é de
transparência e trabalho em equipe.
É só entrar no galpão e o visitante,
seja inglês ou de qualquer outra na-
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cionalidade, perceberá isso."


