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As duas estão entre as agências que obtiveram bons resultados. Agora vão dividir BrT.  
 
2005 começou com bons presságios, mas fez mesmo com que algumas agências chegassem a 
dezembro com os cofres cheios. Entre as maiores do Brasil, muitas têm motivos de sobra para 
comemorar - ganharam novos clientes e viram o lucro crescer. Este foi justamente o caso de 
NeogamaBBH, que teve um salto de 85% no seu faturamento, a maior média do mercado, e da 
Leo Burnett, agência que informa ter crescido 18% no ano que passou.  
 
Mas elas ainda estão comemorando. E têm razão para isso. A polpuda conta da Brasil Telecom 
(cerca de R$ 100 milhões em disputa) finalmente tem destino certo. Vai ser trabalhada 
justamente por estas duas agências, sendo que a NeogamaBBH fica com uma parte menor - 
BrTurbo, iG e IBest, totalizando uma média de 30% dos investimentos.  
 
O presidente da NeogamaBBH, Alexandre Gama, inclusive, aproveitou para fazer ontem um 
balanço do ano positivo vivido por sua agência. Mais do que sair vitorioso da disputa pela Brasil 
Telecom, que envolveu algumas das maiores e melhores agências do mercado publicitário 
brasileiro, agregou ao seu portfólio a maior parte da verba do Bradesco, ao ganhar, em março, o 
institucional do banco, vindo da Publicis Brasil.  
 
Depois, ainda ganhou a conta do Bradesco Prime, do rum Merino (Diageo), Vasenol (Unilever) e 
das balas Mentos (Perfetti Van Melle). Foi Alexandre Gama quem criou o novo conceito usado pelo 
banco, o "Bradescompleto". Resultado deste mix de conquistas: o faturamento cresceu 85% e a 
receita, 64%, sem contar o dinheiro de BrT.  
 
No ranking do Ibope Monitor referente aos 12 meses de 2005, a agência assumiu a 13 colocação 
entre as maiores - estava na 20 posição no acumulado de janeiro a dezembro de 2004. No 
momento, a Neogama, que completa sete anos em 2006, totaliza 32 contas. A parceria com rede 
inglesa BBH existe desde 2002.  
 
Também no ano passado houve uma conquista importante, a conta de Omo (Unilever) passou a 
ser atendida pela BBH em toda a América Latina, menos no Brasil. A idéia do projeto vencedor 
saiu justamente da Neogama, que acompanha no País a reputação criativa da rede. Esta conta 
com apenas seis agências, muitos prêmios e importantes contas - além de Londres e São Paulo, 
está presente em Nova York, Tóquio, Cingapura e Xangai.  
 
A BBH foi eleita pela revista especializada Advertising Age como a melhor rede de agências em 
2005. "Competimos com empresas que têm 70 agências e ainda assim ganhamos", lembra 
Alexandre Gama.  
 
A fase de conquistas da agência - que em 2005 perdeu apenas a conta da Mitsubishi para a Africa 
- fez com que Gama contratasse novos profissionais. Acaba de chegar à agência Roberto 
Mesquita, que assume como diretor-geral. Até então Mesquita era presidente do conselho de 
administração do Grupo Oesp. A previsão é de que durante um ano ele seja executivo e depois 
passe a ser sócio de Gama. "Fiquei cerca de um observando com tranqüilidade. Agora, posso me 
dedicar mais ao produto final, à produção, já que temos um gestor. Além disso, não gostaria de 
me tornar um gargalo na agência, ou seja, que as decisões de todas as áreas ficassem 
concentradas comigo", comenta o presidente da NeogamaBBH.  
 
Antes da associação com a BBH, a agência teve uma parceria com o grupo Bcom3, por meio da 
Leo Burnett. Em 1999, Gama deixou a presidência da Y&R e fundou sua agência.  
Está entre os mais reconhecidos criativos brasileiros, com passagens pelo júri do Festival de 
Cannes e peças premiadas no maior evento da publicidade. Gama ainda teve uma participação 
acionária na AlmapBBDO.  



 
Pode ser ainda melhor  
 
No entanto, vale lembrar, não é apenas Alexandre Gama que está rindo à toa. No ano passado, o 
presidente da Leo Burnett Brasil, Renato Loes já estava otimista com o crescimento de 18% 
alcançado e com a previsão de apresentar alta de 15% em 2006. Agora, depois de conquistar as 
contas da Samsung e da The Gillette Company (produtos Gillette, Duracell e Oral-B), e mais 
recentemente a da Brasil Telecom, o publicitário refaz contas. Para cima.  
 
A agência, que ocupou a 17 posição na última medição realizada pelo Ibope Monitor, dobrou sua 
expectativa de incremento em 2006 para 30%. Está ampliando também seu quadro de 
funcionários, que deve receber entre 25 e 30 novos integrantes distribuídos por todas as áreas da 
agência.  
 
"Haverá um aumento no volume de trabalho. Além disso, estamos entrando em novas categorias, 
de tecnologia de ponta, tanto na Samsung quanto com a Brasil Telecom", diz o presidente da Leo 
Burnett.  
 
Estima-se que a agência tenha abocanhado 70% da polpuda conta da operadora. Nas mãos da 
Leo ficaram os setores de telefonia fixa, GSM, Turbo, institucional e legal. Loes afirma que a 
empresa recebeu a informação de que de fato havia conquistado a conta na quinta-feira da 
semana passada. No sábado seguinte, a agência já colocou um filme no ar. E ontem estreou com 
mais um.  
 
Corrido também foi o tempo para a apresentação da campanha para a concorrência, embora o 
resultado tenha demorado três meses para sair. As agências, conta Loes, tiveram um mês para 
preparar tudo. "Não foi uma concorrência sofrida. Entretanto, criou-se muita expectativa em 
função do tamanho da conta", comenta o presidente da Leo Burnett. O publicitário ainda não tem 
o valor exato de quanto a operadora destinará para suas ações publicitárias neste ano, mas 
adianta que o montante é alto, algo perto de R$ 100 milhões.  
 
A concorrência que causou ansiedade no mercado publicitário envolveu oito das 25 principais 
agências do País. Renato Loes diz acreditar que força na integração das áreas foi um dos pontos 
positivos que contribuíram para a escolha da Leo Burnett. Planejamento, criação e qualidade, 
aliás, têm sido os alvos dos investimentos da Leo Burnett. A agência se manteve, no ano passado, 
na quarta posição no ranking internacional interno de qualidade e criação. Para 2006 - com o 
portfólio recheado de novos e bons clientes - a expectativa é de melhora na avaliação.  
 
Atualmente, a Leo Burnett trabalha com 33 contas, todas elas, segundo Renato Loes, ativas. No 
ano passado, quando seu crescimento ficou acima da média de mercado, a exemplo do ano 
anterior, a agência conquistou as contas da Dr. Oetker, Warner Bros.. além da Samsumg e 
Gillette.  
 
O Brasil, ao lado de outros países emergentes, é prioritário para a Leo. Além da presença no 
ranking de criação, a agência está entre as dez primeiras na lista das maiores da Leo Burnett. No 
ano passado, foi responsável pela campanha de lançamento do Fiat Idea (Fiat), que recebeu 
investimentos de R$ 25 milhões para a apresentação do produto em diversas mídias. "A chegada 
de novos negócios é fantástica, mas o cuidado com os atuais clientes é o mesmo", garante Loes.  
 
 
 
 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 fev. 2006, Comunicação, p. C-6. 


