
‘Ovelha negra’ da publicidade  
Paula Ganem  
 
Entrevista / Alexandre Gama  
 
“Quando o mundo faz zig, faça zag”. É apostando nessa imagem de “ovelha negra” que a agência 
de publicidade NeogamaBBH se destaca como uma das que mais crescem no país. Segundo o 
ranking do Ibope Monitor, ela ficou em 14º lugar entre as 50 empresas do ramo que registraram 
maior faturamento em 2005: foram mais de R$ 440,5 milhões.  
O salto de sete posições em relação a 2004 colocou a empresa na frente de grifes da propaganda 
como Talent, Leo Burnett, Fischer América e Artplan. Com o grupo internacional de comunicação 
BBH por trás e 34 clientes na carteira, a agência tem sede em São Paulo, conta com 120 
funcionários e é comandada pelo publicitário Alexandre Gama.  
 
Aos 48 anos, Gama, que é redator, passou pela AlmapBBDO e pela Young & Rubicam antes de 
abrir a Neogama. Nesta entrevista exclusiva, ele fala sobre o crescimento da agência, os efeitos 
da crise política sobre o mercado publicitário e o trabalho como jurado no maior evento do ramo, 
o Festival Internacional de Cannes, na França.  
 
Qual foi o crescimento da NeogamaBBH em 2005 e a que ele se deve?  
 
- O faturamento cresceu 85% e a receita, 78,9%. Dois fatores se somaram para que 
alcançássemos esse resultado. O primeiro foi que os clientes de fato conseguiram cumprir os 
investimentos planejados, o que não ocorreu em 2004. O segundo foi que a agência ganhou 13 
novas contas, entre elas uma bem ativa: o institucional do Bradesco. Acabamos obtendo um 
crescimento acima do esperado.  
 
Para 2006, a meta é manter o ritmo?  
 
- Esse crescimento foi uma surpresa. Não podemos planejar surpresas senão elas deixam de ser 
surpresas. Esperamos um crescimento de 20% a 25%, um número alto, mas realista.  
 
A Copa do Mundo vai contribuir?  
 
- Participamos apenas relativamente da Copa. A publicidade do Bradesco independe dela. Nossos 
clientes em geral não consideram o evento como uma oportunidade de investimento em mídia.  
 
 
Além de uma instituição financeira como o Bradesco, vocês também estão entre as agências que 
atendem à Unilever, um dos mais cobiçados clientes do mercado...  
 
- Isso começou no ano passado, com a conta do sabão em pó Surf, o segundo da marca depois do 
Omo. Em seguida, conquistamos Vasenol e a rede mundial (a BBH) ganhou o Omo no mercado 
internacional. Isso significa que vamos trabalhar a marca em oito países da América Latina, mas 
não no Brasil. No começo deste ano ganhamos três contas da Brasil Telecom: IG, IBest e BrTurbo. 
Também ganhamos a multinacional italiana Perfetti Van Melle (fábrica de confeitos), a ESPN e a 
revista Playboy.  
 
Falta algum cliente no seu portfólio?  
 
- Estamos com algumas categorias em aberto. Temos grande experiência em automóveis e 
podemos atender um cliente desse ramo. Também estamos prospectando em eletroeletrônicos e 
em handset (celulares).  
 
Como é a participação acionária da BBH na agência e em que ajuda um sobrenome como este?  



- A BBH tem 40% das ações da Neogama. Dificilmente você vai encontrar outra grande agência 
ligada a um grupo internacional em que o sócio brasileiro seja o majoritário. Não somos uma filial. 
Somente no Brasil a BBH não começou uma agência do zero. Segundo o próprio John Hegarty 
(sócio-fundador do grupo), isso não foi preciso porque eles encontraram aqui uma agência 
exatamente com o perfil que gostariam. Eles têm a postura de seguir o próprio caminho e não 
pretendem ditar direções. Isso bate perfeitamente com o nosso perfil. A BBH foi considerada a 
melhor rede do mundo este ano pela Advertising Age (revista americana que cobre o setor de 
publicidade). Diferente das outras grandes agências, não tem 60 ou 70 escritórios em todo o 
mundo, mas apenas seis, um em cada região estratégica. Assim, nossa atuação ocorre de 
maneira mais personalizada. Nossa publicidade não é pasteurizada. Como temos menos agências, 
é mais fácil fazer a cobertura e manter a qualidade.  
 
As agências costumam ser remuneradas com um percentual sobre peças veiculadas. Isso abre 
espaço para que o chamado ''desconto para agência'' nem sempre seja praticado de acordo com 
as normas? Haveria uma forma mais saudável de manter a relação entre agência, anunciante e 
veículo?  
 
- O Cenp (Conselho Executivo de Normas Padrão, que auto-regulamenta a publicidade) tenta 
fazer o papel de acordo tripartite, mas o problema não está na regra, está em quem usa ou em 
quem não segue a regra. A ética é muito importante para a publicidade, mas ano passado foi 
muito ruim para a profissão. Foi ridículo.  
 
Você faria marketing político?  
 
- Não atendemos contas públicas na agência e não faço marketing político. Não acredito nas 
mesmas coisas que os profissionais que fazem marketing político acreditam. Eles prestam um 
desserviço à profissão de publicitário. Até um tempo atrás, você fazia marketing político e era 
pago com uma conta publicitária. Era lobby. O meu produto é a propaganda. Na relação do 
marqueteiro político com as empresas privadas também pode haver muita promiscuidade. Há 
clientes privados que entregam suas contas a uma agência porque estão comprando uma 
aproximação com o governo. A propaganda virou moeda de pagamento por um favor. Isso vai na 
contramão do que acredito. Se esse conceito pega, fecho a empresa.  
 
A credibilidade do mercado publicitário foi afetada pela crise política. E as finanças?  
 
- Não, porque a maior parte das agências não se encaixa nesse modelo que citei. Foi até bom ter 
acontecido isso para impedir que as agências trabalhem de maneira menos ética.  
 
Por que nichos de mercado como a internet e a TV a cabo ainda são pouco explorados pelos 
anunciantes?  
 
- Sempre tem alguém pregando uma revolução, dizendo que o comercial de 30 segundos vai 
acabar e que a propaganda de massa está ultrapassada. Não acredito que o mercado seja movido 
à revolução, mas sim à evolução. As novas ferramentas aumentam o leque de opções do cliente, 
mas não eliminam as outras. A pulverização da mídia faz parte do processo de evolução. O papel 
da agência é analisar e recomendar o que melhor comporta a verba do cliente. O grande papel é 
saber integrar essas ferramentas.  
 
O que é mais importante para o anunciante: o planejamento ou a criatividade de uma campanha?  
 
- Planejamento é mira e criatividade, tiro. Não adianta mirar sem atirar, nem vice-versa. As duas 
partes do processo não podem ser dissociadas.  
 



A Neogama ganhou Leão de Ouro em Mídia Impressa e em Filme, no Festival de Cannes 2003. No 
mesmo ano, o senhor era jurado da categoria Filme. Como estar nos bastidores do evento pode 
influenciar no resultado?  
 
- Quando a peça é sua, você não pode influenciar em nada, porque é impedido de votar e de falar 
qualquer coisa. O que ajuda o jurado do Brasil é que ele pode defender características culturais 
que os jurados de outros países não têm como perceber. Você pode impedir que ocorra uma 
injustiça, mas dificilmente dará um privilégio a alguém. Para a sua própria agência é impossível.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 19 mar. 2006, Economia & Negócios, p. A22. 
 


