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Como em muitos casamentos, mesmo os mais felizes, chega uma fase em que um dos lados 
conclui que o parceiro não é mais aquele com quem tinha se unido, e vem o divórcio. Após quase 
nove anos de associação com a Lowe, uma rede de agências reconhecida pela qualidade criativa, 
a Loducca segue agora em carreira-solo. Nesta entrevista, Celso Loducca fala do processo de 
separação, que começou a se delinear já em 1999 quando a Lowe se uniu à Lintas e Frank Lowe, 
fundador da rede, saiu em definitivo da operação e culminou com a venda, em março, da 
participação da multinacional na agência, que passou a ser controlada totalmente por Celso e seu 
sócio João Muniz. Apostando no modelo de hot shop, Loducca defende a atuação do Conselho 
Executivo das Normas-Padrão (Cenp) e se posiciona contra a entrada dos bureaus de mídia, mas 
diz que está preparado para atuar num mercado em que a remuneração seja baseada em fee, 
como já acontece na relação com muitos de seus clientes. Explica também por que está 
retomando a participação em festivais depois de cinco anos de ausência na sua visão, os clientes 
ainda continuam avaliando as agências pelo posto que ocupam no ranking das maiores do setor 
ou pelo número de prêmios conquistados em festivais. Apesar de considerar essa postura 
"imatura", Loducca reconhece que foi vencido pela realidade e por isso está, aos poucos, voltando 
ao jogo. Para ele, enquanto os anunciantes valorizarem esse tipo de coisa, as agências 
continuarão fazendo malabarismos para se destacar nas listas de maiores em faturamento ou 
premiações. 
  
 
Meio & Mensagem - Você acaba de iniciar nova fase em sua agência, agora sem o sócio 
internacional. Houve decepção com o mercado ou o projeto inicial ? 
 
Celso Loducca - Não é uma questão de decepção, mas a percepção de que talvez imaginássemos 
errado como o futuro seria. As coisas hoje não estão necessariamente incorretas, apenas 
diferentes. Sob esse ponto de vista não há como sentir frustração com o projeto da minha agência 
ou com o mercado, mas acho que houve falta de correspondência entre o previsto e o momento 
atual. Isso não significa a existência de responsabilidade por parte de alguém, pois há vários 
momentos em que perdemos coisas: as agências perderam um pouco do respeito que possuíam e 
se fragilizaram, enquanto o mercado atingiu nova dinâmica e fez as agências tomarem posturas 
diferentes do imaginado. Ao mesmo tempo havia muito a ser melhorado por parte delas. Tal 
realidade, em confronto com a expectativa anterior, fez com que conseguissem aprofundar seu 
trabalho em relação aos clientes e percebessem a obrigação de entregar serviços que divulgavam 
mas não entregavam. Algumas entenderam e olharam para dentro - algo que não faziam.  
 
 
M&M - E no caso específico da Loducca, o que mudou? 
 
Loducca - Ela completará nove anos no mês que vem. Lembro que conversava sobre isso com o 
Frank Lowe (fundador da agência Lowe, depois comprada pelo grupo Interpublic) e ele dizia que a 
minha seria a primeira agência criada a partir do zero, pois as demais ele havia comprado. Essa 
foi uma experiência muito boa porque foi com ele que eu me associei - com seu pensamento, sua 
forma de agir, suas crenças. Essa fase durou quatro anos excepcionais, mas quando o próprio 
Frank Lowe se desinteressou do comando, ou por alguma razão deixou de permear a 
personalidade dele na rede, o grupo virou outra coisa: era algo incomum e virou comum. Então 
tivemos um casamento feliz enquanto estive com a noiva que havia escolhido, mas depois da 
saída dessa noiva - já esposa a essa altura - realmente a coisa não foi tão feliz. Isso foi em 1999 
e de lá para cá começamos a ter dificuldades de conceito e de atuação.  
 
 
M&M - Vocês já não tinham as mesmas afinidades?  
 



Loducca - Apesar do nome da noiva ser o mesmo, ela era outra pessoa. Personalidade, vontade, 
objetivo e crenças eram diferentes. Minha decepção talvez tenha ocorrido nesse momento, que 
coincidiu com a incorporação mundial da Lintas pela Lowe e houve aqui no Brasil o arrastamento 
desse processo, ficando a discussão sobre fundir ou não. Eles gostariam de fazer a fusão, mas 
após essa transação global eu só poderia ter interesse na empresa se conseguisse manter os 
princípios que propiciaram a associação inicial, e isso era inviável porque a Lowe já era outra. 
Então iniciamos conversações para desfazer a sociedade - o que também foi algo difícil, longo, 
chato e que roubou energia.  
 
 
M&M - No momento em que descobriu que o seu parceiro não era mais o mesmo e as diferenças 
estavam intoleráveis, o que você começou a planejar para a agência? Como começou a visualizar 
seu negócio sem esse parceiro? 
 
Loducca - Houve a necessidade de duas visões: a do dia-a-dia - mesmo no momento em que 
ainda contava com meu ex-parceiro e precisava resolver a questão do divórcio de forma amigável, 
o que ocorreu - e a formulação de uma projeção para o futuro. Eu tive de lidar, nesses últimos 
três anos, com essas duas possibilidades.  
 
 
M&M - Não por acaso nesses últimos três anos, concomitantemente a esse processo, o mercado 
passou por uma de suas fases mais difíceis em termos conjunturais. Como foi lidar com essas 
variáveis ao mesmo tempo? 
 
Loducca - Há quem diga que foram os três piores anos do mercado. Atualmente vejo impactos 
bons e ruins, pois essa dificuldade de crescimento das empresas acabou facilitando minha 
negociação com a Lowe. Mas houve sofrimento, até mesmo porque ninguém monta uma empresa 
para não crescer ou não melhorar. Outro lado disso é que de alguma maneira conseguimos certo 
equilíbrio em meio à crise, porque não podíamos acelerar muito esse processo ou brecá-lo demais 
devido às próprias injunções societárias . Mas o mercado acabou fazendo isso por nós: a agência 
continuou equilibrada nesses três anos e agora está pronta para tornar-se o que queríamos. O 
elemento positivo é que nesse período conseguimos manter o foco na melhoria da qualidade, no 
aprofundamento dos serviços e no amadurecimento da relação com os clientes. Seria fácil perdê-
lo mas, ou por personalidade ou pela competente equipe que temos aqui, isso nunca ocorreu e 
essa questão societária não interferiu na qualidade do trabalho. Seria bonito se eu falasse que 
planejei tudo assim, mas não é a realidade: foi acontecendo aos poucos e chegamos neste 
momento em parte porque planejei e em parte não.  
 
 
M&M - Você considera essa parte planejada uma vocação inicial da agência? 
 
Loducca - Diria que passamos por um desvio societário e estamos retomando parte da proposta 
original. Também jogamos fora outra parte porque não sou a mesma pessoa de nove anos atrás e 
não acredito 100% nas idéias que possuía na época. Espero ter melhorado. Por outro lado, acho 
que atualmente a agência é muito mais madura e mais focada no resultado do cliente, nessas 
filigranas que fazem a diferença na qualidade do trabalho.  
 
 
M&M - Falando sobre qualidade e visibilidade das agências temos uma questão bastante complexa 
pois passa pela percepção. Se você generalizar, muitas agências têm discursos parecidos e o que 
elas entregam acabam não tendo grande diferencial. Como conseguir sair desse lugar comum em 
que muitas agências se encontram?  
 
Loducca - É um desespero infernal, uma dificuldade, uma busca constante para descobrir como 
conseguir passar nossas diferenças, porque rapidamente os discursos se igualam e tudo se torna 



difícil. Então é necessário imaginar estar no lugar do cliente, que ouve todo mundo falar a mesma 
coisa e se pergunta: "qual é a diferença real?". Recentemente fizemos um anúncio exatamente 
para tentar passar isso, pois achamos que nosso discurso não é discurso, é prática. Tentei provar 
isso no anúncio dizendo o que fazemos e também mostrando o cliente dizendo o que a gente faz. 
É muito difícil passar o que somos. Na verdade cheguei à conclusão de que é impossível, pois só 
podemos transmiti-lo por meio da experiência. Por isso o que mais pedimos é que os próximos 
clientes conversem com os atuais sobre os defeitos e as qualidades que possuímos. Temos 
bastante confiança de que há muito mais qualidades que defeitos. Essa dificuldade de percepção 
desvia um pouco as agências para a canalização de energia e os investimento nos festivais. 
 
 
M&M - Por quê?  
 
Loducca - Porque o festival ainda é uma maneira de formar a percepção de uma agência, 
verdadeira ou falsa, não importa. Os clientes ainda lêem assim. Eles enxergam os títulos das 
matérias. " A agência A ou a B ganhou mais prêmios", e isso com o tempo vai tecendo uma 
imagem a respeito das agências, o que faz com que elas acabem investindo em festivais. Essa 
percepção não é consciente. Nós somos mestres nesse tema, trabalhamos com construção de 
percepção, somos pagos para isso. Enquanto o nosso consumidor - o cliente - tiver, consciente ou 
inconscientemente, construindo a imagem das agências pelos rankings, ou de faturamento ou de 
premiação, elas vão fazer truques para aparecer melhor nesses dois rankings. Se a percepção não 
for formada de uma outra maneira, mais madura, essa postura das agências vai permanecer. 
Todo mundo diz que festival é ego. E não é, trata-se de um negócio. Uma inscrição em Cannes 
custa uma fortuna, são milhares de euros. É dinheiro demais! Isso da í ninguém bota no ego. É 
negócio. As agências participam porque vão virar manchete do Meio & Mensagem. É isso que 
estimula a criação de fantasmas, que instiga as agências a roubar no jogo, seja no ranking das 
receitas ou no de premiações. Elas fazem tudo para tentar sobressair.  
 
 
M&M - Sua agência ficou fora de festivais durante um bom tempo. Você acha que foi um bom 
negócio? 
 
Loducca - Acredito que fiz um mau negócio ao tirar a agência dos festivais durante cinco anos. 
Tenho bastante consciência, pois me debato constantemente com isso. O cliente olha o ranking e 
fala "Ih, a Loducca não ganhou nada!". Ele não vê se participamos ou não da premiação, vai logo 
de cara concluir que não fomos bem. O esquema todo é tão imaturo que leva todo mundo a ter 
atitudes imaturas também.  
 
 
M&M - Esta atitude foi ruim quanto à percepção da agência?  
 
Loducca - Sim e não. Em geral sim, mas quando o cliente tem contato com a agência, não. Ele vê 
o trabalho que fizemos para o HSBC, para a Coca-Cola, o que estamos fazendo para a Net, para o 
UOL e fala: "Puxa, eu não sabia que vocês faziam coisas tão boas assim!". Eu fico meio aborrecido 
com isso, obviamente, porque queria que eles soubessem, mas ao mesmo tempo é um preço que 
paguei por tentar enfrentar essa situação imatura.  
 
 
M&M - Você acha condenável que as agências façam peças fantasmas?  
 
Loducca - Realmente, condena-se demais as agências por isso. Eu mesmo condeno, mas o ponto 
central dessa discussão, no fundo, é como conseguir uma percepção melhor dos clientes. Também 
há um outro lado. As montadoras de carros fazem carros-conceito. As empresas de 
eletroeletrônicos fazem aparelhos-conceito. Então as agências têm que fazer também. O que eu 
critico não é o ato de experimentar, mas o fato de essas mesmas peças concorrerem com outras 



reais em festivais. São dois assuntos diferentes. Você não pode colocar um carro-conceito da 
Volks para disputar com o Gol criado por ela mesma ou com um automóvel verdadeiro da GM, 
porque o verdadeiro vai perder. O carro-conceito sempre tem um aspecto de sonho, de 
impossibilidades. O que eu critico é essa disputa desigual e não a criação das peças, pois tentar 
fazer algo de um jeito diferente também traz movimento. O que é ruim é concorrer falsamente 
com o dia-a-dia da propaganda. Aí é difícil. Se você colocar em Interlagos um Fórmula 1, que é 
um carro-conceito, e um normal, adivinhe quem vai ganhar?  
 
 
M&M - Você mudou de postura e voltou a participar de prêmios?  
 
Loducca - A realidade está me vencendo. Sempre colocamos algumas peças no Festival do 
Anuário do Clube de Criação de São Paulo para que não morresse a associação e a idéia do 
prêmio. Posso discordar de tudo que está sendo feito, mas não queria sabotar a existência do 
clube. Com exceção dessa ajuda financeira, apesar de discordar de tudo, colocava só um trabalho. 
Hoje não. Já estou começando a inscrever mais peças. Estou voltando aos poucos, não 
arrasadoramente porque acho que não vou conseguir lidar com essa questão. Talvez tenha sido 
um erro de visão bastante grande da minha parte achar que poderia enfrentar isso sozinho. Eu 
estou certo, mas as coisas são maiores. Então temos voltado aos poucos ao festival por causa da 
percepção. Nunca vamos ser uma agência de colocar 500, 400 peças em um festival porque para 
fazer isso é necessário produzir muito. Não é o nosso caso. Como estou focando vamos ver como 
é que vai ser. Não quero ser a agência mais premiada, mas quero ter os melhores prêmios.  
 
 
M&M - Como você posiciona sua agência hoje? 
 
Loducca - Vejo a agência atualmente como uma hot shop. Ou o que chamo de casa de talentos. 
Entendo hoje que o nosso serviço é esse. Nós não estamos aqui para vender megaestruturas 
mundiais. Nem antes era assim, quando eu estava ligado à Lowe. Nunca acreditei nisso para mim. 
Isso é importante para alguns clientes, mas não acho que seja o que temos de melhor para 
oferecer aos nossos. O que temos para oferecer são talentos, visões, inteligência, planejamento 
estratégico e criatividade no sentido mais amplo da palavra. É nisso em que eu acredito. É nisso 
que os grandes clientes, mesmo aqueles que estão ligados a grandes estruturas, buscam. Porque 
as grandes estruturas - não por falta de vontade - não conseguem criar espaço real para esses 
talentos funcionarem. Até hoje não se achou uma fórmula para fazer as duas coisas funcionarem 
bem juntas. A tentativa é de todas as redes. Às vezes um cliente, a Coca-Cola por exemplo, que 
tem feito isso não só no Brasil, mas em vários lugares, tem uma rede internacional mundial que a 
atende no que é necessário, e em determinados momentos busca esse oxigênio em casas de 
talentos, ligadas ou não a alguma outra rede. Foi nesse sentido que fomos chamados para 
trabalhar com a Coca-Cola no ano passado. Com a Coca vermelha tradicional, porque já 
atendemos a empresa há sete anos, primeiro com Sprite depois com Coca-Cola Light. Acho essa 
uma tendência irreversível. Não estou falando da Coca-Cola, mas dos grandes clientes. Eles 
devem passar a trabalhar com um mix de agências nesse sentido. Eu não tenho condições de 
atender a Coca-Cola em Cingapura, nem quero. Mas tenho condições de resolver as questões 
criativas de planejamento estratégico aqui no Brasil. E é este modelo no qual acredito. É aí que 
quero me colocar.  
 
 
M&M - Nesse modelo de atendimento, que parece ser uma tendência, a remuneração da agência é 
feita sobre o job de criação?  
 
Loducca - Sim. Isso já está acontecendo na prática e não quer dizer que somos mal remunerados. 
Nós somos uma das agências fundadoras do Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp). E aí 
talvez as pessoas entendam o Cenp de uma maneira errada. Ele existe para defender a 
rentabilidade das empresas, para não virar loucura. Não é necessariamente para impor uma única 



forma de remuneração. Desde que no final as coisas funcionem dentro daqueles limites, está 
bacana. Nós temos clientes que pagam apenas fee, outros que combinam fee com success fee. Há 
ainda a combinação entre a remuneração pela mídia mais fee. O que importa é que no final do 
ano a agência esteja dentro desses parâmetros de remuneração. O importante é que não haja 
dumping, pessoas tentando cada vez mais pôr o negócio para baixo. É um tiro no pé. É coisa de 
gente oportunista, inconseqüente, que quer destruição. Eu quero crescer, achar maneiras de 
ganhar dinheiro, desde que seja de uma forma bacana, pela competição. O Cenp é necessário 
porque as agências são o lado fraco da situação. Precisamos mesmo de uma proteção. É uma luta 
de Davi contra Golias. Só que são muitos Golias e um Davizinho só. É extremamente desigual.  
 
 
M&M - Sabemos que o mercado brasileiro é resistente à entrada dos bureaus de mídia e o próprio 
Cenp é um marco nesse sentido. Contudo, num cenário futuro, no qual este tipo de empresa 
possa passar a operar efetivamente no mercado nacional, o modelo de atuação da sua agência 
não irá ser diretame nte atingido. Você já está levando isso em conta?  
 
Loducca - Trabalhamos com os dois cenários. Falando como empresário, o meu desejo é que não 
venha mesmo os bureaus. Atualmente não é mais uma questão de temor, como era antigamente, 
pois é um modelo que está se revendo lá fora também. Há clientes que preferem esse sistema, 
enquanto outros preferem ter tudo dentro da sua própria agência, não ficar na mão do bureau. O 
que fazemos aqui no Brasil é algo que hoje está se redescobrindo lá fora. A mídia e a criação 
podem juntas chegar a um resultado bacana e diferente. Porque o bureau de mídia é um 
autorizador, por mais técnico que ele seja, não tem a relação com a criação. Isso é indispensável 
para se fazer trabalhos diferentes. A minha agência direciona-se para o caminho que o mercado 
for tomar. Por sorte, o que tenho de melhor a oferecer para os meus clientes pode ser dirigido 
para um lado ou para outro, dependendo de como as coisas andem. Acho que os bureaus devem 
vir. Na verdade eles já existem hoje no Brasil, todos estão instalados aqui. Contudo, essa barreira 
que está sendo colocada, principalmente pela Rede Globo e pela Editora Abril, é perfeita. Porque, 
ao contrário do que aconteceu em outros mercados, que viraram terra arrasada, uma espécie de 
Iraque, aqui as coisas estão seguindo graças a essas duas empresas. Elas estão fazendo com que 
isso vá ocorrendo naturalmente, sem quebrar todo mundo. Acho responsável a atitude dessas 
duas empresas de mídia.  
 
 
M&M - Você falou anteriormente em maturidade. Atualmente, que questões você considera 
relevantes para uma melhor relação entre agências e clientes? 
 
Loducca - A discussão que veio à tona há poucas semanas, por meio de uma pesquisa da 
Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), que mostrava o BV como um desconforto para os 
anunciantes, é um assunto que merece muito cuidado. A partir do momento em que se decide 
colocar na agenda essa pauta é necessário estar disposto também a discutir uma série de 
assuntos correlacionados. Os clientes recebem BV dos seus fornecedores em geral, do cara da 
embalagem, do fornecedor da matéria-prima. Por que eles querem discutir apenas o BV das 
agências? Ou isso é de uma ingenuidade da qual eu duvido ou é algo bastante mal intencionado. 
Por que esse procedimento é considerado anti-ético apenas sob o ponto de vista das agências? 
Acho difícil e complicado discutir isso agora. É uma nova tentativa de fragilizar apenas um lado da 
questão. Ou vamos discutir tudo abertamente, com maturidade e de uma forma transparente ou 
não faz sentido questionar apenas um lado dessa questão. 
 
 
M&M - Agora que a Loducca tornou-se independente, você sente falta de ter uma associação 
internacional na hora de prospectar um cliente? 
 
Loducca - Nos primeiros anos de trabalho da agência isso foi importante. Era a garantia de que eu 
não quebraria no dia seguinte ou de que eu não era um maluco. Quem me dava aval era o grupo 



Lowe. Com o passar do tempo percebi que nenhum dos meus clientes teve contato com qualquer 
pessoa do grupo Lowe. Eram meus sócios, tínhamos acesso a informações que hoje compramos 
de outras empresas. A Coca-Cola não me entregaria sua conta se achasse que eu pudesse 
quebrar. Ou qualquer dos outros clientes, como o Bamerindus, que foi o primeiro. E foi ele que 
quebrou. Entre o Bamerindus e o HSBC, nós tivemos o Citibank. A parceria internacional naquele 
momento ajudou, é inegável. Hoje ninguém questiona isso. Acabamos de fazer uma negociação 
excelente com a Lowe na qual saímos capitalizados, pois vendemos nossa parte. No começo foi 
muito bom, mas hoje andamos com nossas próprias pernas.  
 
 
M&M - Há nove anos, quando você abriu a Loducca, havia um cenário de vários profissionais de 
criação virando empresários, assim como você. Esse modelo, de profissionais de criação terem 
aberto agências, transformou completamente a cara da propaganda brasileira na década de 90 e 
muita coisa mudou de lá para cá. Como você avalia esse processo? 
 
Loducca - Era um cenário diferente. O futuro que se via naquele momento não se confirmou. O 
Plano Real e a globalização estavam no auge, todo mundo investindo muito. Fomos todos iludidos 
de alguma maneira. Sobre os criativos virarem empresários, foi o Washington (Olivetto) que 
rompeu isso e falou: agência boa é aquela voltada para a criação. Depois teve a DM9, com o 
Nizan. Nos anos 90, outras agências se estabeleceram, inclusive a Loducca. Hoje esse conceito 
também amadureceu. Esse processo realmente trouxe uma percepção de poder para pessoas de 
criação. Antes, a propaganda em geral, era liderada por pessoas de negócios e não por criativos. 
A partir daí os profissionais de criação passaram a ter poder. Eu sei que existe uma idéia corrente 
responsabilizando os criativos pela destruição da união entre as agências. Não acho que seja 
verdade. Primeiro porque os criativos não estão com agências sozinhos. Todos eles têm um 
parceiro de negócios ao seu lado que é quem toca a operação. O criativo toca a visão da agência. 
Talvez com uma ou duas exceções, eles não sejam bons para tocar e administrar a empresa. O 
mundo está muito mais complexo, fragmentado, assim como o mercado. O que podemos dizer é 
que essa geração não foi capaz de manter um mínimo de união, mas não por causa dos criativos. 
Acho que era muito difícil mesmo. Eles receberam uma responsabilização que considero falsa. O 
mundo ficou muito mais complicado. Antes sete donos de agências se reuniam e decidiam o que 
fazer. Hoje são necessários uns 30 para adotar uma postura, tomar um mínimo de decisões. Isso 
aqui em São Paulo. Na verdade é um número muito maior que 30. Acho que é uma questão de 
complexidade.  
 
 
M&M - Recentemente você contratou o Celso Lemos, que veio para a Loducca para uma função 
diferenciada. Como é essa proposta?  
 
Loducca - Ao invés de pensarmos no que ele poderia fazer pela agência, pensamos: o que a 
agência pode oferecer para os clientes que seja diferente de verdade? Os clientes, recentemente, 
também passaram por uma crise de encolhimento de equipes e de corte de gente competente nas 
suas áreas de marketing. Nós fomos buscar um profissional que tem mais de 20 anos de 
mercado, que foi diretor de marketing da Alpargatas, da Johnsons, que tem uma experiência que 
falta, atualmente, para muitos clientes nas suas áreas de marketing. Ou seja, estou oferecendo 
uma pessoa que tem uma visão de marketing, não só de comunicação, mas também de 
distribuição, de preço, de franquia, etc. Isso é novo. Para os clientes, ele também é um respaldo. 
Ele tem essa maturidade. 
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