
"Nunca sonhei ser publicitário" 
Sandra Azedo 
 
Celso Loducca, para quem profissão não estava nos planos, faz balanço positivo de um ano 
com o Ypy. Por seu histórico no mercado, não seria certo afirmar que o sócio-fundador da 
agência Loducca, Celso Loducca, 48 anos, foi ser publicitário simplesmente por acaso. Apesar 
do talento, ele garante, no entanto, que esta profissão não fazia mesmo parte de seus planos. 
"Nunca sonhei ser publicitário", declara o criativo, que este ano representa o Brasil como 
jurado na categoria Film, no Festival Internacional de Cannes (17 a 23 de junho).  
 
Depois de algumas mudanças em sua agência, fundada em 1995, Celso Loducca diz que voltou 
a ter prazer naquilo que faz. Estas mudanças, resumidamente, envolveram, de 2004 para cá, 
um desligamento do Interpublic Group, seguido por uma associação que não deu certo com 
outros profissionais brasileiros. E, há um ano, uma negociação que colocou a Loducca dentro 
do grupo Ypy, de Nizan Guanaes. Esta holding inclui ainda agências como DM9DDB, Africa e 
MPM.  
 
"Com a associação com o Ypy eu tenho o melhor dos dois mundos. Recebo apoio da holding na 
área administrativa e ainda ganho tranqüilidade para fazer aquilo que gosto, que é 
comunicação. Portanto, retomei o meu foco e a agência, o seu", comemora Celso Loducca, ao 
informar que no ano passado a Loducca conseguiu aumentar a sua receita em 23%.  
 
O caminho de Loducca até chegar ao posto de um dos maiores publicitários do País não foi 
propriamente por acaso, mas quase. Após tentar cursar faculdades de química, física, biologia, 
psicologia e comunicação, mas não terminar nenhuma, ele chegou lá.  
 
Dava aulas, porém descobriu que com a vida de professor não era possível manter a família, 
aos 24 anos. Pensando no que poderia trabalhar para ganhar mais dinheiro, fez uma busca no 
passado: encontrou um diploma de infância, que o congratulava como a melhor redação do 
Dias das Mães. "Descobri, então, que poderia ser publicitário. Foi uma idéia ingênua, mas que 
deu certo", conta Loducca.  
 
Conseguiu um estágio na então Standart Ogilvy&Mather (atual Ogilvy&Mather) e foi em frente.  
 
Passou por outras duas empresas e, na última, a agência não deu certo, quebrou. Então, aos 
30 anos, sem emprego e sem fama, fez até curso e pensou em ganhar a vida como criador de 
rã. Desistiu depois de uma proposta para integrar a equipe de Christina Carvalho Pinto, à 
época presidente da Y&R.  
 
"Na Y&R ganhei todos os prêmios que poderia, incluindo Leões em Cannes. Fiz campanhas de 
Lada, de Philco. Aí fui para a Talent, onde trabalhei com clientes como Semp Toshiba. Depois, 
aceitei um convite do Washington Olivetto para a W/Brasil. Até chegar à presidência da FCB, 
meu último emprego antes de montar a própria agência." Vários convites surgiram e, para 
Loducca, o que pareceu mais apropriado foi o de Frank Lowe, sócio da Lowe, rede que também 
pertence ao Interpublic Group. A Loducca foi montada tendo também o Banco Icatu como 
sócio.  
 
Nesta entrevista à Gazeta Mercantil, Celso Loducca revela ainda que a agência mudará em 
breve a sua sede em São Paulo; afirma que atendimento a contas públicas faz parte do 
passado, que a essência da comunicação ainda é a grande idéia e que o Brasil deve, sim, 
recuperar a boa colocação em filmes nos festivais internacionais.  
 
Gazeta Mercantil - Durante todo este período de mudanças, o desligamento do Interpublic 
Group, em seguida de sócios locais e mais recentemente a associação com a holding Ypy, que 
agora completa um ano, a sensação que se teve é de que a agência, que sempre foi 
reconhecida pela criatividade, ficou com uma imagem meio confusa. Não dava mais para saber 
qual era a "cara" da Loducca. É isso?  
 



Celso Loducca - Em nenhum momento perdemos nossa principal característica, mas acho que 
perdemos um pouco a energia, o que com a associação com o Ypy consegui recuperar. Voltei a 
me preocupar exclusivamente com a entrega do trabalho aos nossos clientes. Quando nos 
separamos da Lowe, pensamos que era um momento de renovação. Por isso, eu e o João 
Muniz (atual dono da LoV), que já era meu sócio, nos associamos a mais dois profissionais, 
Tomás Lorente (hoje na Y&R) e André Paes de Barros (ainda sócio de Loducca). Fizemos a 
Loducca 22. Não funcionou. Optamos por mais uma separação.  
 
Gazeta Mercantil - Quando diz que voltou a se dedicar mais à comunicação, o que isso 
representa no seu dia-a-dia?  
 
Loducca - Na prática mudou porque retomei ao que gosto. Não é só criação. Eu sou o 
presidente da agência, então sou também diretor de criação do diretor de criação, sou diretor 
de planejamento do diretor de planejamento, sou diretor de mídia do diretor de mídia e diretor 
de atendimento do diretor de atendimento. O que eu gosto de fazer é comunicação.  
 
Gazeta Mercantil - Os clientes da Loducca também mudaram?  
 
Muito. A agência radicalizou uma filosofia. Eu passei por este movimento de querer ter prazer 
naquilo que faço, o que inclui a relação com os clientes. Então mudamos. Só trabalhamos hoje 
com contas que a gente adora. Passamos por um processo de substituição de clientes, mesmo 
assim a agência conseguiu crescer. Mas confesso que este foi um processo perigoso. Hoje, a 
Loducca e seus clientes são a mesma empresa. É muito importante que exista uma identidade 
de valores. De objetivos com a agência.  
 
Gazeta Mercantil - Como surgiu a proposta do grupo Ypy?  
 
Algumas possibilidades apareceram. Por parte do WPP Group, do Grupo Newcomm (de Roberto 
Justus) e, enfim, da holding Ypy. Como o Nizan Guanaes, na fundação da Loducca, havia sido 
meu sócio, já o conhecia e achei que era o mais adequado a fazer. O grupo Ypy tem uma 
participação pequena na Loducca, mas dividimos coisas operacionais. Uma estratégia que 
permite reduzir o custo fixo da agência e aumentar a rentabilidade. Mas, vale lembrar, as 
decisões das agências da holding são todas separadas. Cada um toca a sua empresa.  
 
Gazeta Mercantil - Qual a razão de deixar a Loducca dentro do Grupo MPM?  
 
Isso foi uma decisão estratégica daquele momento. É o que dá para falar agora. Poderia ser 
interessante para ambas as partes. Mas vamos ver o que vai acontecer. É difícil de entender e 
de explicar. Foi necessário desta maneira, o que não necessariamente é o que vai continuar 
acontecendo.  
 
Gazeta Mercantil - Na sua avaliação, portanto, estas mudanças foram positivas?  
 
Para a Loducca a associação com o grupo Ypy foi perfeita. Posso não ter 100% das ações da 
Loducca, mas tenho 100% da condução da agência. Tenho uma relação boa com o Guga 
Valente, presidente da holding. É um grupo que está se formando e que fica cada vez mais 
forte.  
 
Gazeta Mercantil - Nizan Guanaes, presidente da Africa e um dos sócios da holding Ypy, diz 
que os planos é abrir capital. Como avalia este projeto?  
 
É o caminho de qualquer grande grupo, não importa qual seja o setor. Há outros 
conglomerados de publicidade no Brasil, mas não como o Ypy, que vem se preparando para 
este avanço.  
 
Gazeta Mercantil - E sobre prospecção, concorrências?  
 
Estamos participando de algumas, mas não de contas públicas. Já fechei meu ciclo nesta área, 
decisão tomada antes dos escândalos. Considero que a Loducca se dá melhor na iniciativa 



privada. Fiz campanha política para Jaime Lerner, Luiza Erundina, Eduardo Suplicy, já atendi 
diversas contas públicas como governo do Estado de São Paulo, do Estado do Paraná. Não 
quero mais. 
  
Gazeta Mercantil - É mais difícil atender conta pública?  
 
Não. Mas depende muito da postura da agência. Sempre trabalhamos com conta pública como 
se fosse a iniciativa privada. Tem de ter objetivo e dar resultados.  
 
Gazeta Mercantil - Como a Loducca se posiciona diante de todas estas mudanças que estão 
ocorrendo na comunicação?  
 
Continuamos acreditando que a essência da comunicação é ter boas idéias. Como isso se 
manifesta, ou em que meio, se é um programa de TV, um SMS, um filme publicitário, não 
importa, o que vale é a boa idéia. Boas e diferentes idéias, independentemente da maneira 
como se materializam.  
 
Gazeta Mercantil - Este ano, você vai ser jurado na categoria Film, uma das mais importantes 
do Festival de Cannes. Está preparado para ver o quê?  
 
Fui jurado uma vez, em 1995, e prometi nunca mais repetir esta experiência, que é rica, mas 
ao mesmo tempo muito forte. É certo que o Brasil não tem tido um desempenho bom 
ultimamente, sempre falando da categoria de filmes, que é a que vou ajudar a avaliar. Acho 
que isso acontece por algumas razões, inclusive por a verba de produção no Brasil ser bem 
menor que de outros países. Esta distância sempre existiu, mas era menor.  
 
Gazeta Mercantil - Isso significa que o filme da cerveja Guinness, que foi Grand Prix em 
Cannes no ano passado, assinado pela agência Abbott Mead Vickers.BBDO (Londres), 
dificilmente seria feito no Brasil?  
 
Jamais. Não por condições técnicas nem de talento, mas sim por falta de verba de produção. 
Não estou colocando culpa em alguém, no entanto não faz sentido gastar alguns milhões de 
euros num filme de cerveja para o mercado brasileiro, apesar de também ser grande. Na hora 
dos festivais internacionais, isso faz diferença. O filme da Guinness não é um comercial que 
um brasileiro não poderia ter pensado, mas que nenhuma agência brasileira conseguiria 
executar por falta de verba.  
 
Gazeta Mercantil - Na sua opinião, porque o Brasil abaixou seu desempenho nos festivais 
internacionais?  
 
Isso tem a ver com uma razão econômica. O maior poder de compra das classes mais baixas, 
nos últimos anos, fez com que a TV, que há 20 anos era um veículo para as classes A e B, se 
tornasse um meio democrático, visto por todos. Então, a propaganda na TV aberta, por 
exemplo, hoje tem de servir para os mais diversos públicos, e esta média não agrada tanto lá 
fora. Isso nada mais é que uma adequação à realidade econômica do País. Funciona aqui, mas 
muitas vezes não tem impacto nos festivais. Para ser eficiente, é preciso usar referências 
culturais mais próximas da maioria da população. Hoje, isso nos afasta das grandes surpresas 
e grandes idéias para os festivais. Na verdade, a propaganda brasileira está tão adequada e 
tão boa como sempre foi. Mas está adequada para a sua realidade. Não para a da Inglaterra.  
 
Gazeta Mercantil - No ano passado, a Argentina ganhou mais Leões que o Brasil em filmes. 
Este ano vamos perder para eles mais uma vez? (risos).  
 
Se depender de mim não. Pode até ser que em filmes o trabalho deles esteja melhor. Mas de 
novo vamos entrar na questão cultural. A Argentina tem uma condição diferente do Brasil, 
mais privilegiada. Eles estão fazendo uma excelente comunicação para a Argentina, que por 
acaso era como no Brasil há 10, 15 anos. E isso está funcionando bem também nos festivais.  
 



Gazeta Mercantil - Sobre os países asiáticos, eles ajudam a diluir a atenção que se dava ao 
Brasil nos festivais?  
 
Sim, este é um efeito da globalização dos produtos. Há outros mercados emergentes e talento 
não é uma exclusividade do Brasil. Isso torna o nosso trabalho mais complexo, mas a 
competição é esta. Não devemos ter medo e sim tentar fazer cada vez melhor.  
 
Gazeta Mercantil - Crise de criatividade. Ela existe hoje na propaganda brasileira?  
 
Não. É uma bobagem. No Brasil o que ocorre são situações onde a propaganda está se 
adequando ao consumidor. Na verdade, não quer dizer que não temos coisas criativas e 
surpreendentes.  
 
kicker: Após um processo de mudanças societárias, entre 2004 e 2006, o criativo conta que a 
agência conseguiu retomar seu foco  
 
kicker2: "A propaganda brasileira está tão adequada e tão boa como sempre foi. Mas está 
adequada para a sua realidade. Não para a da Inglaterra"  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 abr. 2007. Comunicação, p. C6. 
 


