
Meio & Mensagem — No ano passado, a Loducca 
concentrou seus esforços na conquista de novos 
negócios?
Celso Loducca — Vamos voltar um ano na história. 
Em 2006, o foco da agência foi a excelência nos 
serviços prestados aos clientes que já tínhamos. No 
início de 2007, foi divulgada a pesquisa do Grupo 
Consultores na qual a Loducca foi a única agência 
avaliada com nota máxima em vários itens pelos 
clientes atendidos. Isso nos ajudou a comprovar que 
realmente entregamos um serviço de muita qualida-
de. Às vezes, o nosso mercado fala muito e entrega 
pouco. Dá até um pouco de vergonha dessa situação 
porque o anunciante me olha como se eu também 
fosse um dos que só falam. Quando passamos a 
ter dados, não só os da pesquisa, mas também os 
resultados que os nossos clientes vinham obtendo, 
começamos a mostrar que nossa promessa não mor-
re no discurso. Então iniciamos um trabalho mais 
firme, de expor a agência, baseando-nos em dados 
sólidos, claros, palpáveis. A partir daí, começamos 
a ser chamados para as concorrências.

M&M — O que já mudou na Loducca após a chegada dos 
clientes conquistados em 2007?
Loducca — Desde o início de 2008, já aumentamos 
nossa equipe em 25%, exclusivamente em virtude 
dos clientes conquistados no segundo semestre 
do ano passado. Contratamos cerca de 30 pro-
fissionais e ainda traremos mais alguns. Estamos 
reforçando todas as áreas da agência: planejamen-
to, criação, atendimento, mídia, administrativo. A 
equipe da agência tem hoje cerca de cem pessoas.

M&M — Haverá necessidade de trazer novas lideranças 
para essas áreas?
Loducca — As nossas lideranças estão muito bem 
estabelecidas. A agência tem valores muito claros, 
arraigados durante nossos 13 anos de mercado: 
a transparência, a alegria no trabalho e zero de 
politicagem. Gosto de trabalhar com quem foi for-
mado ou se acostumou bem com isso, como o Guga 
Ketzer (vice-presidente de criação), que está há 
nove anos comigo e que desde o ano passado é 
meu sócio, e o PB (André Paes de Barros, sócio 
e vice-presidente de atendimento e operações),
que está aqui há quatro anos.

M&M — Qual será o reflexo das verbas dos novos clien-
tes no desempenho financeiro da Loducca?
Loducca — Primeiro, é importante ressaltar que fatu-
ramento é peça de ficção. Todos nós sabemos que, 
no nosso mercado, medir o desempenho financeiro 
de uma agência pelo faturamento não faz sentido do 
ponto de vista prático. O que me interessa é receita e 
rentabilidade. No ano passado, tivemos crescimento 
de 25% na receita da agência. Em 2008, vamos dar 
um salto bem maior e que até parece mentiroso, de 
mais de 100%. A rentabilidade, é obvio, também vai 
aumentar, já que para atender os novos clientes, 
apesar das contratações que estamos fazendo, não 
precisaremos alugar outro prédio, por exemplo.

M&M — A Peugeot passou a ser a maior conta da agên-
cia, certo?
Loducca — Sim, mas não muito distante das outras. 
Hoje temos o privilégio de ter um equilíbrio muito 

grande na nossa carteira de clientes — o que é 
confortável para a agência. Recentemente, e até em 
conseqüência da chegada das novas contas, fizemos 
uma reformulação no quadro de clientes. Em vez 
de inchar nossa equipe e perder o foco, avaliamos 
a rentabilidade de cada cliente para decidir quais 
iríamos continuar atendendo. Atualmente, trabalha-
mos com dez contas, sendo que cinco delas estão 
bastante equilibradas no topo da geração de receita 
para a agência: Peugeot, Nextel, Dafra, Cachaça 51 
e banco Ibi (braço financeiro da C&A).

M&M — Há sinergia entre as agências do Grupo ABC 
(ex-Ypy) nesses processos de concorrência?
Loducca — Muita. Participamos da concorrência 
da Peugeot com outras agências do grupo, como a 
B/Ferraz (promoção), a Sunset (marketing de rela-
cionamento), a ReUnion (marketing esportivo) e a 
Hello (digital). Também contamos com o apoio de 
uma empresa de fora do grupo, a For, especializada 
em negócios com concessionárias e ponto-de-ven-
da. Apresentamos uma proposta muito completa. 

M&M — Foi uma força-tarefa?
Loducca — Foi uma concorrência de seis meses. 
Reunimos um grupo muito forte, muito numeroso, 
a fim de apresentar um trabalho completo. Desde 
que estamos no Grupo ABC, para a Loducca essa 
foi a experiência de trabalho conjunto de maior 
dimensão.

M&M — Esses processos de concorrência têm liturgia 
parecida?

Celso Loducca

Sem crise criativa
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Loducca — Não, cada cliente utiliza o seu método e 
conduz a concorrência de uma maneira. Em comum, 
apenas o pedido de solução para um determinado 
problema. No caso da Nextel, havia um consultor 
externo envolvido.

M&M — Incomoda a praxe de concorrências constantes 
sem remuneração às participantes?
Loducca — Enquanto eu estiver ganhando, não me 
incomodo (risos). Entretanto, é preciso ressaltar 
que a concorrência da Nextel, por exemplo, remu-
nerou as agências participantes.

M&M — Foi uma raridade?
Loducca — Na história da Loducca, que completa 13 
anos em 2008, esse deve ter sido o segundo proces-
so em que o cliente propôs remuneração para as 
concorrentes. No primeiro caso, há alguns anos, eu 
não ganhei a conta, mas recebi pela participação. 
Desta vez preferi ganhar a concorrência (risos).

M&M — O fato de a agência pertencer ao Grupo ABC tem 
contribuído para a conquista de contas?
Loducca — Sim. Esse é um grupo de sucesso. Os 
clientes gostam de estar ao lado de quem está fa-
zendo sucesso. Isso é natural e, inclusive, correto. 
Pertencer a um grupo que é reconhecido deixa o 
anunciante mais seguro. Gosto de estar no ABC, 
um grupo nacional com braço internacional (DDB)
que, a meu ver, é o ideal. Além disso, o ABC está 
crescendo, estruturando-se. É melhor contribuir 
com este momento de formação, do que integrar um 
grupo que tem 50 anos e já possui suas regrinhas. 

M&M — Não lhe parece que está mais difícil a sobre-
vivência para as agências independentes no mercado 
brasileiro?
Loducca — Não está fácil para ninguém. De manei-
ra geral, o mercado é conservador. O anunciante 
prefere entregar sua verba a quem tem sucesso 
comprovado. Quando se começa uma agência in-
dependente, é preciso encontrar um cliente que 
queira arriscar. O problema é que os que têm esse 
perfil são os de verba menor. Há muitos novos pro-
jetos bacanas no mercado de agências, mas é da 
natureza do cliente esperar um pouco para ver se 
eles conseguirão ir adiante.

M&M — As agências têm conseguido enfrentar bem o 
problema da redução das margens de lucro?
Loducca — Na minha opinião, os clientes já voltaram 
a entender que a agência tem de ganhar dinheiro, 
tem de estar feliz do ponto de vista financeiro. No 
caso da Loducca, mudamos o modelo de relacio-
namento com os clientes, que não é mais baseado 
na mídia. Hoje, 80% da nossa receita é gerada por 
contratos de fee ou success fee. Todos os fees 
cobrem a operação da agência com folga. Somos 
transparentes com os clientes, que sempre sabem 
o quanto estamos ganhando. Por esse motivo, po-
demos propor um upside através do success fee.

M&M — Contratos de success fee dão certo?
Loducca — Às vezes sim, às vezes não. Já tivemos 
a má experiência de levar um tombo do cliente 
na hora do pagamento do success fee. Foi um 
caso emblemático, no qual tínhamos uma meta 
de vendas que, segundo o cliente, não foi atingida 
por apenas uma unidade de R$ 60. Mas já há ex-
periências nas quais a agência recebe por unidade 
vendida pelo cliente. Acredito nesse modelo, e até 

mesmo em radicalizá-lo a ponto de a agência se 
tornar sócia do anunciante naquele empreendi-
mento. Eu topo ser sócio.

M&M — A Loducca pretende manter o ritmo de pros-
pecção de negócios em 2008?
Loducca — Não vamos expor a agência como fizemos 
em 2007. O nosso foco para 2008 é o delivery para 
os clientes que conquistamos. No final do ano, man-
dei carta a todos os clientes dizendo que o nosso 
compromisso é com eles, e não com novos negócios. 
Isso, evidentemente, não quer dizer que não tere-
mos novas contas neste ano. Até porque, para uma 
agência, é indispensável gerar novos negócios. E, 
para a Loducca, há segmentos de mercado impor-
tantes nos quais temos experiência e não estamos 
com nenhuma conta atualmente. Trabalhamos nove 

anos com Coca-Cola e hoje não temos refrigerantes. 
Atendemos Nissin por dez anos, trabalhamos com 
Ajinomoto, para quem lançamos Sazón, e hoje não 
temos alimentos. Vamos atrás de novos negócios, 
com a mesma energia e a mesma alegria, mas não 
com a amplitude do ano passado. O esforço e o ta-
lento da agência estarão focados em entregar para 
os clientes que já estavam conosco e para os que 
acabam de chegar.

M&M — Há outros planos para 2008?
Loducca — Uma das coisas que já fizemos antes e 
queremos retomar é a prestação de serviços para 
fora do País. Não quero me limitar ao Brasil. De 
certa forma, o mercado brasileiro perdeu o bonde 
da globalização. A Argentina hoje presta muito mais 

serviços ao mercado internacional do que o Brasil. 
No que tange a isso, queremos ser uma agência 
argentina no Brasil. 

M&M — A criatividade publicitária brasileira perdeu seu 
brilhantismo?
Loducca — Não é verdade que a criação brasileira esteja 
uma porcaria. Esse baixo astral é reflexo de um momen-
to internacional, que não reflete o dia-a-dia do mercado 
interno, em que os clientes estão satisfeitos com o re-
sultado gerado pela publicidade. Não há crise criativa, 
o que existe é uma demanda absurda por brasilidades. 
Quando não vamos bem em festivais internacionais, fica 
esse clima de que não está acontecendo nada interes-
sante no mercado interno. Eu não concordo. De fato, 
internacionalmente, o Brasil perdeu mesmo a área de 
prestígio que tinha. Hoje, ela está menor. Vemos isso nos 

festivais e na prática diária. Poucas agências brasileiras 
são requisitadas para trabalhos internacionais. A publi-
cidade brasileira sempre esteve voltada para dentro. 
Como somos um mercado grande, 90% do tempo das 
agências é dedicado aos negócios internos. Talvez 
ainda não tenhamos tido a necessidade de olhar 
mais para o mercado externo, como ocorreu com a 
Argentina. Por outro lado, o mundo gira no sentido 
de abolir as fronteiras, e o Brasil não pode ficar alheio 
a isso. Temos de olhar mais para fora. Mesmo que não 
tenhamos essa necessidade hoje, precisamos pensar 
a médio e longo prazos. O Brasil pode ser um pólo 
real de criação e estratégias de campanhas globais. 
O País tem um mercado maduro, de qualidade, de 
tradição criativa, com várias agências boas que po-
dem prestar serviços internacionais.

“Nosso modelo de 

relacionamento com 

os clientes não é mais 

baseado na mídia. Hoje, 

80% da receita da Loducca 

é gerada por contratos de 

fee ou success fee”
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