
 
Loducca se reorganiza e cresce 163%  
Maria Fernanda Malozzi  
 
Prestes a completar 13 anos de existência no dia 18 de julho, a Loducca – agência de 
publicidade dos sócios Celso Loducca, Guga Ketzer e André Paes Barros – passou do 38º lugar 
no ranking do Ibope Monitor de 2006 para o 24º, no primeiro quadrimestre deste ano, com 
investimento de mídia de R$ 121.069,00 milhões. No ano passado, o volume foi de R$ 
108.990,00 milhões e em 2006, R$ 65.455,00 milhões.  
 
Além do crescimento de 163% de janeiro a maio deste ano em relação ao mesmo período do 
ano passado, a Loducca venceu a concorrência internacional da Peugeot, realizada entre outros 
seis países, para o lançamento do modelo 217 na América Latina. “É a primeira vez que uma 
agência brasileira ganha uma concorrência internacional da Peugeot e o nosso trabalho serão 
exportados para 20 países”, comemora André Paes Barros, vice-presidente da Loducca. 
 
O crescimento da agência deu-se, de acordo com Barros, devido à estratégia adotada há dois 
anos. O primeiro passo foi organizar a “casa”. “Em 2006, estávamos focados em fazer o 
melhor trabalho para nossos clientes”.  
 
Já no ano seguinte, de casa nova – a agência mudou-se para um prédio da Rua Colômbia em 
julho de 2007 – e reorganizada, o objetivo da Loducca era atrair novos clientes.  
 
E, em um ano, venceu todos os processos de concorrências dos quais participou. Dafra Motos, 
Nextel, Cia. Miller, BR Malls, Bayer Schering Pharma (produtos femininos) e Peugeot foram os 
novos clientes conquistados. E este ano entrou para o portfólio da agência a TAP. “A TAP foi 
resultado do trabalho de dois anos anteriores que reverberou no começo deste ano”, acredita 
Barros, que também comemora os oito prêmios que levaram em 2007, entre eles, o Prêmio 
Abril, de Melhor Utilização do Meio Revista. 
 
“Para 2008, o nosso objetivo é fazer o melhor trabalho possível para o cliente. E já estamos 
felizes porque a Dafro Motos foi lançada há quatro meses e está entre as quatro mais vendidas 
do País. Além da Nextel, que bateu recorde de venda em toda a sua história”, comenta. 
 
Barros prefere não falar sobre as expectativas de crescimento para este ano, mas afirma que 
já está em busca de outras contas. “Estou abrindo as portas para novas prospecções em 
segmentos que ainda não atuamos, como por exemplo, o de alimentos”. 
 
Ele também não revela o quanto foi investido na reestruturação da agência, porém ressalta 
que o investimento intelectual foi o maior deles, já que foram contratados 45 profissionais só 
neste ano. A equipe, segundo ele, é composta hoje por 118 funcionários. “Contratar é muito 
bom, demitir é um inferno. Se contratar errado, demite mais. Aqui na Loducca nós 
conversamos para incutir o máximo possível a nossa cultura nos funcionários”, explica Barros, 
acrescentando: “Nosso maior desejo para os próximos três anos é sermos reconhecidos pelo 
nosso trabalho e ganhar dinheiro sem perder a nossa característica de atuação, que é 
trabalhar ao lado do cliente e não para ele”. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 16 jun. 2008. p.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


