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Agências Loducca e MPM
anunciam união das operações

Marili Ribeiro

A onda de fusões de empresas
no Brasil chegou também ao
mercado publicitário. No final
de semana, foi anunciada a fu-
são entreas agênciasde propa-
ganda Loducca e MPM. Não há
dados oficiais sobre os valores
envolvidos.Estima-se que, jun-
tas, elas somaram este ano mo-
vimentação de verbas dos
anunciantes em torno de R$

800 milhões. A receita efetiva
delas é desconhecida. Porém,
como ambas integram o Grupo
ABC, do publicitário Nizan
Guanaes – que, com 15 empre-
sas, deve fechar 2009 com re-
ceitade R$ 420 milhões–, espe-
cula-sequeomontanteenvolvi-
do no negócio seja da ordem de
R$ 56 milhões.

A fusão entre as empresas é
mais um indicador de que os
profissionais do meio, a exem-
plo dos outros setores, estão
correndo atrás de rentabilida-
de.Osdetalhesaindasãodesco-
nhecidos. Mas uma coisa é cer-
ta: há sobreposição de postos e,
como diz um executivo das em-
presas, “vamos manter os ta-
lentos”. A Loducca, que tem
rentabilidade melhor, trabalha
com 105 funcionários. Já a
MPM, que vinha enfrentando
uma crise no últimos ano, em-
prega 160 pessoas.

A agência resultante da
união passará a se chamar Lo-
ducca MPM. Permanece o no-
me de Celso Loducca, que além
de sócio vai presidir a opera-
ção,etambémconservaalegen-
dária marca MPM, agência da
década de 50 que por 15 anos
permaneceu na liderança do
ranking das maiores agência
do mercado brasileiro, até su-
cumbir para depois ser ressus-
citada por Guanaes em 2003,
sob o comando da relações pú-
blicas Bia Aydar. Ela deixou o
comando da agência na sema-
na passada.

A antiga Loducca ocupará a
atualsededa MPM,naAvenida
Brigadeiro Luis Antônio, na ca-
pital paulista. A nova composi-
ção acionária divide metade do

capitalnoportfóliodoGrupo
ABC, e os outros 50%, em
porcentuais não revelados,
entre quatro sócios. Além de
Loducca, os publicitários
que assumem funções de vi-
ce-presidentes são André
Paes de Barros (operações e
atendimento), Guga Ketzer
(criação), Daniel Chalfon
(mídia) e Rui Rodrigues
(área institucional).

SALTO
A agência de Loducca en-
trou para o Grupo ABC no
final de 2005. Seu fundador,
CelsoLoducca, temuma lon-
ga relação com Nizan Gua-
naes, de quem também já foi
sócio na agência Lowe Lo-
ducca, criada em 1995. Se-
gundo o anuário Agências &
Anunciantes, a Loducca ter-
minou o ano de 2008 na 27ª
posição. Já a MPM, no mes-
mo período, ocupava o 28º
posto.AnovaLoduccaMPM
deve pular para o 15º lugar.

A maior vantagem de reu-
nir a operação, fora os ga-
nhos de rentabilidade, está
no fato de as duas agências
não terem grandes conflitos
de clientes e poderem aco-
modar os seus principais di-
rigentesem funções estraté-
gicas. Entre os anunciantes
da MPM estão uma parte da
conta da mineradora Vale,
darededevarejoLeroyMer-
lin e da empresa de internet
e telefonia GVT. Já a Loduc-
ca leva para a sociedade a
montadora Peugeot, a fabri-
cantedemotosDafraeaope-
radora de telecomunicações
por rádio Nextel. ●

Com o acordo, empresas passam a ocupar o 15.º lugar entre as maiores agências do País

Caboré
encerra ano
turbulento
para o setor

DECORADORES E ARQUITETOS,
NOIVAS E NOIVOS,

ESTILISTAS E FASHIONISTAS,
GESTANTES E MAMÃES,

EMPRESÁRIOS E
EMPREENDEDORES,

PROFESSORES E ALUNOS.
PENSE EM UM PÚBLICO-ALVO.

ELE É NOSSO LEITOR.

Casa & Decoração, Moda Moldes, Faça Fácil, Figurino 
Noivas, Yes Teen, Meu Próprio Negócio, com certeza 
você já conhece essas revistas já há algum tempo. 
O que você vai conhecer agora é quem está por trás 
de todas elas. A On Line foi criada há 14 anos, quando 
ficou claro para nós que as pessoas não têm só um 
interesse específico. Essa diversidade foi fundamental 
na construção do DNA de nossa empresa. Tanto que 
hoje a On Line Editora tem cerca de 350 títulos, mais 
de 2,5 milhões de exemplares/mês e é uma das maiores 
editoras do Brasil. Anunciar nos títulos da On Line é 
explorar essa diversidade e multiplicar resultados para 
seus clientes. Agora que você conhece um pouco mais 
de nossa história, chegou a hora de anunciar com a gente.
Ligue para 3393-7735 ou 3393-7777.

DIREÇÃO–CelsoLoducca seráopresidentedanovaLoduccaMPM

FUSÃO PROPAGANDA

DIVULGAÇÃO

O prêmio Caboré, considerado
referência no meio publicitá-
riobrasileiro, seráentregueho-
je, fechando um ano em que o
setor, pelo menos no que diz
respeitoàmovimentaçãofinan-
ceira,viveu umacerta estagna-
ção. Os números referentes à
movimentação publicitária co-
nhecidos até o momento mos-
tram exatamente isso: até se-
tembro, os valores acumula-
dos dos investimentos em mí-
dia praticamente empatavam
com o mesmo período do ano
anterior, cerca de R$ 15,3 bi-
lhões, pelos dados do Projeto
Inter-Meios – uma pequena ex-
pansão de 0,4% no período.

“Se houver crescimento es-
te ano, ele se dará por conta
dosresultados desteúltimotri-
mestre",avaliaJoséCarlosSal-
les Neto, presidente do Grupo
Meio & Mensagem. O balanço
ficaprontoemfevereirodopró-
ximo ano.

Como o próprio Salles Neto
reconhece, a possível expan-
são se dará sobre uma base de
comparaçãobaixa, jáquenoúl-
timo trimestre do ano passado,
em função da crise, o mercado
travou. Assim, o máximo que
ele divisa para este ano será
um crescimento de 3% ante o
ano passado, puxado pelos últi-
mos três meses. A retomada
vem sendo puxada pelo merca-
do imobiliário e o varejo para
as classes de renda mais baixa.

OprêmioCaboré,capitanea-
do pelo Meio & Mensagem,
completa 30 anos este ano, e
vai entregar 13 estatuetas na
noite de hoje, data em que se
comemora o Dia da Publicida-
de. No total, são 39 concorren-
tes, entre agências de publici-
dade, produtores de comer-
ciais, dirigentes de empresas
de comunicação e anuncian-
tes. ● M.R.
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