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Após fusão, nova operação do grupo ABC procura abrir escritórios regionais  
 
Com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, a agência de 
propaganda MPM foi montada em 2003 pelo Grupo ABC, de Nizan Guanaes, com a missão de 
crescer em mercados regionais. A partir da fusão com a agência Loducca, antecipada pelo 
BRASIL ECONÔMICO na semana passada, esse papel desempenhado pela empresa na holding 
ganhará força. Sob a bandeira Loducca MPM, a nova operação deve chegar ao Nordeste a 
partir de 2010, segundo o presidente da nova companhia, Celso Loducca. 
 
Por enquanto, o movimento é apenas um projeto, mas Loducca não descarta a possibilidade de 
adquirir uma agência da região. "O processo de consolidação de uma agência nova é 
demorado. Às vezes você obtém resultado mais rápido com a aquisição", afirma Loducca. O 
publicitário ainda não tem definidos que mercados da região seriam prioritários, mas considera 
Recife ou Fortaleza como opção. A exceção, desde já, é a Bahia. "Já temos muitos baianos no 
grupo", diz Loducca em referência a grande parte da equipe de profissionais baianos atuantes 
na DM9DDB e África, as demais agências que compõem a holding ABC. 
 
A fusão dá força para tal empreendimento já que a operação deve ter o dobro do faturamento 
que as agências tinham em separado. De acordo com o Ibope Monitor, a MPM alcançou 
faturamento em compra de mídia de R$ 374 milhões, de janeiro a outubro deste ano, 
enquanto que a Loducca no mesmo período movimentou R$ 328,4 milhões os dados são 
referentes ao volume de campanhas das agências veiculadas na mídia desconsiderando 
descontos oferecidos pelos veículos. 
 
O processo de fusão vem sendo costurado há seis meses, desde que Bia Aydar, que presidia a 
MPM desde 2003, anunciou internamente a decisão de deixar o cargo na agência. Como 
anunciou, na semana passada, a empresária retornará a área de eventos na qual atuou por 
duas décadas dirigindo sua própria empresa, a Sem Parar, em sociedade com a irmã Fernanda 
Nigro. 
 
Uma série de acontecimentos ao longo deste ano tornaram evidentes a iniciativa da holding 
em fundir as duas operações. Antes da saída de Bia, a MPM já havia perdido os profissionais 
associados Aaron Sutton e Gal Barradas. Também neste ano, a agência perdeu a conta da 
SulAmérica que realizar processo de concorrência para escolha de nova agência. Em paralelo, 
a Loducca ganhou clientes importantes como Peugeot e Nextel. 
 
De acordo com a perspectiva de Loducca, depois do Carnaval em 2010 a agência que leva seu 
nome deverá atender clientes no prédio da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, onde 
opera a MPM. O processo de fusão demandará enxugamento do número de funcionários das 
empresas atualmente a tanto Loducca quanto MPM, na capital paulista trabalham com cerca de 
110 colaboradores. Os diretores da agência dizem que ainda é cedo para estipular o tamanho 
que a operação terá. 
 
Além de Loducca, o quadro diretor da empresa tem Rui Rodrigues (que vem da MPM) como 
vice-presidente; André Paes de Barros (operações), Daniel Chalfon (mídia), Guga Ketzer 
(criação), José Boralli (diretor geral de atendimento) e Ronaldo Severino (diretor 
administrativo financeiro). 
 

 
 
Roberto Justus deixa presidência da Y&R para se dedicar à estratégia 



 
 
O publicitário Roberto Justus deixa a presidência da agência Y&R (Young & Rubicam) para se 
dedicar à estratégia de negócios do Grupo Newcomm, operação no Brasil da holding mundial 
de agências de comunicação WPP. Em seu lugar assume o atual diretor-geral, Marcos Quintela. 
A mudança acontece em meio a um momento conturbado para a agência. Este ano, a empresa 
perdeu a conta da Schincariol (que migrou para a Euro RSCG) e agora vive a expectativa em 
torno do que acontecerá com sua principal conta, a da Casas Bahia, depois do anúncio da 
fusão com o Pão de Açúcar. "Ainda nem sentamos para conversar. Tanto Pão de Açúcar quanto 
Casas Bahia estão imersos no processo de fusão junto ao Cade. As empresas afirmam que 
nada muda até o final deste ano e que os contratos com colaboradores e fornecedores 
começam a ser avaliados a partir de janeiro", afirma Quintela. Justus diz que a sucessão 
independe do movimento dos seus clientes. A mudança vinha sendo planejada ao longo deste 
ano como um processo natural. "Eu sempre atuei como presidente do grupo e acumulei 
funções com a saída do Silvio Matos [em outubro de 2005]", diz Justus. A agência deve 
encerrar o ano com diminuição de receita em torno de 5% quando comparada à do ano 
passado. A estratégia de Quintela prioritariamente é crescer dentro da base dos próprios 
clientes e iniciar um projeto forte de prospecção de novos negócios já no início de 2010. Os 
alvos serão o setor cervejeiro e as montadoras. A agência ganhou este ano a conta da 
processadora de cartões de crédito Cielo. "Gosto de desafios", afirma Quintela. 
 
Brasil Econômico, São Paulo, 10 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 36. 


