
proposta, um apartamento bagunçado e muita

vontade de trabalhar. Foi tudo o que Celso Loducca

precisou para fundar a agência que leva seu nome e 

que, em 2010, completa 15 anos. Quem vê o moderno

prédio localizado na avenida Brigadeiro Luís Antonio,

em São Paulo, realmente não tem ideia de como tudo

começou. "Foi um negócio meio louco. Não tinha

telefone, nada. Éramos cerca de 20 pessoas, a gente comia pizza, dormia e 

trabalhava, era uma bagunça fenomenal, eu não sei como ficou de pé", relem-

bra o próprio Loducca. Ele, no entanto, ressalta que foi assim que conseguiu

dar certo: "A gente sempre foi assim, um pouquinho desencaixado. Mas temos

um orgulho enorme do que fazemos." C o m essa frase, Loducca se refere às

suas "experimentações", como quando, por exemplo, a agência patrocinou



um time de futebol de Americana e a volta do piloto

Cacá Bueno para o Brasil. "As pessoas não entendiam,

mas a gente estava experimentando marketing esportivo

quando ninguém falava disso por aqui, era algo que não

existia." Hoje, a Loducca atende contas como a Peugeot

e a Red Bull, que estão presentes na Stock Car.

Quem contrata a agência e pensa que basta voltar

depois de um mês para receber o trabalho pronto erra

de endereço ao procurar a Loducca, por que nela o 

cliente trabalha - e muito. "Não queremos o melhor?

Então vamos fazer juntos", diz Loducca. Ele acredita

que esse é o seu grande diferencial. "Somos parceiros

verdadeiros do cliente." Traduzindo: a agência não se vê

como uma mera fornecedora, mas como uma parceira

de negócios, que sabe do seu potencial e da contribuição

que pode dar para as marcas. "Pode nos procurar quem

acredita em boa propaganda e boa comunicação, quem

gosta de ideias e valoriza o trabalho da agência."

Toda essa "falta de padrão" pode ser vista na área

de criação. G u g a Ketzer, sócio e VP de criação,

diz que a agência "não enxerga l imites" e, por

isso, a equipe de criação, por exemplo, é incenti -

vada a sempre quebrar dogmas e paradigmas. "A

gente tenta não se contentar com o 'não ' . " Essa

postura já resultou em cases de sucesso, como o 

anúncio comestível, feito para a M T V , o anúncio

de parafina da Peugeot e o projeto C y a n , feito

para a AmBev.



Na Loducca grandes ideias devem ser viabilizadas, desde

que tenham realmente um objetivo, ou seja, não vale a 

criatividade só pela criatividade. "Isso não me interessa.

Aqui , nós buscamos a criatividade como um meio para

se atingir um objetivo, dar resultado, como algo que seja

relevante para os nossos clientes", diz Ketzer.

Um dos conceitos quebrados pela agência é o de

que interatividade existe apenas na internet. "Há

algo mais interativo do que um anúncio que a pessoa

pode comer ou passar na própria prancha de surfe",

exemplifica Ketzer. Outro bom exemplo dado por ele

é que para estar nas redes sociais não necessariamente

é preciso fazer ações nas redes sociais. Pode soar con-

traditório, mas campanhas como a do Projeto Cyan

e do Peugeot Quicksilver tiveram ampla repercussão

nesse meio. " U m a rede de relacionamento é onde as

pessoas expressam suas questões de vida, coisas com

as quais elas interagiram ou não. Redes sociais rever-

beram grandes ideias." E é isso o que acontece com as

campanhas da Loducca. Elas ganham proporções que

vão além do planejado. "Isso é bombardear cultura, é 

realmente estar presente na sociedade", define Ketzer.

C o m uma carteira de 15 grandes clientes, incluindo

Nextel, Red Bull , Peugeot, Dafra, Ambev e outros,

a Loducca segue como uma das mais inovadoras e 

respeitadas agências da atualidade. E os números

também comprovam o sucesso: somente de janeiro a 

agosto deste ano, seu faturamento ultrapassou R$ 580

milhões, segundo o ranking Ibope Monitor. A expec-

tativa é fechar este ano com crescimento entre 10% e 

15% em relação a 2009.

GRUPO ABC
São muitas as fases e os nomes que a agência ado-

tou ao longo de sua trajetória. Nove anos depois de

seu nascimento, quando era Lowe Loducca, houve



a separação da Lowe, que culminou na Loducca22.

Em 2006, já sob o nome de Loducca, vieram pro-

postas de alguns grupos. "Aceitamos entrar para o 

Grupo A B C pois teríamos 100% de independência

e, além disso, eu ajudaria a construir um grupo

no Brasil , em vez de ser apenas um representante

internacional. Isso me encantou."

Depois da assinatura, a agência apenas seguiu sua

trajetória já prevista de crescimento vertiginoso.

C o m o suporte de back office dado pelo A B C , a 

equipe pôde focar no que sabia fazer de melhor:

comunicação. No início de 2010 houve a fusão

com a M P M , também do G r u p o A B C .

Nesses 15 anos, Loducca diz que faria muita coisa

diferente, afinal, aprendeu com seus erros e acer-

tos, mas uma coisa não mudaria jamais: os valores

da agência. "Defendo com unhas e dentes a. nossa

maneira de ser. Cont inuaria indo atrás de tudo o 

que buscamos desde o início: o prazer pela ideia,

a eficiência nisso, uma relação par a par com o 

cliente e, internamente, acreditar que pessoas feli-

zes trabalham melhor."

Desde que a agência existe os funcionários contam

com mesas de pebolim, botão e pingue-pongue,

café da manhã, fruta da tarde e massagem. Para

ele, que se diz muito satisfeito com a equipe de 185

funcionários, esse ambiente interno atrai e retém os

talentos, fazendo com que as pessoas consigam dar

o melhor de si.

Q u e m transita pelos seis andares do prédio que abri-

ga a agência pode perceber o que seus sócios tanto

falam: a integração. "Você não sabe quem é de qual

departamento, diferentemente de outras agências

que possuem estruturas bem apartadas. A única

coisa que nos separa são os andares", explica Daniel

Chalfon, sócio e VP de mídia. Obviamente, esse

modelo reflete no próprio trabalho da agência. "A

gente tenta entregar um produto o mais completo

possível para os clientes; esse é o nosso objetivo."

Mas para trilhar o caminho da colaboração é pre-

ciso encontrar profissionais que queiram fazer parte

desse modelo de trabalho. Segundo G u g a Ketzer,

sócio e VP de criação, esse é um tema amplamente

debatido dentro da agência. "Conversamos muito

sobre isso. Gosto de trabalhar com equipes que dei-

xam o ego de lado. Nossa busca é por pessoas que

saibam dividir, entregar, e não apenas receber."

André Paes de Barros, mais conhecido como P B ,

também é um dos sócios e VP de operações. Na

agência desde 2004, ele diz que já se considera

um "Loducca " e que teve muita sorte ao ser con-

vidado para integrar o time da agência. "Gosto de



falar do 'case da Loducca ' . A q u i tem um monte de

gente que se sente dono da agência, no sentido de

se preocupar com ela; independentemente de ser o 

presidente ou o assistente, todo mundo dá o sangue,

tem o mesmo olhar e o mesmo prazer de trabalhar

em um lugar tão legal. É uma marca muito querida

no mercado, tem uma ótima energia."
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1996
Sazon
O produto da companhia japonesa Ajinomoto era mal

interpretado pela dona de casa. Reposicionado pela

Loducca, a campanha deu destaque para o pré-tempero

com um filme que mostrava uma mulher à mesa de jan-

tar, dizendo que a comida foi feita com amor. Assinada

pelo sucesso "É o amor", de Zezé de Camargo e Luciano,

a expressão caiu no uso cotidiano e virou mania nacio-

nal usada até os dias de hoje. Antes de a Loducca entrar

em cena, eram vendidas 19 toneladas/mês do produto.

Na primeira fase da campanha, as vendas saltaram para

120 toneladas/mês em apenas oito meses, chegando a 

500 toneladas/mês em cinco anos.

1999
Time de futebol Rio Branco
Em 1999, a Lowe Loducca patrocinou o time

de futebol Rio Branco, de Americana. A iniciati-

va, em princípio, tinha um significado simbóli-

co de tomar uma atitude e fazer algo diferen-

te, procurar novos caminhos. Mas o estudo do

Ibec encomendado pela agência comprovou

um resultado fantástico: a pesquisa apontou

retorno de mídia 16 vezes maior do que o va-

lor investido. Isso, mais uma vez, em uma épo-

ca em que não existia marketing esportivo.



2000
Bonzo
Mais um exemplo de uma campanha de vanguarda criada pela Loducca é a da marca de comida para cachorros Bonzo. Na

época, era costume as pessoas colocarem nas ruas faixas à procura de animais de estimação perdidos. Esse foi o gancho que a 

agência precisava para ter uma ideia inédita. Foram espalhadas faixas por toda a cidade e inseridos comerciais no intervalo do

"Jornal Nacional" comunicando a perda da cadela Daisy. Eles ressaltavam a tristeza de seu dono e deixavam telefones de contato

para quem tivesse alguma informação. Num segundo momento, outro comunicado pedia que Daisy voltasse para casa, pois

o seu dono,dali em diante, só lhe daria Bonzo. O resultado foi extraordinário. A campanha mobilizou São Paulo e as vendas do

produto também tiveram um crescimento fantástico. Até o programa humorístico"Casseta e Planeta"produziu uma paródia do

comercial.A campanha de Bonzo é um exemplo de campanha integrada que a Loducca já fazia há dez anos.

2001
Sprite
"Imagem não é nada. Sede é tudo.Obedeça a sua sede.Sprite."

Esse famoso e revolucionário slogan da marca de refrigerante,

lembrado até hoje,ganhou enorme repercussão no Brasil pelas

mãos da Loducca. A campanha, segundo pesquisas de opinião,

era lembrada por 71 % dos adolescentes com idade entre 15 e 

17 anos;89% deles gostavam dos comerciais e 87% queriam

revê-los.Os motivos? Os personagens e o estilo das peças, o 

cenário e a linguagem engraçada,que renderam resultado

também nas vendas: os consumidores diários passaram de

1,9% para 3,3%; e os semanais, de 18,3% para 23,1 %. A bebida

passou a ser o refrigerante favorito de 4,3% do universo de

consumidores;antes era de 2,9%.

2002
Patrocínio da agência
no carro de Cacá Bueno, na Stock Car



2003
Coca-Cola
Apesar de ser uma das marcas mais conhecidas do mundo,

em 2003 a Coca-Cola seguia perdendo contato com o 

mundo jovem, seu principal público-alvo. Por isso surgiu a 

necessidade de levá-la de volta a esse nicho."Essa é a real"

foi a campanha criada pela Loducca para esse importante

anunciante mundial. A campanha fez grande sucesso, sen-

do considerada a preferida pelos jovens. O "estilo

Coca-Cola"conseguiu desbancar até mesmo os comerciais

de cervejas, sempre recheados de belas mulheres e 

favoritos desse público.

2005
Leroy Merlin
A empresa estava em um mercado altamente competitivo,

com uma concorrência composta por grandes players e mais

de 180 mil pequenas lojas e revendas de material de constru-

ção e reforma. Além disso, toda propaganda de home center

no Brasil obedecia a uma equação simples: custo baixo, qua-

lidade proporcional e ênfase nas vendas, em detrimento da

construção de marca. Era imprescindível ir além da comuni-

cação focada em preço e formas de pagamento e encontrar

um posicionamento de varejo com vida longa, que contribu-

ísse para a construção de uma marca. O caminho passou por

entender melhor a relação do consumidor com a sua casa,

já que existe uma correspondência de carinho e de orgulho,

inclusive pela conquista de patrimônio que ela representa.

Além de deixar evidente essa relação, a comunicação preci-

sava desmitificar os problemas com a reforma e a construção,

colocando a marca como um facilitador desse processo. Com

o conceito "A casa da sua casa"as campanhas ressaltaram os

diferenciais, a variedade e bom negócio, transformando a 

comunicação da categoria.

Há quatro anos, a Leroy Merlin passou de marca desconhe-

cida a Top of Mind na categoria de home centers em todo o 

Brasil. Além do crescimento de 28% em 2008 e 30% em 2009,

também conquistou o 1o lugar no 11o Ranking Nacional das

Lojas de Material de Construção 2009.



2006
Coquei
Lava-roupas líquido é o segmento que mais cresce na

categoria de sabão e detergente para roupas. Detectando

então uma área de oportunidade para o seu produto, a KM

Casa solicitou um trabalho de posicionamento e comuni-

cação para a marca Coquei. Depois de analisar toda a cate-

goria, conversar com consumidoras, profissionais de moda

e profissionais de lavanderia, a Loducca concluiu que era

preciso mostrar a compreensão do sentimento em relação

às roupas especiais e comunicar que o foco seria cuidar

dessas peças.A agência explorou o diferencial e criou um

anúncio feito em tecido que traduziu a obstinação da

marca com o cuidado das roupas, o que gerou imediata

identificação com o sentimento das consumidoras -"A

gente também gosta tanto de roupa que nosso anúncio

não poderia ser em papel." No primeiro mês de campanha,

Coquei apresentou um crescimento de vendas de 42% em

relação ao ano anterior.

2007
Neutrox
A campanha de Neutrox conseguiu que a marca, líder de

mercado e sinônimo de condicionador nos anos 80, retor-

nasse à mídia com força total. A campanha, estrelada pelo

cantor Sidney Magal, gerou buzz marketing, paródias e 

entrou nas conversas do cotidiano da população. Com a 

campanha, as vendas de Neutrox bateram todos os recordes

históricos da marca.

2006
Brilho Fácil
Apesar de ser um segmento de produto com baixa diferen-

ciação,a Loducca percebeu que Brilho Fácil era reconhecido

pelas consumidoras como produto de alta performance. Mas

como comunicar essa sensação sem os velhos clichês da

empregada recomendando o produto ou da dona de casa

esfregando o chão? Foi o que a campanha"Flashdance"de

Brilho Fácil,fez: envolveu a mulher num contexto e lingua-

gem diferenciados que, de forma divertida e atual, transmitiu

a mensagem de alta performance incomparável, sem esforço.

Só em São Paulo, seu volume de vendas aumentou dez vezes,

e Brilho Fácil cresceu 25% em market share.



2008
Nextel - Bem-vindo ao Clube
A Nextel procurava um posicionamento de marca que con-

templasse uma nova visão de negócios, crescer além do nicho

no qual se construiu - o mercado B2B.Anos de discurso, cujos

principais argumentos eram a praticidade e o jeito direto, pro-

tagonizados por personagens de terno e gravata, estabelece-

ram a Nextel no segmento corporativo, mas não construíram

uma marca capaz de gerar envolvimento. Como conseguir

imaginar um produto visto como ferramenta de trabalho tor-

nar-se desejado e cool em apenas um ano?

A Loducca assumiu o desafio de dar outro significado à marca

e desenhou uma estratégia que impli-

cava trazer à tona a verdadeira vocação

de Nextel no cotidiano das pessoas: ser

uma promotora de redes sociais inte-

rativas, não importando se as relações

são profissionais ou pessoais. A Nextel é 

uma rede social pelo telefone. O Clube

surgiu da mistura entre a exclusividade

que a comunicação da marca, do produ-

to e do serviço exige, por acessar apenas

o público de telefonia pós-paga, versus

o conceito naturalmente democrático

das redes sociais. Um espaço onde pes-

soas com os mesmos valores, afinidades

e interesses acessam-se mutuamente,

mas cujo pertencimento é mais seleto.

A campanha logo caiu no gosto do pú-

blico. Segundo o VP de criação Guga Ketzer,"é uma campanha

muito verdadeira, que foi feita com muita delicadeza. É a his-

tória real das pessoas e não algo que foi imposto."

Os resultados deixam claro o tamanho do sucesso. A Nextel

teve crescimento recorde no número de"leads": 89,2% (2008

ante 2007) e 42% (2009 ante 2008). Em apenas um ano,a mar-

ca,que valia R$ 603 milhões,quase duplicou de valor e passou

a valer, em 2008, R$ 1,1 bilhão, segundo pesquisa da Brand

Analytics/ Millward Brown; um crescimento de 88,8%.



2008
GVT
Quem conhecia o trabalho da GVT, empresa de telefonia fixa e 

banda larga,estava satisfeito, mas era preciso conquistar novos

clientes.Com um volume de investimento menor do que a 

metade da verba dos concorrentes,a GVT precisava criar um

significado claro e forte para a sua marca. A Loducca detectou

que a empresa realmente possuía excelência em serviços e que,

ao contrário da maioria das concorrentes, seu atendimento e 

serviços eram considerados tão bons pelos clientes que eles

tinham orgulho de indicá-la. A partir desses dados,foi criado

um posicionamento que deixou evidente para todo o mercado

aquilo que os clientes já sabiam:a GVT é uma escolha feliz. Para

maximizar o investimento, foi implementada uma metodologia

exclusiva para avaliar a efetividade da compra de mídia da GVT

nos mercados locais. Depois da campanha, os consumidores

não só passaram a considerar a marca, como de fato tornaram-

se clientes:o volume de ligações aumentou 25%,e as vendas,

20%, com uma efetividade de compra de mídia que cresce 15%

ao mês.

2008
MTV
A missão da agência era divulgar o 4o Dossiê Universo Jovem

MTV, com o tema Sustentabilidade, onde seriam abordados

assuntos como reciclagem,auto-aproveitamento e políticas

verdes. Nasceu, assim, a ideia de fazer um anúncio totalmente

sustentável:o anúncio comestível, que,depois de lido, poderia

ser consumido sem gerar lixo para o mundo. A ação contou

também com um hotsite (www.comaesteanuncio.com.br) onde

um badalado chef de cuisine ensinava a fazer uma receita com

o anúncio e convidava os internautas a criarem suas próprias

receitas utilizando a peça como ingrediente. Milhares de acessos

e centenas de receitas foram enviadas. A campanha ganhou re-

percussão em sites do mundo todo e recebeu diversos prêmios.

2010
Peugeot
Com o lançamento da série Peugeot 207 Quiksilver no Brasil

era preciso criar a percepção de que o carro foi inteiramente

projetado para surfistas e adoradores do estilo. A revista Fluir,

principal publicação de surfe do Brasil, com distribuição na-

cional e tiragem mensal de 55 mil exemplares, foi utilizada

para abordar o público de maneira diferenciada. Mais uma

vez a Loducca quebrou paradigmas e produziu um anúncio

feito de parafina. A própria peça vinha com instruções para

ser amassada e utilizada na prancha de surfe. Além de ajudar

a Peugeot a fortalecer sua marca no Brasil, após a ação, 100%

dos carros da série Peugeot 207 Quiksilver foram vendidos e a 

empresa precisou dobrar sua produção de carros da série para

atender a demanda. A campanha saiu vencedora em todos os

festivais, nacionais e internacionais, dos quais participou.



AmBev - Movimento Cyan
Da toda a água doce disponível para uso

humano no mundo, 14% está no Brasil. Essa

abundância resultou em uma visão míope

sobre a questão por parte do brasileiro. A 

água tornou-se tão presente que muitos

ignoram sua escassez e, além de incolor, ela

passou a ser invisível. Diante disso, nasceu

o Movimento Cyan, liderado pela AmBev.

Trata-se de um projeto multiplataforma,

contínuo, com o objetivo de chamar a aten-

ção e mobilizar toda a sociedade brasileira

em favor da água. Baseado no conceito de

que apenas "quem vê água enxerga seu va-

lor" a campanha de lançamento teve o ob-

jetivo de entrar fortemente no cotidiano do

brasileiro, rompendo sua rotina para atrair

sua atenção e pedir o seu engajamento.

Além da campanha, o Movimento Cyan

também realizou uma parceria com a WWF

para a preservação de bacias; com o movimento Menos 1L,

para estimular economia de água; e promoveu o desen-

volvimento e adoção do Water Footprint pela AmBev, enti-

dade que mede a "pegada de água" ou seja, qual o volume

necessário de água para produzir um bem ou serviço.

Para o lançamento, a campanha pegou embalo no Dia

Mundial da Água e interveio de forma sig-

nificativa em vários ambientes de mídia.

Um evento para a imprensa e formadores

de opinião reuniu grandes autoridades

mundiais sobre a água, lançando o movi-

mento. Além disso, a cor azul predominou

em todos os jornais e portais.

O Movimento Cyan criou um buzz posi-

tivo a respeito do tema água e gerou esta

tísticas relevantes:

- Em apenas um dia, as ferramentas de

mensuração de buzz reportaram mais de

67% de associação entre o tema água e a 

AmBev.

- Somente no Twitter foram registrados

589 posts relacionados à AmBev; número

recorde desde o início do monitoramento

- Os portais que ficaram azuis tiveram um

recorde histórico em suas audiências, ge-

rando mais de 175 milhões de impressões em 24 horas,

recebendo a cada seis segundos contribuições de como

economizar água (excelente taxa de interação com 4.492

e-mails enviados e 4.379 dicas

recebidas).

- Apenas no UOL foram contabili-

zados mais de 8 mil comentários,

em sua maioria, positivos, em

relação à campanha.Também foi

registrado recorde de acessos em

toda a história do portal - 5,1 mi-

lhões de usuários únicos, gerando

algo em torno de 40 milhões de

impressões por peça, ou seja, 120

milhões de impressões.

- Mais de 70 sites citaram de forma

positiva a ação em seus editoriais.

Já na mídia tradicional, em apenas uma semana foram

publicadas 101 matérias, sendo 23 delas nos principais

jornais dos País.

- O anúncio foi citado em um exame de vestibular da

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

mcleide
Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 55, n. 715, p. 42-54, out. 2010.




