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Divã do Loducca
Publicitário assume seu lado jornalista e lança livro de entrevistas com colegas de profissão
Felipe Turlão

Dois publicitários frente a
frente. Celso Loducca no papel
de entrevistador — ou de “Hebe
Camargo”, como ele mesmo
diz. Na outra ponta do “sofá”
revezaram-se 12 grandes nomes do mercado brasileiro de
publicidade. Essas entrevistas
realizadas na Casa do Saber
deram origem ao livro Grandes

Publicitários, editado pela Casa
da Palavra (R$ 49) e lançado por
Loducca na semana passada.

Loducca toca em assuntos
como modelos de agências, futuro do mercado publicitário, novas

O“Convivo
que eles
bemdisseram...
com o fracasso porque acredito que nenhum fracasso pontual determina o destino”
“A DPZ tem uma peculiaridade que só
dá pra ter ali: uma enorme competição
interna entre os sócios (...) É a única agência
que perde contas para ela mesma”
Washington Olivetto
“Convivo bem com o fracasso porque acredito que
nenhum fracasso pontual determina o destino”
Alexandre Gama
“Sou um chato. O homem insensato tenta
adaptar o mundo a ele. O sensato adapta-se
a ele. Sou do primeiro time”
Nizan Guanaes

Foto

“Hoje, o jogo (da publicidade) é muito
mais tático, mais travado, defensivo, mais
preso. Mas mesmo nesse contexto, vem o
craque e no pequeno espaço do gramado
ele faz a diferença”
Luiz Lara
“Os jovens têm um grande problema: eles são
jovens! E, na nossa juventude, o que mais nos
faltavam eram as certezas”
Julio Ribeiro

Deus, dinheiro, fama, sucesso, felicidade e
fracasso são alguns dos temas abordados

mídias e liderança. Mas também
pergunta sobre Deus, dinheiro,
fama, sucesso, felicidade, fracas-

“Eu também era duro, alemão pra cacete. Era sim
ou não, preto ou branco. O cinza me confundia”
Marcello Serpa

“Os criativos que me perdoem, mas uma boa
cabeça de negócios ajuda bastante!”
Roberto Justus
“Às vezes, a propaganda se posta
erroneamente. Em vez de paquerar, ela fala
‘E aí, vamos transar?’. Claro que não!”
Fabio Fernandes
“Hoje, lamento que a vida política e o
poder estejam mais associados a temas,
logotipos, jingles musicais e grandes eventos,
do que prestação de serviço à população”
Roberto Duailibi
“Nosso poder de persuasão como
publicitários está comprometido. Agora,
pode ser que o consumidor não compre
o peixe que eu quero vender”
Eduardo Fischer
“Todo mundo olha o dinheiro que a gente ganha
em propaganda e ninguém olha o dinheiro que
a gente gasta para fazer propaganda”
Sergio Valente
“O criativo deixou de ser um batutinha chato
que chegava tarde na agência. Hoje ele participa
da reunião com cabeça boa”
Alex Periscinoto

so e todos aqueles conceitos e
valores com que os publicitários
precisam questionar a cada dia de
labuta em seus escritórios.
Para atrair quórum para a
Casa do Saber, Loducca precisava de nomes “famosos”.
Começou, no segundo semestre de 2009, com Washington
Olivetto — “pai de todos dessa
geração bastante bem-sucedida
que é a minha”, explica o entrevistador. Também sob este
critério foram ouvidos Nizan
Guanaes, Marcello Serpa, Fabio
Fernandes, Alexandre Gama e
Roberto Justus.
Com o sucesso da iniciativa, Loducca chamou outros publicitários
— “que podem não ter a mesma
dimensão midiática no momento,
mas que, certamente, foram ou são
decisivos para a publicidade” —,
para uma continuação da série no
primeiro semestre de 2010. Assim,
Alex Periscinoto, Roberto Duailibi
e Julio Ribeiro representaram
o grupo dos “pais fundadores”.
Sérgio Valente e Luiz Lara encamparam a voz dos “novos líderes em
ascensão vertiginosa”. E, finalizando, Eduardo Fischer, que não pode
participar da primeira etapa.
Em suas 240 páginas, o livro
mostra o que pensam e como
agem alguns dos principais
líderes do mercado nacional.
Confira no quadro algumas das
frases marcantes dos publicitários entrevistados.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1438, p. 30, 6 dez. 2010.

Havas investirá € 60 milhões no Brasil até 2013 Africa triplica operação
dedicada ao Walmart
A persistente recessão nos
Estados Unidos e nos principais
países europeus tem feito do
Brasil um oásis de crescimento
para os principais grupos de
comunicação do mundo. Tanto
que para os próximos três anos
o Grupo Havas prevê investir
no mínimo € 60 milhões no País
em aquisições, associações e
parcerias para embalar ainda
mais os bons resultados obtidos no mercado nacional. É o
que anunciou o CEO do Havas,
Fernando Rodés, em passagem
pelo Brasil na semana passada,
admirado com as projeções de
até 8% de crescimento do PIB
brasileiro.
A agência Euro RSCG, principal ativo da holding no País, deve
fechar o ano com crescimento de
60%. Já a Z+, integrada ao grupo
em 2008, pretende atingir 74%.
Fechando a conta, o Havas espera
alta de 49% nos negócios de suas
empresas digitais no Brasil (Media
Contacts, Lattitud e Mobext).
Esses índices, segundo Rodés,
são um lastro seguro para os investimentos previstos para o País
até 2013. “Visitas ao Brasil têm
sido como ouvir cantos celestiais”,
brinca o executivo espanhol. Sua
previsão é a de que a receita do
grupo no País se aproxime dos €
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Rodés: “Visitas ao Brasil têm sido
como ouvir cantos celestiais”

100 milhões este ano.
Outra importante contribuição
do Brasil, quinto maior mercado
mundial para o Havas e responsável por 3% da receita global
(mesma cifra que a do México), se
dá na área digital. Rodés conta que
a participação da Havas Digital
na receita global do grupo saltou
de 8% em 2006 para 19% em
2010. “Alcançamos essa cifra sem
aquisições, apenas melhorando a
rentabilidade dos atuais clientes
e conquistando novos”, detalha.
A Media Contacts, que completa dez anos de Brasil em 2010,
conseguiu manter as boas cifras
apesar da perda de uma parcela

significativa da conta do Grupo
Santander, após a incorporação
do Banco Real, conta atendida
pela agência anteriormente. A
conquista de Webmotors, porém,
ajudou a reequilibrar as finanças.
“Além disso, o Brasil sempre foi
um centro de excelência e referência para todas as nossas 53 empresas digitais nos 42 países onde
atuamos”, elogia Rodés. No ano
passado, a exportação de serviços
representou 20% do faturamento
brasileiro da Media Contacts
com maiores demandas vindas
do México e dos Estados Unidos.
Os bons resultados da Z+, que
saltou do 26o em 2008 para o 14o
em 2009 no ranking Agências
& Anunciantes, com R$ 321
milhões em compra de mídia no
ano passado, podem ajudar a
explicar o apetite do Havas por
novas aquisições no Brasil. A
Euro RSCG, por sua vez, ficou na
19a posição, com R$ 277 milhões.
Segundo Rodés, a Z+ cresceu
200% nos últimos três anos. Nos
últimos meses, a agência conquistou as contas de Maguary, Valor
Econômico, Progen e Car Glass.
Além disso, acaba de contratar a
diretora de operações Renata Salles (ex-Y&R) e o diretor de mídia
Rodney Ulrich (ex-Babel).
Robert Galbraith

Por causa da decisão do Walmart de concentrar na agência
o atendimento de todas as suas
bandeiras, a Africa planeja triplicar a operação dedicada à conta.
Dessa forma, a parceria informal
mantida desde o ano passado
com a agência baiana Morya,
para atendimento ao anunciante
em regiões onde a Africa não
tem escritório, ganha status de
acordo operacional. Juntas elas
passa a trabalhar para Walmart,
Bompreço e Big.
A Africa atende o Walmart
desde o final de 2008, enquanto
a Morya — que tem escritórios
em Salvador, Recife e São Paulo — cuida da comunicação do
Bompreço desde 1997. Agora,
passam a atender também a
conta do Big, rede de hipermercados do Walmart na região Sul
do país e principal conta da QG,
com verba anual estimada em
R$ 35 milhões. De acordo com o
ranking Agências & Anunciantes, em 2009 a bandeira Walmart
destinou R$ 46 milhões à compra
de mídia, enquanto a rede Bompreço investiu R$ 37 milhões.
Ao todo, o grupo Walmart tem
mais de 150 unidades nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

Outra novidade na estrutura do
anunciante é que, em vez de um
diretor de marketing para cada
região, Adriano Prado assume
o cargo unificado respondendo
ao vice-presidente de marketing
Eduardo Maia.
Márcio Santoro, copresidente
da Africa, diz que a primeira
consequência da concentração da conta na agência será a
abertura de uma filial em Porto
Alegre. “Essa é uma conquista
que firma o posicionamento da
agência: expandir sua atuação
junto aos clientes que já estão
na casa. Além disso, representa
uma possibilidade de atuar em
mercados em franca expansão
econômica no País”, frisa.
Para a QG Sul, a perda do
cliente deverá significar uma
redução do plantel de 30 para
20 funcionários. Paulo Zoéga,
presidente da QG, garante que
os planos para a filial em Porto
Alegre para 2011 estão mantidos e
lembra que a base ainda é responsável por clientes como Ipiranga,
Adria, Rossi, Sinoscar e Josapar entre outros. “A região tem
grande importância estratégica e
estamos de olho em novas oportunidades”, garante Zoéga.(RG)
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