
Loducca abre alas para entrar no clube do bilhão 
Daniela Paiva 
 
Celso Loducca sócio e presidente da agência Loducca, fala sobre os problemas enfrentados. Em 
bom momento criativo, agência supera problemas e prevê desempenho recorde. 
 
Antes do gravador ligar, o fotógrafo desapareceu nas dependências da Loducca. A intenção era 
convencer o sócio e presidente da agência para uma foto num cenário montado em uma sala. 
Acabou ele convencido a clicar o empresário na garagem. "Pago as contas de luz da minha 
casa dando uma ideia melhor do que o outro poderia ter", diverte-se Loducca, 53 anos, que 
antes de ver seu sobrenome numa placa de agência passou pela Young & Rubicam, Talent, 
W/Brasil e FCB. A Loducca surgiu em 1995 como Lowe Loducca, passou por casamentos, 
separações, e agora está em fase de fusões e incorporações - o grupo ABC detém 50% da 
empresa, e a MDM foi assimilada no ano passado. Os prêmios já não cabem em um apara- dor 
gigante, mas o que vale mesmo é o caixa. A previsão é gerenciar a verba recorde de mídia dos 
clientes de R$ 1 bilhão em 2011. 
 
Sua trajetória profissional é marcada por mudanças profundas, surpreendentes. 
 
O que me faz mudar é o conforto de uma situação que eu acredito. Na verdade, é uma posição 
conservadora. Não é porque o mercado exige que você se transforme. Acho tudo isso um blá 
blá blá. Mas tudo que é simulado não traz o resultado correto para o cliente e para a agência. 
E aí eu sou pretensioso, quero uma coisa que dure no tempo. 
 
O que o levou a sair da W/Brasil e ir para a FCB? 
 
Era um redator megapremiado, mas chegou uma hora que não bastou. A FCB estava vindo 
para o Brasil. Todo mundo falou: 'você é louco, cheio de prêmio, o que você vai fazer nessa 
agência?' Eu não queria mais ser só criativo. Queria entender de agência. Na FCB era o chefe 
direto de todas as áreas. Implantei um modelo para ver se funcionava: os quatro diretores de 
planejamento, criação, mídia e atendimento sentavam juntos. Acabava essa história de 
departamento, criação vem da criação. Eles tinham poderes e capacidades iguais. Foi a mais 
premiada do Brasil na época. 
 
Como foi a associação com o Grupo Lowe? 
 
Ótima. Era a primeira agência Lowe na América Latina, uma das mais criativas do mundo 
naquele momento, sofisticada do ponto de vista de raciocínio, estratégia e produto final. 
Engraçado que sempre quis chamar a Loducca de Biscoitos Finos, que é o jeito correto de 
definir a agência. Não consegui porque o Lowe botou o nome dele e queria o meu. É uma 
frustração. Ho¬je seria burro refazer a marca. 
 
A separação foi difícil? 
 
O Frank Lowe saiu, ela fundiu com a Lintas. Como eu tinha a marca no Brasil, não podia existir 
nenhuma Lowe que não fosse a minha. Eles queriam que eu fundisse. Não quis e começamos a 
discutir a separação. Demoraram quatro anos. Tive de recomeçar. Foi difícil porque no final 
contratei uma consultoria de uns caras do BankBoston. A visão estava certa, mas errei porque 
banco é um negócio muito diferente. Os caras quase me quebraram. Perdi muito dinheiro com 
os erros que eles cometeram. Foi um ano em que a agência não teve lucro. 
 
Perdeu contas? 
 
Na separação a gente divide bens. Tinha uma Loducca em Curitiba, que atendia a maior conta 
da agência, HSBC, e ela ficou com a Lowe. Aí, começamos do zero, com as contas menores. Ao 
final do primeiro ano da separação, o Banco Santos quebrou. Todo o dinheiro da agência 
estava lá. Foi o momento mais difícil, onde a gente estava lutando. Banquei pessoalmente a 
agência um tempo. 
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Como a agência se reergueu? 
Ganhando conta, trabalhando. Não tem muito segredo. Você pode tomar porrada que uma 
hora levanta. A agência estava menor, com menos clientes, mas não era pior. São coisas 
diferentes. Continuávamos fazendo biscoitos finos muito bons. 
 
A indústria aproveitou para falar mal? 
 
Ser humano fala mal de ser humano. 'Pô, o cara se ferrou, tava lá em cima, agora tá aqui 
embaixo. A agência acabou'. Não sei o que falavam, mas eu já tinha uma história mais sólida 
na profissão. 
 
Tiveram contas essenciais? 
Sim, a do Banco Ibi, comprado pelo Bradesco. 
 
Contas grandes atraem campanhas interessantes? 
 
Não necessariamente. Tenho grandes cases como Coca-Cola e Sprite, supercriativos. E tenho 
cases como a MTV, que é uma conta histórica da agência, mas não é grande do ponto de vista 
de negócio. Outro é a Nextel, que nunca ganhou um prêmio de criação, mas mudou a vida de 
uma marca, e é para isso que a gente está aqui. Existem pouquíssimos casos de produtos que 
vêm de baixo para cima. Lembro de Havaianas e Nextel. 
 
O que os prêmios representam? 
 
Pessoalmente, zero, há um bom tempo. Quando todo mundo começou a inscrever anúncio e 
filme falso, que não foi aprovado por cliente nem ao ar, parei de colocar a agência em 
premiação como protesto. Começaram a achar que a gente já não era tão criativo porque não 
aparecia na lista. Fiquei quatro anos fora. Voltei. É melhor para o negócio. 
 
É difícil fazer campanhas criativas para grandes contas? 
 
Não, é igual. O ofício é o mesmo. Existe uma quantidade de interferências e complexidades 
que temos que atender. Têm mais detalhes, mas não são mais difíceis. Mas criatividade é uma 
otimização de verba. Gasta- se menos dinheiro e se atinge o mesmo objetivo. 
 
Quais são as principais contas? 
 
As três maiores são Peugeot, GVTe Nextel.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 26. 
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