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Depois de ter anunciado o fim de sua associação com o Grupo Lowe (do Interpublic Group), em 
março de 2004, a Loducca se manteve nestes meses preparando uma reestruturação da agência 
que acaba de estrear, inclusive com novo nome, Loducca 22. Celso Loducca, presidente da 
agência, informou ontem sobre a entrada de dois novos sócios na empresa, Tomás Lorente e 
André Paes de Barros, que assumem como vice-presidente, ao lado de João Muniz, que já é sócio 
no negócio.  
 
"Para marcar este momento também decidimos alterar o nome da agência. Não queríamos 
somente dizer ao mercado que mudamos nossa estrutura acionária", diz Loducca, reforçando se 
tratar agora de uma nova agência. "Os dois profissionais são dos mais respeitados do mercado e 
vêm se juntar a uma plataforma bem-sucedida, uma marca bastante conhecida."  
 
O presidente da agência comenta ainda que um dos benefícios dessa associação é o reforço na 
área criativa que a Loducca 22 passa a contar. "É claro que a intenção é que isso se reflita numa 
empresa mais competitiva, que deverá agregar mais contas ao portfólio. Esse é o objetivo", 
sinaliza.  
 
Sobre a incorporação do número 22 ao nome, Loducca tem ainda algumas justificativas. "Para os 
intelectuais remete à semana de arte do século passado. Para os visionários, os próximo século.... 
Para nós, a certeza de que estamos entrando em nosso melhor momento."  
 
Quem são os publicitários  
 
Tomás Lorente tem passagens pela DPZ e chegou a integrar a equipe de criação da W/Brasil. De 
lá foi para a DM9DDB (à época somente DM9), até seguir para a AlmapBBDO. Em seguida, 
retornou à DM9DDB como diretor de criação. Em 1996 se tornou sócio da agência. Em dezembro 
de 1999, fundou a Age. Propaganda, onde permaneceu por três anos até chegar à Duda 
Mendonça. André Paes de Barros, por sua vez, começou na Young & Rubicam, agência no qual 
ficou por oito anos. Trabalhou ainda na JW Thompson como vice-presidente de novos negócios. 
Voltou para a Young & Rubicam, de onde saiu para ingressar o time que viria a formar a Africa, de 
Nizan Guanaes.  
 
Essa nova estrutura acionária não altera o operacional da Loducca 22, que se mantém com a 
unidade de comunicação interativa Lo.V (Loducca Virtual) e os acordos operacionais com a 
D.Araújo Loducca (Florianópolis) e OM/Loducca (Porto Alegre e Brasília). Entre os clientes da 
agência estão Coca-Cola Brasil, NET Serviços, UOL, Nissin, Harley-Davidson entre outros. O 
presidente não informa quanto cada um dos sócios têm da Loducca 22, apenas que "estão felizes 
com essa estrutura", a qual começou a ser negociada há cerca de um ano.  
 
O que muda no dia-a-dia da agência? "Agregamos novas pessoas, novos talentos e culturas. Isso 
transforma toda a dinâmica de trabalho. Estamos abrindo espaço para comprovar essa nova fase 
e não apenas criar expectativa", diz Celso Loducca. A agência, neste ano, se desfez de seu 
escritório em Curitiba, em razão da perda da conta do HSBC, um alinhamento mundial que a 
transferiu para a JW Thompson.  
 
Segundo o publicitário, a agência deverá fechar 2004 com uma receita de R$ 25 milhões e um 
faturamento de aproximadamente R$ 125 milhões. De acordo com ranking do Projeto Inter-Meios 
(publicado pelo Meio & Mensagem), a Loducca encerrou 2003 como a 25 maior agência do Brasil. 
"2004 foi o período da construção. Acreditamos que 2005 será o ano em que nossas mudanças 
vão se consolidar com maior rentabilidade", encerra Loducca.  
 
Gazeta Mercantil – 11 nov. 2004, Mídia & Marketing, pA20 


