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O crescimento do uso de outras formas de comunicação e marketing, além das 
campanhas publicitárias em mídia eletrônica, impressa, ou exterior (em outdoors, por 
exemplo), deixou de ser tema de debate dentro das agências para transformar-se em 
estratégia de negócio. O movimento mais recente é o da Loducca22, que em 1999 
criou uma divisão para planejar e executar ações de marketing fora da mídia 
tradicional. 
 
A divisão Lo-V ganhou corpo, conquistou novos clientes - hoje são 15 no total - e 
agora virou uma agência independente da Loducca22. O presidente desta, Celso 
Loducca, também anunciou ontem a chegada de dois novos sócios na Lo-V, Cristina 
Rother, ex-diretora de trade marketing e planejamento da Globo.com e André Piva, 
que já era diretor da Lo-V. 
 
"A utilização de outras formas de comunicação era apenas um discurso, até pouco 
tempo. Mas o avanço das ações 'below the line' (fora da mídia tradicional) e o avanço 
de mídias não tradicionais, como internet, fez com que esse segmento deixasse de ser 
uma divisão para transformar-se numa unidade de negócio importante dentro das 
empresas de publicidade", resume Celso Loducca. No caso da Lo-V, essa importância 
pode ser medida pelo crescimento do faturamento da agência. Em 2004 a receita foi 
de R$ 2 milhões e a expectativa é encerrar este ano com um faturamento de R$ 4 
milhões. "Até 31 de junho passado já havíamos alcançado toda a receita obtida em 
2004", disse André Piva. 
 
Cristina Rother afirma que, além de oferecer um pacote de comunicação integrada - 
ações de marketing direto, eventos de relacionamento, promoções (chamadas de 
ferramentas off line) -, a nova empresa está preocupada também em fazer a interação 
de mídias. "A convergência é uma realidade e hoje é muito difícil pensar numa 
campanha publicitária que não tenha o suporte de uma ação de internet", diz ela. 
 
Outra agência que também está de olho na convergência e já promoveu uma 
reestruturação interna para valorizar essa estratégia é a Ogilvy Brasil. Há pouco mais 
de um mês, a empresa trouxe Renato de Paula para comandar uma reestruturação da 
OgilvyOne no Brasil e comandar, de São Paulo, as operações em toda a América 
Latina. Sob o guarda-chuva OgilvyOne estão a OgilvyInteractive, de publicidade on-
line, e a DataSearch, que faz pesquisas de marketing. 
 
Uma das missões de Renato de Paula, que assume os cargos de diretor geral da 
OgilvyOne no Brasil e na América Latina, é alinhar a estrutura da agência brasileira à 
arquitetura global. A OgilvyOne Worldwide responde por 60% da receita do Grupo 
Ogilvy no mundo. Ou seja, a principal receita da empresa não vem da propaganda 
clássica e sim do marketing de relacionamento, utilizando ferramentas on-line e off 
line. No Brasil, a OgilgyInteractive e a DataSearch operavam separadamente, com 
estruturas independentes. 
 
De acordo com Renato de Paula, o Brasil responde por 40% das receitas da OgilvyOne 
Worldwide na região. O México vem em segundo lugar, com aporte de 30%; Chile e 
Argentina respondem por 10% cada um e os 10% restantes são divididos entre 
Colômbia, Venezuela e Equador. A OgilvyOne tem atualmente 33 clientes no Brasil. 
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