
Agência cria programa para jovens 
 
Na mesma semana em que foi destacada a Melhor Agência de Marketing Direto do ano pelo 
15° Prêmio da Abemd, a Sunset Comunicação, do Grupo ABC, também deu um passo à 
frente, criando a competição Young Sunset, entre alunos de universidades brasileiras. 
 
O objetivo é descobrir novos talentos, destacar as boas práticas do marketing direto para os 
estudantes, reforçar a importância crescente da área para o planeja mento estratégico de 
comunicação das marcas e também divulgar o trabalho da Sunset. 
 
A agência de Guto Cappio criou competição na qual alunos de marketing e propaganda 
poderão participar, juntamente com a agência, de uma reunião de briefing real e, depois, 
apresentar a proposta ao cliente. 
 
O objetivo é criar oportunidade para os jovens estudantes de, na prática, exercer a profissão 
e acompanhar o ritmo diário de uma grande agência. O primeiro workshop, que teve como 
foco desenvolver um plano de comunicação para a divulgação do novo lançamento da Fiat, foi 
realizado durante a Mostra de Agências realizada pela ESPM (Escola Superior de Propaganda 
e Marekting). 
 
Na ocasião, também foram apresentados os cases premiados pela Abemd (Associação 
Brasileira de Marketing Direto). Este ano, a Sunset foi finalista em 11 categorias da 
premiação da Abemd. No workshop, a equipe da Sunset passou informações sobre a criação e 
estratégia utilizada nos trabalhos premiados e demonstrou sua experiência com a utilização 
de ferramentas de comunicação integrada. 
 
A idéia da agência é levar a competição para as universidades de todo o País. Inicialmente, o 
programa conta com a apresentação de cases de sucesso da agência. O objetivo é orientar e 
dar dicas aos estudantes sobre as ferramentas e práticas do marketing direto moderno, no 
sentido de oferecer a eles mais experiência de mercado. 
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