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ecnologia em alta, redes sociais se consolidando, bancos de dados 
mais eficazes, e-mail marketing cada vez mais criativo e spams 
mais raros (pelo menos por quem sabe fazer e realmente entende 
do assunto), Copa do Mundo de 2010, evento que agrega para 
qualquer área da comunicação... Soma-se isso ao velho conceito 
do marketing direto, no qual a mensuração de resultados e a 
otimização de verbas são a síntese desse mercado, e 2010 promete 
ser um ano melhor ainda que os anteriores para uma área que 

sofreu pouco, inclusive na época da crise. Pelo menos é isso que pensam 
alguns dos grandes players desse mercado que foram ouvidos nesta edição. 
Todos estão vindo de crescimento no ano de 2009 e mostram-se otimistas 
para este ano, apoiados nas novidades que o marketing direto oferece, na 
adesão de grandes clientes à disciplina e nas reformulações estruturais e de 
conceitos que estão fazendo em suas próprias agências. Confira o que dizem 
os executivos dessas empresas. 

SUNSET 

A agência de marketing direto do Grupo ABC 
apresenta em 2010 um novo conceito de trabalho 
chamado de Relationship Branding. Segundo Guto 

Cappio, presidente da agência, isso está gerando um poder maior de agregar 
valor às marcas, algo fundamental no caso de uma empresa que também 
atua em outras disciplinas (direct, advertising, digital, ativação, promoção 
e tc ) , "com um olhar poderoso para as oportunidades one to one" afirma. 
Com 15 anos de estrada e 180 funcionários espalhados pelas unidades de 
São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, a Sunset tem colecionado prêmios e 
conquistado clientes importantes nos anos mais recentes. 
E o ritmo se mantém em 2010, a ponto de Cappio já definir o primeiro 
trimestre como histórico para a agência."A Copa garante pelo menos 2 0 % de 
incremento neste segundo trimestre, com diversas ações de relacionamento 



e incentivo para consumidores e 
público interno das empresas", diz. 
O executivo também confia no 
mercado como um todo, para ele, 
aquecido não só pelo bom momento 
que o País passa, mas também pela 
valorização da disciplina. "Cada vez 
mais o marketing direto ganha 
relevância na estratégia dos clientes, 
com sua atuação multidisciplinar 
e agregando valor às marcas, 
principalmente quando falamos 
em inteligência digital. O direct 
passa a atuar construindo conexões 
verdadeiras no mundo online. Novas 
ferramentas estão sendo aplicadas 
para administrar milhões de interações 
que os consumidores fazem com suas 
marcas nesse mundo." 

W U N D E R M A N 

Apesar de ter sua origem no marketing 
direto desde sua fundação, em 1958, 
nos Estados Unidos (e 1976 no Brasil), a 
Wunderman, que no País faz parte do 
Grupo Newcomm, já se diz por aqui uma 
agência interativa. Seu próprio presidente, 
Eduardo Bicudo,dizqueaempresa sempre 

trabalhou com interatividade, e os meios 
digitais deram um upgrade nos negócios 
nos últimos anos. Esse upgrade em 2010 
deverá continuar. Bicudo não fala em 
números, mas diz que o crescimento da 
empresa será bastante expressivo, graças 
a alguns diferenciais. "Gradativamente, a 
Wunderman vem priorizando a criação 
de ações integradas que possibilitam a 
convergência entre as diversas mídias 
disponíveis, com conteúdo relevante e 
entretenimento para os consumidores" 
relata. 
Para Bicudo, o mercado brasileiro de 
marketing direto tem se modernizado 
cada vez mais, com produções mais 
sofisticadas e integrando outras 

disciplinasdecomunicação,comoo 
digital." Com o atual momento da 
economia brasileira e a entrada 
de novos consumidores com 
uma melhor distribuição de 
renda, o volume de ações 
efetivadas vem crescendo 
consideravelmente. Além 
desses aspectos, as agências 
e os clientes estão criando 
mais trabalhos em nichos 
de consumidores, com 

Guto Cappio, presidente 
da Sunset 

excelentes resultados. Isso ocorre 
porque a base de informações é mais 
detalhada, o que estimula as empresas 
a desenvolverem novos e diferentes 
programas de relacionamento para 
consumidores" completa, lembrando 
do grande volume de ações que o 
mercado tem apresentado para a 
classe C e para os canais digitais, entre 
eles, as redes sociais. 

OGILVYONE 

Renato de Paula, diretor regional da 
OgilvyOne Latina e diretor geral do 
Grupo OgilvyOne Brasil, se apoia nos 
Indicadores Abemd para mostrar o 
crescimento do mercado. "Eles mostram 
que o mercado vem crescendo com 
números muito significativos e em 
ritmo acelerado" justifica. Porém, 
quando fala em mercado, De Paula 
não analisa só o trabalho das agências, 
mas tudo aquilo que ele chama do 
ecossistema do marketing direto, que 
engloba banco de dados, telemarketing 
e até algumas áreas digitais. 
Para ele, do ponto de vista criativo 
não devemos nada a qualquer outro 
mercado, mas estamos atrás quando o 
assunto é privacidade. "Aqui as pessoas 
ainda têm receio de passar informações 
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pessoais para completar os bancos 
de dados. Muitas também têm medo 
de receber spams" afirma. Porém, o 
executivo diz que nas últimas décadas 
o marketing direto no Brasil carregou 
a bandeira do ROI e hoje ele está 
aprimorando justamente essa parte que 
envolve banco de dados, não só quanto 
a dados demográficos, mas também 
para conhecer a fundo os costumes e 
personalidade dos consumidores, no 
que as redes sociais estão colaborando. 
"Usamos essas redes para conhecer 
os consumidores. Em breve, em um 
segundo passo,iremos usá-las com mais 
força para estabelecer relacionamentos 
em benefício de nossos clientes." 
Em relação à OgilvyOne, De Paula diz 
que o ano começou muito bem e que 
no momento a agência passa por um 
processo de reestruturação para fortalecer 
sua área de inteligência. "Isso passa por 
banco de dados, analytic, planejamento 
estratégico e consultoria de CRM. Tudo 
isso nos ajudará a crescer não só em 2010, 
mas nos próximos anos." 

e|ou 

C o m e m o r a n d o u m 
crescimento de 1 8 % no 
ano de 2009 em relação a 
2008, conquista de novas 
contas e de prêmios 
relevantes (entre eles, três 
no internac iona l Echo 
Awards, realizado durante o 
DMA) e a contratação de 12 
profissionais, Fábio Souza, 
diretor de a tend imento 
e operações da e lou , 
espera um ano de 2010 
tão bom quanto. Primeiro, 
pela Copa do M u n d o 
- segundo ele, mesmo as 
agências que não têm os 
patrocinadores oficiais da 
Fifa entre seus cl ientes 
podem explorar de forma 
muito positiva e inovadora 
o evento - e também pela 
movimentação do mercado 
nesse primeiro trimestre. "As 

empresas estão apostando mais em 
canais alternativos, com os quais o 
marketing direto lida muito bem. Na 
elou, do ponto de vista tecnológico, 
o aumento da atuação no maior 
número de plataformas digitais nos 

dará mais possibi l idades de ações 
que fujam dos e-mails marketing e 
da mala direta" ressalta. 
Em relação ao mercado, Souza diz 
que o ano passado foi de extrema 
importância, já que a crise não permitiu 
a acomodação das agências do 
segmento. "O ano de 2009 ocasionou 
um movimento natural de complexa 
reconscientização das empresas 
na aplicação dos budgets para 
comunicação. Outro fator importante 
foi a aceleração do processo de 
evolução tecnológica, que aumentou 
as possibilidades midiáticas e obrigou 
a revisão de estratégias e destinação 
de verbas." 
O execut ivo acredita que 
definitivamente o marketing direto 
deixou de ser apenas complemento 
nas campanhas e passou a ser parte. 
"Às vezes, inclusive, a parte principal 
das estratégias." 

RS DIRECT 

Sócio e diretor de criação da RS Direct, 
Fabio Mello cita o último DMA, nos 
Estados Unidos, para mostrar como 
o mercado brasileiro de marketing 
direto não sofreu grandes abalos com 
a crise."No última DMA deu para sentir 
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o clima de apreensão e ver a redução 
do número de trabalhos inscritos, 
principalmente dos EUA. O Brasil fez 
bonito em número e qualidade no 
Echo Awards" recorda. 
0 criativo acredita que o otimismo e a 
expansão continuarão a acompanhar 
o bom momento brasileiro. "Também 
vejo investimentos estrangeiros 
chegando fortemente ao nosso 
mercado nos próximos anos. Com 
certeza, não são apenas os bancos 
e montadoras que perceberam as 
vantagens de investir no Brasil." 
Em relação à RS Direct, Mello prevê 
um ano de forte crescimento." 
Em apenas três meses, o número 
de profissionais que trabalham 
aqui na RS aumentou em 2 5 % , e o 
departamento que mais cresce, de 
longe, é o de internet, diz. Diz também 
que a agência acabou de contratar 
um líder de projetos experiente para 
chefiar e organizar esse crescimento, 
já que os clientes demandam cada 
vez mais jobs digitais. "Acredito que 
as agências de nossa área sejam cada 
vez mais procuradas pelos clientes 
para implementar as estratégias do 
marketing direto e relacionamento 
no meio digital." 

S U N / M R M 

Apesar de otimista, o CEO da Sun/MRM, 
uma das mais tradicionais agências de 
marketing direto, concorda com que 
os executivos da Fábrica afirmaram na 
entrevista desta edição. Apesar de o 
mercado estar em constante expansão, 
a disciplina ainda representa pouco no 
mix de marketing de grande parte 
dos anunciantes, "excluindo, é claro, 
aqueles que são os heavyusers dessa 
disciplina, como bancos e toda empresa 

ligada à área financeira e de seguros, 
assinaturas (TV, revistas, jornais, 
portais), indústria automobilística, e 
outras" diz. 
Para Salles, a grande tendência que vai 
elevar o marketing direto a um novo 
patamar tanto em importância como 
em escala é a adoção de seus princípios, 
conceitos e melhores práticas no 
meio digital. "Esse meio permite uma 
atuação pertinente e customizada 
com milhões de consumidores, e não 
apenas junto ao topo da pirâmide 
ou clientes de alto valor. E isso pode 
ser feito de forma extremamente 
rápida, flexível, econômica e com 
mensuração quase que imediata." 
Salles também define a Sun como uma 
agência digital de relacionamento 

que oferece para seus clientes uma 
atuação mais precisa e rentável na 
internet e em todos os meios digitais, 
"só que, diferentemente das agências 
digitais que nasceram com foco em 
tecnologia, o nosso foco sempre foi 
o relacionamento com o consumidor, 
ou seja, construindo relacionamentos 
que aumentem a preferência 
dele por determinada marca e, 
consequentemente, elevem as vendas 
e seu valor para o anunciante" 
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D T M M A R K E T I N G D E 

R E L A C I O N A M E N T O 

As previsões de Bernardo Canedo, 
sócio e diretor da DTM Marketing 
de Relacionamento, são mais do que 
otimistas. A expectativa é dobrar 
de tamanho em 2010. "Estamos 
aumentando nosso portfólio de 
soluções e focando em mercados 
específicos. Também reforçamos nosso 
corpo de diretores com executivos 
de mercado com experiência de 
relacionamento e nessas novas 
mídias" afirma. 
Para ele, a franca expansão em que 
se encontra o setor ajuda nesses 
planos. Canedo diz que as grandes 
empresas começaram nos últimos 
anos a profissionalizar suas estruturas 
de relacionamento com clientes, 
cuja principal premissa é a utilização 
maciça de comunicação dirigida. 
"Temos também o desenvolvimento 
de novas técnicas de personalização de 
impressos e o uso ostensivo das novas 
ferramentas de mídias sociais, que 

fazem com que o marketing 
direto se desenvolva mais 
ainda como uma disciplina 
isolada do marketing." Além 
disso, ele aposta em mais 
particularidades e novas 
técnicas de comunicação, o 
que acarretará um nível de 
exigência maior por parte 
dos clientes e exigirá mais 
especialização por parte das 
agências e dos profissionais. 
"Cada vez mais o mercado 
se polarizará em especialistas 
em publicidade e especialistas 
em marketing direto," sinaliza. 
Canedo também aposta em 
2010 para o mercado em 
geral. Apesar do marketing 
direto não ter sentido tanto 
a crise de 2009 como outras 
áreas da comunicação, ele foi 
pautado, de uma forma geral, 
por uma cautela por parte 
dos investidores. "O ano de 
2010 será de retomada dos 

investimentos" enfatiza. 

FRONT360 

Para a Front360, agência que se destaca 
também pela forte atuação sazonal em 

algumas das principais praças do País, 
o ano de 2010 não poderia começar 
diferente: com muito trabalho nas areias 
doGuarujá,UbatubaeCaraguatatuba,três 
das principais cidades do litoral paulista. 
Só as ações de verão geraram para a 
agência um crescimento de 3 0 % em 
relação à mesma estação do ano anterior, 
"tanto que já iniciamos o planejamento 
para o inverno deste ano, em Campos 
do Jordão, onde iremos trabalhar em 
ações e eventos para diferentes marcas 
e clientes" afirma o presidente da Front, 
Fabio Fronterotta. 
Para o executivo, o marketing direto 
se consolidou como uma ferramenta 
fundamental,estreitando a ligação entre o 
produto e o consumidor direto. "Cada vez 
mais em seu planejamento as empresas 
alocam os investimentos para o marketing 
direto, acreditando nos resultados obtidos", 
diz. Isso faz de Fronterotta um otimista 
para 2010: "A economia será boa para 
toda a cadeia de produção do País, que 
está aquecida, principalmente em alguns 
setores, como automotivo, cervejarias e 
eletrodomésticos e bens de consumo 
em geral. Junta-se isso à Copa do Mundo, 
que se alia diretamente a esses setores, e 
teremos grandes realizações e desafios 
para as marcas e agências." 
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