
Com 16 anos de atuação em marketing direto e 

mais de 200 funcionários, que atendem 

empresas como Fiat, Nextel,Totvs, Bayer, Itaú e 

outras, a Sunset é hoje uma das principais 

agências de marketing direto no Brasil, tendo 

sida a mais premiada no Prêmio Abemd - o 

principal do setor no país - nos últimos anos. 

Nessa entrevista, Guto Cappio, presidente da 

empresa que desde 2007 faz parte do Grupo 

ABC, analisa o momento pelo qual passa o mar

keting direto brasileiro, as tendências do meio, a 

questão da rentabilidade - assunto que nunca 

sai da pauta desse mercado - e a boa fase pela 

qual sua agência passa. 

POR: DANIEL MILANI DOTOU 

Como você analisa o mercado de 
marketing direto no Brasil? 
Acho que está em franca evolução. É um mercado 

bem maduro, até por conta das empresas do sistema 

finaceiro, que sempre investiram em. marketing de 

relacionamento. Mas o que estamos vendo agora é a 

entrada de empresas de bens de consumo não duráveis 

- pois as companhias de bens de consumo duráveis, 

como a indústria automobilística, já trabalha ações de 

marketing direto -, como as grandes do varejo. Parece 

ser uma nova onda do direct no Brasil e vai alavancar 

bastante o nosso negócio. O nível de clientes está 

se tornando cada vez mais interessante, e a digita

lização da disciplina alavanca cada vez mais o nosso 

negócio, à medida que as ações tenham um custo bem 

reduzido em relação à época em que tudo era offline. 

Hoje conseguimos ter um volume maior de clientes e 

com ações mais abrangentes. 

Mas será que além de trabalhar ações do meio, 
ainda não falta ousadia por parte dos grandes 
anunciantes? Pegando como exemplo o Festival de 
Cannes do ano passado, quando o Brasil teve o seu 
melhor desempenho em Direct até hoje, dos seis 
Leões conquistados apenas um foi para um 
anunciante de maior porte - a Peugeot. 
Cannes é um festival voltado mais para a criatividade, 

e se tornou um grande laboratório. N e m sempre são as 



principais ações que concorrem no evento, mas sim algu
mas mais estratégicas, nas quais as agências deitam e rolam 
em cima da criatividade. Pode ver que as poucas ações que 
conquistam Leão em Cannes e possuem um programa de 
marketing completo, não levam prêmios apenas no Direct 
Lions, mas também em outras áreas. E outra - boa parte 
das ações de marketing direto que trabalhamos para nossos 
clientes visam o nosso mercado. E para vencer em Cannes a 
sua ideia não pode ser regional, mas sim worldwide. 

As agências da publicidade tradicional estão cada vez 
mais, até por exigência dos anunciantes, utilizando 
características que sempre foram a tônica do marketing 
direto, como personalização e mensuração de 
resultados. Isso muda em alguma coisa os rumos da 
comunicação dirigida? 
Muda sim, e é uma baita de uma oportunidade para as em
presas de marketing direto. O mercado sinaliza fortemente 
que quer mensuração de resultados. É importante o cliente 
saber quanto coloca de dinheiro e o quanto volta para ele. E 
nosso objetivo sempre foi mensurar resultados, corrigir rotas 
e devolver resultados efetivos. Eu vejo aqui pelo Grupo ABC, 
do qual nós fazemos parte. As agências de publicidade do 
Grupo procuram dentro da Sunset a melhor forma de montar 
uma estrutura de C R M , como colocar inteligência dentro de 
uma ação mais dirigida. Agora, tem o outro lado. São várias 
as agências de publicidade que estão aprendendo a lidar bem 
com isso, e se as empresas de marketing direto não se firma
rem em suas cadeiras, outras virão e sentarão no lugar. 

Você acha que isso é um sinal que o marketing 
direto já é tão valorizado quanto à publicidade? 
Acho que a disciplina ganha cada vez mais espaço dentro 
da mesa estratégica dos clientes. Antes não havia espaço 
para isso, tudo era muito operacional, ao contrário de hoje, 
que nosso trabalho é considerado mais estratégico e uma 
boa alternativa customizada e personalizada para atingir 

os objetivos de comunicação, sejam eles de branding, de 
construção de marca, uma ação mais pontual. O executivo 
de marketing está olhando com mais atenção para nós, e 
começa a pensar em relacionamento em mídias sociais, 
a colocar C R M em sua plataforma digital. Antes, os sites 
da empresa, geralmente, não passavam de uma apresenta
ção institucional. Hoje ele é muito mais interativo, todos 
querem ter uma inteligência por trás de seus portais. É 
irreversível dizer que o marketing direto rouba cada vez 
mais a verba da publicidade tradicional. O que já ocorre há 
tempos no mundo todo, hoje também acontece no Brasil. 

Quais as principais tendências do marketing direto 
no país atualmente, uma vez que a utilização das 
plataformas digitais nem é mais novidade? 
Pode não ser novidade, mas essa é a tendência. A diferença 
é que antes tinha muita gente testando, com pouca efetivi
dade. O universo digital ainda é pouco explorado perto de 



seu potencial. Só agora que começamos ver grandes ações 
bem-sucedidas de social marketing. Hoje temos call centers 
sociais, nos quais começamos a estabelecer conversação e 
geração de empatia, ficando cada vez mais próximo do con
sumidor. Mudar a plataforma digital de uma grande empresa 
não é nada fácil, e isso tem sido feito de maneira efetiva. Já 
está se tornando comum entrar em um site de uma empresa 
e obter a resposta pelo Facebook, por exemplo. 

E a questão da rentabilidade do meio no Brasil, que 
sempre foi uma reclamação dos principais players do 
mercado? Os anunciantes já valorizam os trabalhos de 
marketing direto como deveriam? 
Tem duas posições aí - as grandes agências endureceram um 
pouco e começaram a se valorizar e parar com a guerra de 
preço, que não é bom para ninguém. Nem para o anunciante, 
pois ele compra barato e a agência nem sempre entregará 
um trabalho tão eficiente. Afinal, bons profissionais são mais 

caros, assim como uma ação completa de marketing exige 
mais investimento. Agora estamos em um processo inverso, 
em que as áreas de marketing das empresas perceberam que 
é catastrófico olhar apenas o preço em detrimento de bons 
cases, criatividade e qualidade na entrega. Então estamos en
contrando o equilíbrio, que é saudável para a agência e para 
o cliente - boas agências custam mais, mas o anunciante 
também quer em troca uma estrutura completa. 

Como foi o ano de 2010 para sua agência 
e o que esperar de 2011? 
O ano passado foi fantástico. Crescemos 80%, mesmo estando, 
provavelmente, entre as três maiores agências do nosso mer
cado. O problema disso é que o sarrafo fica cada vez mais alto, 
e cada vez mais difícil de saltá-lo. Mesmo assim, esperamos 
agora um crescimento de 20% em relação a 2010. O primeiro 
trimestre foi muito bom e mostra que estamos no caminho. 

Pode citar algum case que reflita esse 
bom momento da agência? 
Vou citar um que acho que está revolucionando a discipli
na, abrindo espaço para novos negócios, que é um case de 
social marketing para a Nextel - já finalista do próximo 
prêmio Abemd. É um case que efetivamente consegue 
estabelecer geração de lead dentro das redes sociais, com 
uma estrutura de monitoramento, conversação e ativação 
nas redes a partir do momento em que o cliente apresenta 
algumas caracetrísticas, como estar insatisfeito com sua 
operadora ou ser um lover da marca Nextel. Nesse momen
to nós entramos na conversação e essa pessoa passa a figu
rar dentro de uma régua de relacionamento, para virar um 
cliente Nextel. Com esse case passamos dos 10% de retorno 
em cima da geração de lead, o que é um número fantástico. 
A média costuma ser por volta de 3%. Temos mais de 15 
pessoas da Sunset envolvidas só nessa operação. 

Text Box
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