
Prêmio destaca 40 marcas

ais importante prêmio do
marketing brasileiro, fo Prê-

mio Marketing Best comemora
20 anos com a realização de uma
premiação especial a 40 empresas
(veja quadro) que tiveram seus ca-
ses premiados nessas duas décadas
e que apresentam um conjunto de
políticas e ações de marketing de
uma empresa moderna. /

Francisco Alberto Madia de Sou-
za, presidente do MadiaMundoMar-
keting e da Academia Brasileira de
Marketing, explica que o júri consi-
derou o desempenho das empresas
como um todo. "Foi avaliada uma
performance 36os. Tanto do ponto
de vista econômico, social, como da
prática de um marketing moderno,
ético e de qualidade, enquanto refe-
rência para outras empresas, além
da relação com públicos interno e
externo e relacionamento com a
base de clientes", diz Madia. "Tudo
isso se reflete e pode ser traduzido
em uma única palavra: marca. Essas
empresas estão entre as 6o maiores
marcas do Brasil", completa ele.

O Prêmio Marketing Best já foi
entregue a cerca de 200 marcas.
As 40 empresas que receberão a
homenagem especial representam
um percentual de 20% do total.
"Consideramos um extrato de total
qualidade", afirma Madia. Ele lem-
bra que os 10 anos do Marketing
Best também foram comemorados
da mesma forma, com a eleição das
empresas que mais se destacaram
no período pelo "conjunto da obra".
"Essa é uma forma de fazermos um
balanço, avaliar o prêmio, que tem
como principal objetivo disseminar
o marketing da melhor qualidade
do Brasil. A idéia é realizar uma
edição especial a cada dez anos",
revela Madia.

As empresas vencedoras recebe-
rão o troféu Marketing Best Edição
Especial 20 anos em solenidade no
dia 16 de julho, na Sala São Paulo,
com apresentação da Orquestra do
maestro foão Carlos Martins. O prê-
mio é realizado pela Editora Refe-
rência, Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da Funda-
ção Getulio Vargas - FGV-EAESP
- e MadiaMundoMarketing.

O júri foi composto por cinco
profissionais que estão diretamente
envolvidos com a história do mar-
keting brasileiro e a premiação:
Armando Ferrentini (presidente da
Editora Referência e integrante da
Academia Brasileira de Marketing);
Francisco Alberto Madia de Souza;
Jomar Pereira da Silva (jornalista
e presidente da Associação Latino-
Americana de Agências de Publici-
dade); Marcos Henrique Nogueira
Cobra (chefe do departamento de
marketing e professor de marke-
ting da Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da Funda-
ção Getulio Vargas) e Zila Patrícia
Bendit (professora da cadeira de
marketing e assessora de desenvol-
vimento institucional da FGV).
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