
20 cases vencem 22ª edição 
 
O júri da 22ª edição do Prêmio Marketing Best escolheu, na semana passada, 20 cases (veja 
lista completa ao lado) inscritos na edição deste ano da premiação. “Os representantes do júri 
decidiram os cases que merecem a premiação de marketing. Levamos cerca de dois meses 
para avaliá-los”, disse a presidente do júri, Zilla Patricia Bendit, que também é assessora de 
desenvolvimento institucional e professora de marketing da FGV-EAESP (Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas).  
 
A presidente do júri falou sobre o critério de avaliação usado para escolher os melhores cases. 
“Os cases escolhidos precisam ser premiados porque alcançaram os resultados. Há integração 
na forma como foram utilizados os instrumentos de marketing”, afirmou Zilla.  
 
Fizeram parte do júri Francisco Alberto Madia de Souza, diretor-presidente do 
MadiaMundoMarketing e da Academia Brasileira de Marketing; João De Simoni Soderini 
Ferracciù, presidente do Grupo De Simoni e membro da Academia Brasileira de Marketing; 
Jomar Pereira da Silva, jornalista e presidente da Alap (Associação Latino-Americana de 
Agências de Propaganda); e Marcos Henrique Nogueira Cobra, diretor e presidente da Cobra 
Editora e membro da Academia Brasileira de Marketing. 
 
A Petrobras e a Caixa foram as que mais tiveram destaque na premiação: dois cases 
vencedores cada uma. O grupo Unimed também levou dois prêmios: um para Seguros Unimed 
e outro para Unimed do Brasil. “O mais impressionante é que parece que a crise não pegou 
quem trabalha com marketing. A impressão que fica ao avaliar esses cases é que os 
profissionais de marketing estão mais preocupados com o final do mês do que com o final do 
mundo”, falou De Simoni. “Temos que respeitar muito essas empresas que tiveram coragem 
no primeiro semestre, quando qualquer uma que olhasse para os lados via o mundo acabando, 
mas mesmo assim, elas tiveram equilíbrio para contar suas histórias”, argumentou Madia.   
 
A cerimônia de premiação acontece na primeira semana de dezembro, no Via Funchal, em São 
Paulo (SP). 
 
Novidades 
 
Para o próximo ano, o Prêmio Marketing Best deve ser reformulado. “A gente aproveitou o 
julgamento para discutir e concluiu que ele completou um ciclo. Apesar de ter nascido com a 
“Geração Y”, o Marketing Best se referencia nas ações de modelo daquele tempo, por isso 
resolvemos repensá-lo”, explicou Madia. A intenção é dividi-lo em categorias e estratégias 
específicas. 
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Os vencedores 
 
141 Soho Square - Programa de estágio 141 Soho Square: detectando novos talentos 
 
Africa - ItaúBrasil. É o Itaú valorizando o que o Brasil tem de melhor 
 
Banco Panamericano - Patrocínio do Corinthians 
 
BrasilCap - Campanha Ourocap 2009 
 
C&C - Faz parte da nossa casa. Faz parte da sua Vida 
 
Caixa Econômica Federal - Caixa Fácil 
 
Caixa Econômica Federal - Para a sorte todo mundo é igual 
 
Cervejaria Petrópolis - TNT Energy Drink. Detone 
 
Cia. Ultragaz - Ultragaz na sua rua 
 
Editora Abril - Veja Comer & Beber 
 
Elemidia - Elemidia revoluciona a mídia digital out of home do Brasil 
 
Itaú Unibanco - Itaucard. Sempre um benefício feito para você 
 
Man Latin America - Projeto Seleção Volksbus 
 
MasterCard - Resgatando a emoção de MasterCard. O consumidor como protagonista da 
marca 
 
Ministério do Turismo - Turismo interno: transformando crise em oportunidade 
 
Petrobras - Speed Racer: uma promoção cinematográfica 
 
Petrobras - Petrobras na Rio, oil & Gas 2008 
 
Sadia - Comer fora torna a vida mais gostosa 
 
Seguros Unimed - Reposicionamento da marca 
 
Unimed do Brasil - Campanhas Unimed: conceito nacional com aplicação regional 


