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Com a JWT e o Grupo 

Bandeirantes como 

empresas anfitriãs, 

representados, 

respectivamente, por 

Roberto Belizario, cfo 

(chief financial 

officer) da agência, e 

Marcelo Meira, vice-

presidente de 

Televisão, a entrega 

do 2º Prêmio Lide de 

Marketing 

Empresarial teve a 

Fiat e Paulo Koelle, 

diretor de marketing 

na área de cuidados 

masculinos da 

Procter&Gamble para 

a Ásia e Oceania, 

como os principais 

destaques da noite. 

 

A montadora de origem italiana foi o destaque na categoria Empresa do Ano, pelo lançamento 

do Novo Uno e o conceito "Novo Uno, Novo Tudo", da campanha desenvolvida pela agência 

Leo Burnett Tailor Made. Outras duas companhias também foram vencedoras nessa área - a 

Ambev, pelo lançamento de produtos, investimento na seleção e patrocínio mundial da Copa 

do Mundo; e o Grupo Pão de Açúcar, pela liderança do setor, aquisição da rede Ponto Frio e 

sociedade com Casas Bahia. 

 

Já Koelle, que na época em que foi apontado como um dos três vencedores da categoria 

Dirigente de Marketing do Ano ocupava a diretoria de marketing da P&G Brasil, recebeu o 

título de Destaque na área por ter comandado várias promoções que envolveram o público por 

meio de SMS e compra de produtos, e que gerou o Avião do Faustão. Os outros dois 

premiados foram Fernando Egydio Martins, vice-presidente de marketing do Santander, pela 

unificação dos bancos Santander e Real e pelo conceito da campanha "Juntos"; e Carlos Wizard 

Martins, presidente do Grupo Multi, pela consolidação na liderança do mercado de escola de 

idiomas e de cursos profissionalizantes, e a compra de concorrentes, como o Yazigi. 
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Outras 10 categorias - sem um destaque específico - também tiveram seus troféus entregues 

a 30 vencedores, no prêmio que abriu o 2o Fórum de Marketing do Guarujá e que teve como 

curador o jornalista Adonis Alonso. Foram elas: 

 

Marketing de Sustentabilidade - HSBC (programas como Climate Partnership, de conservação 

ambiental), Natura (projeto Natura Nós) e Sabesp (projeto Água de Reuso). 

 

Marketing de Responsabilidade Social - Instituto Coca-Cola (criação de Centros Comunitários 

de Inclusão Digital, Restaurantes Comunitários, Programa Valorização do Jovem e Estação de 

Reciclagem), OMO (programa Toda criança tem o direito de ser criança, dentro do conceito 

Porque se sujar faz bem) e Porto Seguro (projeto Trânsito Mais Gentil). 

 

Marketing Esportivo - Bombril (programa Mulheres que brilham), Unilever (recuperação do 

time de vôlei) e Lide (organização do 1º Fórum Nacional do Esporte). 

 

Marketing de Relacionamento - Cielo (lançamento da nova máquina de cartões para todas as 

bandeiras), General Motoros (trabalhos inovadores nas concessionárias) e Volkswagen (case 

Peças Originais). 

 

Marketing de Inovação - LG (pelas inovações da empresa, especialmente na área de 

celulares), Ford (lançamento do primeiro carro híbrido - gasolina e eletricidade - do Brasil, a 

versão do Fusion fabricada no México) e Nextel (campanha Depoimentos). 

 

Marketing Promocional - Itau-card (campanha O Itaú paga metade), TV Bandeirantes 

(iniciativa de trazer para o Brasil a F-Indy e o concurso Miss Universo) e Ruffles (campanha 

Faça-me o Sabor). 

 

Marketing Digital – NetShoes (pela sua performance no comércio eletrônico do País), 

Telefonica (envolvimento da companhia em grandes eventos e ações) e Peixe Urbano 

(pioneirismo no setor de site coletivo de vendas). 

 

Marketing de Varejo - TAM (campanha para as classes emergentes), Renner (conceito Cada 

um tem seu estilo, a Renner tem todos e merchandising em telenovelas) e C&C (crescimento 

em vendas e reposicionamento). 

 

Marketing de Produto - Devassa Schincariol (lançamento com Paris Hilton), Pepsico Bebidas 

(estratégia Pode ser...) e Açúcar União Light (case Duvide, lançado no Facebook). 

 

Marketing Institucional - Nestlé (90 anos de Brasil), TIM (campanhas Blue Man Group) e 

Itautec (parceria com o Instituo Ayrton Senna). 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 22 ago. 2011, p. 30.  
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