
Festa faz homenagem aos vencedores 

Nesta quinta-feira (1), será reali-
zada a festa para a entrega dos 

troféus e homenagem às empre-
sas vencedoras do Prêmio Marke-
ting Best 2011, no HSBC Brasil, 
em São Paulo. Este ano foram 19 
cases vencedores, divididos entre 
agências, anunciantes e institui-
ções não-governamentais (veja 
tabela ao lado). O prêmio é orga-
nizado e promovido pela Editora 
Referência, por meio da revista 
Marketing, e pela MadiaMundo-
Marketing. 

Criado em 1988, o Marketing 
Best premia empresas que mais 
se destacaram no planejamen-
to e execução de estratégias de 
marketing, ética e qualidade de 
seus produtos e serviços. Nos seus 
24 anos de existência, já premiou 
mais de 600 cases. "Independen-
temente do porte da empresa 
indicada, o que reconhecemos é 
a criatividade", afirmou João de 
Simoni Soderini Ferracciú, presi-
dente da comissão julgadora. 

As empresas participantes são 
indicadas por um grupo formado 
por 1.500 executivos de todo o 
país, escolhidos por sua trajetó-
ria profissional e expertise e pela 
Academia Brasileira de Marke-
ting, que, excepcionalmente este 
ano, também fez indicações. 

O júri deste ano foi composto 
por Jomar Pereira da Silva, presi-
dente da Alap (Associação Latino-
-Americana de Agências de Publi-
cidade); Francisco Alberto Madia 
de Souza, presidente do Madia-
MundoMarketing e da ABM (Aca-
demia Brasileira de Marketing); 
José Estevão Cocco, presidente da 
J. Cocco Comunicação Integrada 
de Marketing e Elcio Anibal de 
Lucca, presidente da Luccra - Lu-
cro com Responsabilidade. Todos 
também são membros da ABM. 

A Revista Marketing terá uma 
edição oficial do prêmio este mês, 
com reportagens especiais com os 
ganhadores de 2011. A ut
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 28 nov. 2011, p. 28.




