
ABA destaca marcas líderes 
 
O Clube de Marketing da ABA (Associação Brasileira dos Anunciantes) realizou semana passada 
uma homenagem às empresas, produtos e marcas consideradas pela entidade os "ícones do 
marketing" no Brasil. Dentre os destaques estão Coca-Cola, Havaianas, Leite Moça, Avon, Açúcar 
União, Brastemp, entre outros (veja lista completa abaixo). 
 
O critério utilizado para a seleção dos homenageados está relacionado à capacidade de renovação 
de marcas que se perpetuaram no País no decorrer dos anos, segundo explica Horácio Rocha, 
presidente do Clube de Marketing. 
 
"Selecionamos empresas que, nos últimos 40 anos, foram líderes e se mantiveram líderes. Não 
analisamos somente a liderança em participação de mercado, mas também com relação à imagem 
e ao relacionamento com o público-alvo", detalha Rocha. A seleção foi realizada por 12 dirigentes 
da ABA e do Clube de Marketing. 
 
Além da homenagem, o Clube organizou uma exposição com os produtos, serviços e bandeiras 
das empresas consideradas "Grandes ícones do marketing brasileiro ". A ABA ainda produzirá um 
histórico detalhado desses ícones em edição especial da Revista do Anunciante, que circula no 
início de 2005. 
 
Aniversário 
A homenagem aos clássicos do marketing no Brasil marca os dez anos do Clube de Marketing. 
Enquanto o foco da ABA é institucional, o enfoque do Clube é o indivíduo, segundo Rocha. "O 
Clube possui três grandes vertentes: uma focada na carreira, outra na marca e uma terceira na 
responsabilidade social", informa. 
 
Atualmente, o Clube reúne mais de 3 mil executivos e realiza palestras e eventos, publica artigos, 
realiza reuniões de seus Comitês e elabora documentos de recomendações de melhores práticas 
no mercado. 
 
Os comitês do Clube procuram debater e auxiliar o progresso de áreas ainda em processo de 
desenvolvimento, nas quais são necessárias a diversidade e amplitude de discussão. 
 
O presidente do Clube adianta que está previsto o lançamento, até o final de 2005, de um Guia de 
Responsabilidade Social do Profissional de Marketing. O objetivo da publicação é definir os 
melhores padrões de comportamento ético relativos à profissão, clientes, consumidores e à 
sociedade em geral. 
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