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A Associação Brasileiras dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), uma das mais 
tradicionais entidades ligadas do marketing no país, prepara-se para desembarcar em breve no 
mercado português. O presidente da associação, José Zetune, mantém negociações nos últimos 
meses com empresários e entidades para o lançamento da ADVP. "Se tudo der certo, faremos o 
lançamento no início de junho", adianta Zetune.  
 
A criação da entidade, que terá como destaque um fórum empresarial entre Brasil e Portugal, terá 
também como carro-chefe o lançamento da versão lusa do Top de Marketing, uma das mais 
prestigiadas premiações do marketing brasileiro, há 33 anos. Neste ano, o prêmio, que será 
entregue no dia 10 de junho, em São Paulo, reconhecerá 41 casos de sucesso no marketing 
nacional, dentro de um universo de 206 inscrições. O Valor está entre as empresas agraciadas, 
pela primeira vez, com o case "Uma marca de valor" (ver tabela de vencedores). "O Top de 
marketing é o retrato mais fiel do melhor que o marketing brasileiro está fazendo", destaca 
Zetune.  
 

 
 
A escolha dos premiados parte da análise dos problemas, as possíveis soluções e o caminho 
estratégico adotado pela empresa. "O objetivo é premiar a inovação, o arrojo e as mudanças de 
postura dentro da comunicação e vendas", diz o presidente da ADVB, cuja principal tarefa nas 
últimas décadas é a profissionalização do marketing no país.  
 
Cada vez mais, a ADVB tem se preocupado em aliar a importância estratégia do marketing a uma 
nova postura empresarial, destacando os valores de responsabilidade social e os benefícios que o 
meio privado pode retribuir à sociedade. "O meu sonho pessoal é um dia evoluir o Top de 
Marketing para a premiação das melhores ações, de governos e entidades, na redução das 
distâncias sociais em nosso país", diz Zetune.  
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