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MARKETING BEST 2003

CASES SÃO "ESPETÁCULO DE COMPETÊNCIA"
O júri do prêmio Marketing Best 2003 divulgou semana

passada os 24 cases vencedores da competição (veja lista

completa ao lado). O Marketing Best destaca o planeja-

mento e a execução das estratégias de marketing de pro-

dutos e serviços. Houve encontro de representantes das

empresas que tiveram seus cases destacados na edição

deste ano da premiação no último dia 23, em São Paulo.

Neste ano, a comissão julgadora, presidida por Jomar

Pereira da Silva Roscoe, jornalista e presidente da

Associação Latino-Americana de Agências de Publici-

dade, reuniu-se no último dia 22 para eleger os vence-

dores. Roscoe considera que, apesar de a economia ain-

da continuar recessiva, os cases vencedores (veja resumo

das ações nas páginas 7, 8, 9 e 12) de diversos segmentos

apresentaram um "espetáculo de competência", paro-

diando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua fa-

mosa frase sobre o "espetáculo do crescimento".

"Mesmo com as dificuldades, foram apresentados no

Marketing Best cases que obtiveram resultados de suces-

so, o que reforça a competência dessas empresas".

Dentre os cases destacados por Roscoe, está o do

Hospital 9 de Julho. "Pela primeira vez um hospital se

inscreve para o prêmio", observa o presidente do júri.

"E o case vencedor foi muito interessante. O hospital

conseguiu resultados de crescimento no faturamento",

ressalta. A maioria das empresas premiadas é do setor de

economia e finanças. Oito prêmios foram entregues pa-

ra empresas desse segmento. O Itaú, o Bradesco e o

Lemon Bank venceram com dois cases cada um. "O

Lemon Bank tem um trabalho bastante interessante na

região Nordeste", considera Pereira.

O segmento de telefonia, que no auge do setor teve vá-

rias empresas premiadas no Marketing Best, este ano

conquistou apenas um prêmio, com o case Vivo.

O júri contou ainda com a participação de Francisco

Alberto Madia de Souza, presidente do Madiamundo-

marketing; Nelson de Paula, diretor de marketing da

Rede Drogao de Farmácias; Marcos Henrique Nogueira

Cobra, professor de marketing da Escola de

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação

Getulio Vargas (FGV) e Zilla Patrícia Bendit, professo-

ra de marketing e assessora de desenvolvimento institu-

cional da Escola de Administração de Empresas de São

Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Marketing Best é promovido pela Editora Referência,

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da

Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) e Madiamun-

domarketing.

Empresa

África Propaganda
Assolan
Banco Itaú
Banco Itaú
Banco Unibanco
Bradesco Consórcios
Bradesco Vida e Previdência
Brasil Connects
Vale do Rio Doce
CSU Telesystem
Dona Benta Alimentos
Fiat
General Motors
Hospital 9 de Julho
Izidoro Comunicação
Lemon Bank
Lemon Bank
Nestlé
Petrobras
Rede Celpa
São Paulo Futebol Clube
Souza Cruz
Sul América

África. A agência premium
O fenômeno
Campanha Institucional
Itaucard Black Star
Unibanco Empresas
Liderança de Mercado
Estratégia supera dificuldades de mercado...
Os guerreiros de Xi'an
O nosso Brasil que Vale
A empresa que mais cresce no Brasil
Inovação impulsionando o valor da marca
Fiat Stilo
Serviço Rápido Chevrolet
Nova gestão de negócios
Sucesso brasileiro entre as multinacionais
Conta Brasil
Lemon Bank
Nestlé e você no Show do Milhão
Podium - A gasolina mais avançada do mundo
Projeto Transparência
Projeto Sócio Torcedor
Lançamento de Kent no Brasil
Super Fácil Carro - Uma inovação de sucesso
Vivo alcança liderança Top of Mind
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