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Palavra do Presidente 
O momento para ABEMD – Associação 

Brasileira de Marketing de Dados é histórico. 
Com o crescimento sobre a importância do uso 
de dados e o aprendizado dos usos, a ABEMD 
se reposicionou, sendo hoje a única entidade 
associativa com total propriedade no assunto. 

Outro aspecto bastante positivo é a realização 
do 25º Prêmio ABEMD. A longevidade do prêmio 
demonstra não apenas o interesse do mercado 
em participar das avaliações técnicas, mas 
caracteriza sua seriedade e profissionalismo.  

Um júri composto por profissionais do próprio 
mercado e todos com alta representatividade. 

O sucesso contínuo do Prêmio, demonstra que 
o mercado coloca muito valor nos resultados. Não 
sem propósito, diversos concorrentes destacam 
suas conquistas, buscando demonstrar ao 
mercado suas competências.  

Com os avanços das tecnologias e do 
crescimento do mobile, novas categorias serão 
criadas, buscando assim um acompanhamento 
do próprio mercado. 

 
Outro fator de grande importância e impacto 

é a criação da Lei Geral de Proteção de Dados, na 
qual a ABEMD participa das discussões há mais 
de dez anos. A lei irá provocar enormes desafios 
para as empresas, e a ABEMD vem buscando dar 
apoio e orientação aos seus associados, através 
da sua dominância no assunto. Acompanhando e 
participando do que e como se pretende regular, 
até na criação de uma certificação própria, dando 
legitimidade na atuação dos seus associados.

A ABEMD, entidade civil fundada por pessoas (físicas e jurídicas) interessadas na aplicação das 
estratégias e técnicas de Marketing de Dados, desde a sua fundação em 1976. É hoje uma das maiores 
e mais respeitadas associações de Marketing de Dados do mundo, o que testemunha a importância que 
esta atividade adquiriu em nosso país. 2018 foi o ano da virada para a ABEMD, a associação foi assumida 
por novos gestores com visões mais estratégicas e táticas, são eles o Presidente Voluntário, Antônio 
Rosa Neto – também conhecido como Toninho Rosa – e a CEO Cláudia Campos, a associação aproveitou 
estrategicamente as mudanças para trocar o significado da sigla D antes representando o marketing 
direto para Dados. Da mesma forma, seguimos as inovações com outros pilares como inteligência 
artificial, big data, blockchain, chatbots e a LGPD, reforçando assim o compromisso da associação com a 
inovação e o futuro das atividades ligadas ao marketing. 

S o b re  o  P rê m i o  A B E M D  
O mais tradicional do país, o Prêmio ABEMD recebe a cada ano diversos cases que são avaliados no que têm 

de melhor em estratégia, planejamento e criatividade. O que todos estes cases têm em comum são resultados 
excepcionais e a utilização inteligente de dados em suas ações e métricas. São entregues os troféus Ouro, 
Prata e Bronze aos cases vencedores, além das premiações especiais: Grand Prix, Criação, Agência do Ano, 
Cliente do Ano e Melhor dos Melhores nas Especialidades Digital/Mobile; CRM/Loyalty; Campanha/Programa e 
Call Center/Contact Center 

Em 2019 o Prêmio ABEMD está comemorando ¼ de século e homenageando toda a história que envolve a 
associação e esse evento renomado no mercado. 

Buscamos trabalhar a memória do Prêmio, mostrando a evolução de cada etapa e também trazendo todos 
que fazem e/ou fizeram parte de todo esse arsenal de informação e conhecimento, que só se adquire com o 
tempo. 

Alguns números desses 25 anos de história: Foram mais de 3.500 cases inscritos, mais de 1.600 cases 
premiados, mais de 1.800 troféus distribuídos, além dos milhares de participantes que estiveram conosco nas 
festas de premiação no decorrer desses anos. 

Em 2020 o prêmio contará com novas categorias, tendo assim uma abrangência maior e mais próxima do 
praticado pelas empresas e clientes.

Associe-se! Conheça alguns benefícios da ABEMD 

SUMMITS: Acontecem duas vezes no mês summits gratuitos com diferentes temas, confira em nosso site 
o conteúdo e a programação futura. 

ALMOÇO COM ASSOCIADOS: A ABEMD promove um evento como este a cada trimestre, afim de aproximar os 
associados e também apresentar as ações realizadas nesse período. São realizados em restaurantes 
renomados e conta com a participação de executivos como: CEOs, CMOs, Diretores e Presidentes. É uma 
excelente oportunidade de realizar networking e fazer bons negócios.  

PALESTRAS: As palestras acontecem no auditório da ABEMD e trazem temas atuais do mercado, visando 
abordar de forma mais completa o assunto. Associados Abemd tem desconto para participar. 

SITE: Associado ABEMD ganha um bimestre para divulgar sua marca com banners em nosso site, que tem 
em média 1.5000.000 page views mês. 

AUDITÓRIO ABEMD: A ABEMD dispõe de um auditório que comporta até 35 pessoas, com toda a 
infraestrutura necessária. Nossos associados têm 50% de desconto no valor da locação. 

EVENTOS DE PARCEIROS: A ABEMD, através de parcerias com diversas empresas, oferece aos associados a 
possibilidade de participar de eventos com desconto. Alguns exemplos de parcerias atuais são: Locaweb, 
IAB, Grupo Padrão entre outros. 

S o b re  a  A B E M D
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Há mais 10 (dez) anos, a ABEMD discute com 
afinco o tema da Proteção de Dados Pessoais, 
no Brasil. Neste sentido, convém destacar 
a atuação da ABEMD, ainda em 2012, no 5º 
Congresso da Indústria da Comunicação, o qual 
contou com a participação ativa de 38 entidades 
integrantes do ForCom (Fórum Permanente da 
Indústria da Comunicação), como coordenadora 
da Comissão One-to-One: Personalização x 
Privacidade, do Congresso. 

De lá para cá, a ABEMD se fez presente em 
audiências públicas, manteve diálogos com os 
setores do Governo e demais associações que 
discutiam o tema e suas implicações, sempre 
defendendo a aprovação de uma norma que 
refletisse os anseios do setor e a defesa do 
consumidor (titular de dados), estabelecendo 
equilíbrio entre a proteção de dados pessoais e 
a livre circulação de dados. 

Desta forma, a aprovação da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD) significou 
para a ABEMD um avanço que não apenas reflete 
este equilíbrio buscado, como também reflete a 
segurança jurídica que as empresas do Setor da 
Comunicação Social almejavam, visto que trouxe 
orientação à atividade de Marketing de Dados, 
delimitando parâmetros de regularidade, de 
modo a evitar a arbitrariedade do fiscalizador. 

Apesar dos avanços, a ABEMD entende 
que a aprovação da Lei Geral de Proteção 
de Dados foi apenas o primeiro passo para 
co n c ret i z a r/o p e r a c i o n a l i z a r  o  e q u i l í b r i o 
entre a proteção de dados e a livre circulação 
destes. Isso, pois, a norma ainda carece de 
detalhamento e regulamentação em temas 
como: legítimo interesse; subcontratação de 
parceiros para tratamento de dados pessoais; 
compartilhamento de dados por empresas de 
um mesmo grupo econômico, mas de setores 
distintos; e, diferenciação das exigências para 
Micro e Pequenas Empresas. 

No último dia 29/05/19 o senado aprovou 
a Medida Provisória que cria a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANDP), 
a ABEMD acredita que a aprovação de uma 
ANDP que possua autonomia financeira, além 
de independência funcional é de fundamental 
importância para que essas lacunas sejam 
sanadas; Ainda, é preciso que a ANPD seja 
sancionada pelo Presidente da Republica, para 
que tenha tempo hábil até o término de vacatio 
legis, em agosto de 2020, de editar orientações 
e esclarecimentos aos diversos setores que 
serão impactados por esta norma, entre eles, 
o Setor da Comunicação Social e Marketing de 
Dados. A ABEMD se mantem firme no propósito 
de proteger o mercado e seus associados. 

Carti lha
 

Apesar da vigência da LGPD ter sido 
postergada para agosto de 2020, ainda há 
muito a ser feito.  E por isso, quanto antes se 
iniciarem as mudanças para adequação com 
a nova legislação, maiores serão as chances 
de estar de acordo com a lei ,  em tempo. 

Para tanto, a presente Carti lha busca 
de forma simples e objetiva apresentar 
as principais informações sobre a Lei 
Geral  de Proteção de Dados para que as 
empresas sejam capazes de aval iar os 
riscos e necessidades futuras. Diante deste 
entendimento e com o intuito de demonstrar 
ao Setor da Comunicação Social  os principais 
pontos de atenção trazidos pela LGPD, bem 
como o necessário para que as empresas 
se programem e adequem, a ABEMD em 
conjunto com o LTSA advogados desenvolveu 
a presente carti lha sobre proteção de dados 
pessoais no Brasi l  e a nova Lei. 

Certif icação 

A ABEMD sai  na frente mais uma vez! Desde 
2018, a ABEMD em parceria com o Bureau 
Veritas, empresa l íder mundial  em serviços 
de certif icação,  e seu parceiro jurídico,  o 
escritório LTSA advogados, vem construindo 
aos seus associados um Programa de 
Compliance e Certif icação de Proteção de 
Dados Pessoais,  com o intuito de auxil iá-
los na adequação à Norma ABEMD/Bureau 
Veritas de Proteção de Dados Pessoais, 
que igualmente faz parte deste pacote, 
inspira-se na LGPD e presta-se a orientar 
os associados, principalmente, no tocante a 
questões ainda não detalhadas na legislação, 
tendo também por base decisões, normas e 
experiências divulgadas por autoridades 
e associações europeias. A ABEMD também 
contará com um parceiro para auxil iar os 
seus associados na área da governança de 
dados e segurança da informação.

A certif icação garantirá aos seus 
associados a adequação à Norma ABEMD/
Bureau Veritas  pelo prazo de um ano. O 
processo de certif icação envolverá,  em 
um momento prévio,  um relatório de Gap 
Analysis a f im de demonstrar eventuais 
falhas que precisam ser ajustadas. Diante 
deste relatório,  a ABEMD com seu parceiro 
jurídico e de segurança da informação 
disponibi l izará treinamentos e Programa 
de Compliance de Proteção de Dados, de 
forma a assistir  o associado a sanar as 
irregularidades apontadas e a prepara-se 
para a aval iação da certif icação.

A ABEMD e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Vantagens da Certificação 

A Certificação garantirá ao associado: 

Consolidar-se no mercado como Empresa 
diferenciada; Agregar maior valor ao seu 
produto ou serviço; Conceder segurança 
e confiabilidade aos clientes, parceiros e 
titulares de dados pessoais; Demonstrar que 
a Privacidade é um valor corporativo; Colocar-
se frente às autoridades e órgãos do governo 
como uma empresa transparente e que 
respeita os direitos e garantias fundamentais .

Alguns requisitos necessários para a certificação

Ser pessoa jurídica (a ABEMD não irá disponibilizar 
certificação, por ora, para pessoas físicas); 
Estar em compliance com a Norma ABEMD/
Bureau Veritas e a LGPD; Realizar avaliação de 
desempenho periodicamente com elaboração 
de Relatório de Impacto e indicação de ações 
corretivas; Ser capaz de comprovar a Observância 
e cumprimento das normas de proteção de 
dados pessoais (art.6º,LGPD); Somente realizar 
tratamento de dados pessoais frente a uma das 
hipóteses/bases legais (art.7º); Possuir Código 
de Conduta relacionado ao tratamento de dados 
(art. 40, II, GDPR); Nomear um encarregado pelo 
tratamento de dados pessoais (art.41, LGPD), 
caso seja classificado como “controlador”; 
Respeitar os direitos de acesso, retificação, 
cancelamento e portabilidade dos dados 
pessoais, dentre outras obrigações criadas pela 
LGPD e Norma ABEMD/Bureau Veritas. 

Treinamento 

A ABEMD juntamente com seu parceiro jurídico 
oferecerá treinamento para conscientização 
das empresas e seus funcionários a respeito do 
Programa de Adequação à Norma ABEMD/Bureau 
Veritas e à LGPD, com aplicação de pesquisa 
através de questionário, para o fim de averiguar 
o nível de absorção do conteúdo. 

O treinamento, ainda abordará a temática 
dos procedimentos em caso de incidente de 
dados pessoais, bem como demais questões 
relacionadas à segurança da informação. 

Rolando os Dados 

Acontecerá, mensalmente, na sede da 
Abemd, a promoção de discussões sobre 
a LGPD e os caminhos necessários para o 
enquadramento, como: 

- Certificação
- Consultoria
- Gap Analytics
- Treinamento
- Implementação de sistema 



Nos dias 25 e 26 de abril aconteceu na sede da ABEMD o julgamento do Prêmio ABEMD 2019. O Júri, composto por 23 profissionais altamente 
respeitados, doaram seu dia precioso para julgarem os cases inscritos e definirem o conjunto de premiados. Conheça quem formou o corpo de jurados 
do Prêmio ABEMD 2019. 

Presidente do Júri: Fernando Cirne 

Coordenadores dos grupos: Alexandre Ravagnani, Eduardo Ramalho, 
Maria Luiza Piccioli e Odair Gutirres

Jurados:

Alessandro Guidini, CEO  da Urban Summer
Alexandre Ravagnani, Diretor Executivo de Criação da REPENSE 
Alexis Pagliarini, Diretor Superintendente da FENAPRO 
Antonio Hercules, Diretor Geral da Perse 
Caio Ribeiro do Vale, Founder and CEO da Adin 
David Whittaker, Diretor Executivo da Marketdata 
Eduardo Ramalho, Sócio da Dataonboarding
Eudes Soares, Diretor de Criação da Track DDB 
Fabiano Cruz, CEO da HouseCricket 
Fernando Guimarães, Sócio Diretor da Fernando LG Guimarães Publicidade 
Fernando Moulin, Diretor de Experiência Digital da VIVO 
Janaina Zanardi, Sócia e Diretora de Atendimento e Estratégia  da Agência PLUG 
Luci Silva, Diretora de Vendas e Relacionamento da Ed. Abril 
Marcelo Custódio, Sócio e Managing Director do Instituto CX 
Marciliano Silva Jr., Consultor da Sm Leon 
Márcio Oliveira, Sócio e VP Planejamento da youDB 
Maria Luiza Piccioli, Sócia Proprietária da Piccioli Mkt 
Odair Gutirres, CEO da PMK 
Patricia Tavares, Diretora Geral de Planejamento da HouseCricket 
Pedro Renato Eckersdorff, Diretor da Flores By Tonia 
Rogério Carpi, Gerente Senior BI, CRM e Produtos  da TransUnion 
Vicente Argentino 
Waldomiro Rodrigues, Consultor de Crédito da Via Varejo
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Pensando no papel fundamental do terceiro setor 
a ABEMD tem a Diretoria de terceiro setor conduzida 
pelo Angelo Franzão também membro do IHF ao qual 
nos ajudou a transformar a ideia em ação e estamos 
nos engajando em deixar os Dados acessíveis a todos. 

Parceria ABEMD x IHF 

O IHF foi criado para atender instituições 
beneficentes do terceiro setor. Tem credenciadas 
36 instituições que atendem crianças em estado de 
vulnerabilidade social e com doenças graves, idosos 
e algumas outras que atendem jovens. 

Todas recebem uma doação financeira mensal. 
Para completar de forma mais eficiente, estão 
divididas em dois grupos: um onde estão dezesseis 
instituições de grande porte, e outro onde ficam 
vinte de pequeno e médio porte, de acordo com a 
quantidade de assistidos de cada uma. 

Este trabalho é complementado com um 
programa de entretenimento aos assistidos e o 

apoio de um corpo de voluntários treinados para 
atendimento contínuo junto às instituições.

 
Nesses cinco anos de existência o IHF pôde 

cumprir seu trabalho graças à formação de um 
fundo patrimonial ofertado pelo seu idealizador. 
Entra em 2019 em uma nova fase: buscar recursos 
financeiros para ampliar sua atuação para as 
instituições já assistidas e para permitir o ingresso 
de novas, buscando apoio financeiro do mercado. Em 
um primeiro momento visa apoio de empresas que 
compreendem (e apoiam) o trabalho voltado para o 
terceiro setor. 

Nessa busca, a ABEMD, através de sua CEO 
Cláudia Campos inserida em projetos sociais e 
pensando na falta de tempo das pessoas para 
se engajarem nesse tipo de projeto, trouxe 
uma colaboração criativa:  além de colaborar na 
divulgação do trabalho do IHF, doar 1% de sua 
receita mensal associativa para nossa instituição. 
Esta atitude, independentemente do valor, é uma 
ideia espetacular, tanto que levou o IHF a consultar 
outras associações de classe ligadas à comunicação 
comercial do país, para realizarem o mesmo tipo de 
contribuição. 

Uma inic iativa que merece um enorme 
agradecimento. 

Parceria ABEMD x Prefeitura 

A ABEMD tem sido importante parceira da 
Prefeitura de São Paulo em sua interlocução 
com nossa Secretaria Municipal da Pessoa com 
Deficiência. Identificamos várias áreas para 
potenciais ações em parceria, com destaque 
para a promoção da Acessibilidade Digital e, 
consequentemente, do Selo de Acessibilidade 
Digital criado pela SMPED. Não podemos mais 
permitir a falta de acessibilidade em qualquer 
plano, pelo fato de alijar milhões de brasileiros do 
exercício pleno de seus direitos. Paralelamente, 
temos outras agendas de interesse comum 
e de grande apelo em termos de políticas 
públicas, como Acessibilidade Informacional/
Co m u n i c a c i o n a l ,  S e l o  d e  Ace s s i b i l i d a d e 
Arquitetônica e Empregabilidade da Pessoa com 
Deficiência no Âmbito da Lei de Cotas. É apenas 
por intermédio desta articulação sistemática 
entre poder público e instituições privadas que 
podemos, de fato, evoluir no desenvolvimento de 
ações positivas para toda a sociedade.

H o m e n a g e a d o s

J u l g a m e n to  e  j u r a d o s
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“Nosso trabalho é orientado ao resultado e à 
geração de valor. O reconhecimento de uma 

premiação como a ABEMD, além de nos orgulhar 
muito, materializa e certifica que, sob o olhar 

crítico do mercado, o trabalho está no caminho 
certo e está cumprindo seu propósito.” 

Roberto Ribas, BRIVIA

“Receber este prêmio é muito gratificante por 
ser um dos mais importantes prêmios da área 
de marketing no Brasil. Além da projeção que 
ele proporciona às empresas, o prêmio nos dá 
a certeza de que estamos no caminho certo 
com nossas estratégias de relacionamento 

com os nossos clientes.” 
Daniel Assunção Soares, Especialista em

Marketing de Relacionamento - Porto Bello Shop

“O Prêmio ABEMD é muito importante para 
a Cadastra por ser fruto da parceria que 

estabelecemos com nossos clientes ao dar o 
devido reconhecimento de mercado à empresa 

pela análise e todo o trabalho realizado em prol 
da geração de valor para os negócios deles.”

 Bruno Tonetto, BI e CRM Manager - Cadastra 

“O Prêmio ABEMD é uma tradicional referência 
do mercado para todas as empresas que levam 

a sério o relacionamento com seus clientes. 
Para minha empresa, para a empresa dos meus 
clientes que foram premiados e para todos os 
que ganharam troféus, o prêmio serve como 

um marco na história de desafios 
que se tornam casos de sucesso.” 

Caio Ribeiro do Vale, Founder and CEO - ADIN 

“O Prêmio Abemd é um importante 
reconhecimento para nós, pois valoriza não 
apenas a criação, mas também a estratégia 
e o resultado alcançado, mesmo modelo que 

buscamos trabalhar com nossos
clientes na HouseCricket.” 

Ana Paula Tabor, Diretora de Planejamento
e Estratégia - HouseCricket

“Em nossos 40 anos de história e mais de 6 
milhões de beneficiários, fomos pioneiros no 

mercado da saúde e assumimos o compromisso 
de entregar um atendimento resolutivo e 

humanizado. Simplificar, humanizar e Digitalizar 
tem sido o nosso lema em uma era onde temos 
a Obsessão Pelo Cliente (campanha interna que 

tem motivado a todas as áreas da Amil) em 
nossos processos e decisões. O Prêmio ABEMD, 

uma das maiores premiações de marketing 
de dados e atendimento ao cliente, é um 

reconhecimento importante do nosso trabalho 
que impacta nossos beneficiários dia a dia. 

Todos os colaboradores do setor de atendimento 
com sua dedicação, comprometimento e 

empatia, faz parte dessa conquista importante 
da qual temos o maior orgulho. “

 AMIL 

“Para nós o prêmio ABEMD significa o 
reconhecimento do mercado às nossas ações 

de inovação; a Orbitall tem criado diversas 
iniciativas disruptivas que são de suma 

importância para o nosso negócio porque 
ele está em constante mudança; não se 

antecipar a esta realidade, não representa 
somente uma perda, mas, um retrocesso”. O 
ABEMD nos mostra que estamos trilhando o 

caminho correto e baliza nossos cases com a 
expectativa dos nossos clientes” 
Danilo Alcântara, Diretor de Negócios  

Orbitall 

“A agência LEFT já nasceu com alguns dos 
melhores profissionais de dados do mercado, 
alguns dos melhores criativos do mercado e 
atendendo os maiores clientes do mercado. 
Com um ano e meio de vida ganhamos um 

dos troféus mais importantes do mercado. 
É muito importante para nós saber que 
estamos trilhando o caminho certo para 

nós e para nossos clientes.” 
Cristian Firmino, Sócio e Diretor Criativo  

Agência Left 

“O prêmio ABEMD é uma ótima oportunidade 
de mostrar ao mercado que as soluções de Big 
Data Analytics, Inteligência Artificial e Machine 
Learning já são uma realidade nas empresas do 

país e geram resultados expressivos para os 
clientes da Neoway.” 

Nicole Collino, Customer and Product 
Marketing Analyst - Neoway 

“Significa ser reconhecido como uma agência com 
inteligência estratégica que não enxerga mais o 
público-alvo apenas pela classe social, gênero ou 

região. E sim pelas variáveis que definem o indivíduo, 
encontrando caminhos mais eficientes para 

apresentar uma marca, produto ou serviço de forma 
pertinente e cada vez menos interruptiva.”

Gabriela Blotta, Executiva de Contas - DPTO

“Essa premiação é importante porque fortalece 
ainda mais o nosso propósito perante o mercado.  
Saber que estamos entre os melhores e somos 

referência no serviço de call center é algo que nos 
honra e consolida o trabalho que realizamos. “ 

BTCC Conexão Cliente  

“A Smiles com seu DNA inovador está sempre em 
busca das melhores soluções e métricas para 

suas iniciativas. A ABEMD enaltece essas ideias 
premiando os melhores cases do mercado.
É muito importante esse reconhecimento

para a empresa” 
Nathália Torres, Gerente executiva

de marketing - Smiles“O prêmio ABEMD é o reconhecimento e coroação 
de um trabalho bem realizado por empresas 

engajadas e que vêm construindo esse projeto 
faz mais de três anos. Para nós é um orgulho 

receber este prêmio junto com a LG.” 
Paulo Planet, Co-Founder and COO at Tail

“Nosso time se dedica diariamente a entender 
o problema e as oportunidades de cada cliente, 

fazendo acontecer as soluções idealizadas. A 
eficiência do CRM a gente conhece, vê na prática 
por sempre acompanhar e mensurar, mas é tudo 
muito nos bastidores. Ser premiado pela ABEMD 
coloca luz no sucesso dos resultados obtidos 
e só reforça que estamos no caminho certo. É 
gratificante para nós e uma chancela da nossa 

expertise junto ao mercado.” 
IBOPE dtm

“Foi a realização de um sonho. Sempre quisemos 
participar de um prêmio tão reconhecido no 
mercado brasileiro. Trabalhamos muito para 

criar cases a altura do Prêmio ABEMD, e o 
resultado é que entramos de cabeça e super 
confiantes. Mas independente do resultado, 
estar junto de players tão significativos já é 

uma vitória! Vida longa ao Prêmio ABEMD”.
Gustavo Pereira, CEO da InboxOK

NoblindDZ/Trade Team

“O Prêmio ABEMD sempre nos apresenta o que 
há de melhor em estratégia, planejamento e 

criatividade e nos impulsiona a ideias cada vez 
mais inovadoras para buscarmos os melhores 

resultados para o nosso negócio.” 
Moira Gnemmi Taddei, Diretoria

de Marketing e Vendas - Algartech 

“Para nós, ter o app Minha SKY reconhecido pelo 
Prêmio ABEMD, que completa seu 25º ano e é 
uma referência de mercado, demonstra que 

estamos no caminho certo para entregar uma 
plataforma digital completa de atendimento, 
entretenimento e informação aos clientes.” 

Thiago Risi - SKY | Digital 

D e p o i m e n to s
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Categoria DIGITAL

Categoria CRM/LOYALTY
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Aplicativo Meu Desconto Lopes - IbopeDTM - Supermercados Lopes
App Minha Sky - Sky
Hub XT - HouseCricket - Corteva

TROFÉU OURO

Aplicativo Você Marche - Oferta Personalizada - IbopeDTM - St. Marche
CRM Natura: como se relacionar one-to-one com 1,2 milhão de Consultoras de Beleza - Natura Cosméticos
O que é especial no Marche para você? - IbopeDTM - St. Marche
Samsung | Zerando o estoque de produtos através de inovações em CRM - Cadastra - Samsung

TROFÉU OURO

Campanha de Cuponagem Subway - HouseCricket - Subway
Celular Vivo - Unificação e Fortalecimento de Domínio - Wunderman - Vivo
Desafio dos 300% V/H - Noblind DZ - GLOBOSAT PLAY
Desafio Frimesa - HouseCricket - Frimesa
Inauguração Loja Conceito O Boticário - HouseCricket - O Boticário
Meu Vivo Empresas Blog - Plataforma de Inbound Marketing como suporte à atuação comercial B2B - Brivia - Vivo
Top Club Johnson & Johnson - Left - Johnson & Johnson

TROFÉU PRATA

Ação CRM - Bônus exclusivo Nissan Versa - Marketdata - Nissan do Brasil
Aporte Premiado SulAmérica Previdência - Marketdata - SulAmérica Seguros
Cliente Fiel cuida com carinho do seu filhote - Interconnect - Petz
Renault Captur: máxima personalização garantindo alta performance - Marketdata - Renault
Tração de vendas conectando o Brasil - Neoway - LoggiTROFÉU PRATA

Democratização e digitalização: como contornamos o problema de espaço no celular das consultoras - Natura Cosméticos
Novos Planos e Benefícios Clube Smiles - Smiles
Seu Cliente é único: Estratégia de Customer Experience na prática - ADIN - Petz
Vender mais na Black Friday: Otimizando a jornada de compra do cliente - ADIN - Petz
Wifi Social - HouseCricket - O BoticárioTROFÉU BRONZE

“Banco Digital, Prospecção Inteligente” - Serasa Experian - Banco Original
“Onboarding Digital - Avon Cadastra” - Serasa Experian - Avon
Ação CRM - Desafio Frontier (Bônus adicional) - Marketdata - Nissan do Brasil
Calvin Klein: Estratégia de CRM e eficiência operacional em campanhas - Marketdata - Calvin Klein
Claro Futebol Clube - Marketdata - Claro Brasil
Data Enrichment | Construindo visão e comunicação omnichannel com os consumidores - Tail - LG Eletronics
Expansão de Mercado - Neoway - Valecard
Ofertas que são a sua cara - IbopeDTM - St. Marche
Potencializando Resultados com On Target - Neoway - VR Benefícios
Repense Possibilidades, Repense seu estilo de Vida - Algar Tech

TROFÉU BRONZE
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P re m i a çõ e s  E s p e c i a i s
Melhor dos Melhores na Especialidade Call Center/Contac Center:First Call Resolutions - Amil

Agência do Ano na Especialidade Call Center/Contac Center: Orbital Atendimento

Melhor dos Melhores na Especialidade CRM/Loyalty: CRM Natura: como se relacionar one-to-one com 1,2 milhão de Consultoras de Beleza - Natura

Agência do Ano na Especialidade CRM/Loyalty: Marketdata

Melhor dos Melhores na Especialidade Campanha/Programa: Campanha de Incentivo Branco - HouseCricket/Branco

Criação na Especialidade Campanha/Programa: Campanha de Incentivo Branco - HouseCricket/Branco

Agência do Ano na Especialidade Campanha/Programa: HouseCricket

Melhor dos Melhores na Especialidade Digital/Mobile: Hub XT - HouseCricket/Corteva

Criação na Especialidade Digital/Mobile: App Minha Sky - Sky

Agência do Ano na Especialidade Digital/Mobile: HouseCricket

Anunciante do Ano: Natura Cosméticos

Grand Prix: Hub XT - HouseCricket/Corteva

Categoria CALL CENTER

Categoria CAMPANHA /PROGRAMA

Excelência em Robótica - porque o segredo não é ter a tecnologia, é saber como usá-la! - Orbitall Atendimento - Caixa
First Call Resolution - Amil
Um Milhão na Caixa Seguradora - Algar Tech - Caixa Seguradora

TROFÉU OURO

Campanha de Incentivo Branco - HouseCricket - Branco
Clube Smiles Day - Smiles

TROFÉU OURO

Clube Sodexomos - Teleperformance - Sodexo
Evolução - Reclame Aqui - Atento - Cielo
Gente é a Solução - Orbitall Atendimento - 99

TROFÉU PRATA

Campanha Portobello + arquitetura - Portobello Shop
Programa de Relacionamento Gabriel Pro - DPTO - Gabriel Pro
Trade 360 - Dunnhumby Brasil - Raia Drogasil/  
                   Hypera Pharma

TROFÉU PRATA

BackOffice - Vales Receptivo - BTCC

TROFÉU BRONZE

Lançamento Clube+ - IbopeDTM - CSD
Lançamento Intuitive Service Desk - Algar Tech
Smiles Friday - Smiles

TROFÉU BRONZE
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O Hall of Fame da ABEMD foi instituído com a finalidade de homenagear profissionais 
que contribuíram de forma fundamental para o desenvolvimento do Marketing Direto 
no Brasil (atualmente chamado de Marketing de Dados). O conceito de escolha é a 
trajetória de contribuições constantes no curso de um longo tempo. 

 
A premiação surgiu como uma categoria especial dentro do Prêmio ABEMD de 

Marketing Direto criado no ano de 1994. Na ocasião, foram conferidos 5 troféus.  
 
Com o passar dos anos, o comitê do Prêmio ABEMD decidiu premiar apenas um 

profissional por edição e a partir de 2013, a homenagem passou a ser desvinculada 
do Prêmio ABEMD.  

Em 2019, para comemorar os 25 anos do Prêmio ABEMD, resolvemos fazer uma 
homenagem a todas personalidades que já foram reconhecidas no decorrer das 
edições. E como a história não pode parar, neste ano o homenageado do Hall of Fame é 
Fernando Cirne, atual CEO da Locaweb e profissional de grande importância no mercado 
de marketing brasileiro. 

Confira lista em ordem cronológica: 

H a l l  of  Fa m e

Eduardo Souza Aranha
1994

Márcio Porta
(in memoriam)

1995

Victor Civita
(in memoriam) 

1995

Victor Dauman
(in memoriam) 

2000

Alexandra Periscinoto
(in memoriam) 

2007

George Choate Huffard
(in memoriam)

2000

Alexandre Jau
2005

Hugo Martinez Filho
(in memoriam)

1994

Paulo Geraldo
Cavalcanti 

1996

Márcio Valente
2001

Aurélio Saraiva Pinto 
Lopes Júnior

2008

Nelson Grunenberg
 A. Reis 
1995

Pedro John Meinrath 
2000

Márcio Salem
2006

Joel Grunenberg A. Reis 
(in memoriam) 

1994

Ike Zarmati
1997

Paulo Vasconcelos
2002

Fernando Alberto
da Costa

2009

Pedro Renato Eckersdorff 
2014

Vicente Argentino
2012

Abaete de Azevedo
2015

Rubens Stephan
2013

Efraim Kapulski 
2018

Fernando Cirne
2019

Pio Borges
1994

Gerson Cury
1998

Jakobus Hendrik Siewers 
(Koos Siewers)

2003

Eduardo Wilson Ramalho
2010

Roberto Civita
(in memoriam)

1994

Antonio Carlos Carletto
1999

Peter Rosenwald
2004

José Antonio Soler
2011
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Estamos com os projetos para o Prêmio ABEMD 
2020 a todo vapor! Incluindo a implantação de 
novas categorias para o Prêmio e uma proposta 
arquitetônica diferenciada e acessível. 

 
Proposta arquitetônica para o prêmio 2020  

A proposta é tornar o prêmio acessível a todos, 
afinal o Prêmio ABEMD é para todos! Esse projeto 
foi inspirado nas parcerias que a ABEMD fez com o 
IHF e também com a Prefeitura de São Paulo, onde 
a ideia é realizar as adaptações necessárias no 
espaço, além de disponibilizar instrumentos para 
comunicação e interação de todos os presentes.   

Como Funciona? 

Através do patrocínio será possível adaptar o 
ambiente com rampas e corrimãos que facilitem o 
deslocamento caso o espaço não seja totalmente 
adequado, equipamentos móveis, como cadeiras 
especiais, adaptação para cão guia, organização 
da programação pensando em atividades 
acessíveis (português e língua de sinais) desde 
o convite às peças visuais, que são traduzidos 
através da inserção de vídeos com o conteúdo 
em Libras, podendo ser acessados através de 
tablets e smartphones.  

Outras Ideias também poderão ser 
implementadas como: utilizar espelhos que 
geram imagens desproporcionais das pessoas, 
que se vem de forma diferente, no lugar do outro, 
provocando a reflexão sobre o preconceito de 
cada um, divulgação em mídias sociais utilizando 
uma linguagem inclusiva, usar as hashtags (#) 
nas legendas e descrever as imagens postadas. 
Assim, o conteúdo fica acessível para os 
deficientes visuais e a interação desse público 
com o conteúdo aumenta.

Novas categorias em 2020 

Pegando o “gancho” transformando a ideia 
do selo digital/acessibilidade em categoria de 
premiação, para os demais Prêmios ABEMD.

Categoria Acessibilidade Digital: os cases serão 
avaliados sobre os critérios e Estratégias de 

criação e resultado que poderão ser desenvolvidos 
via digital entre outros pilares. 

Objetivo é medir o desempenho das empresas 
as quais fizerem adesão do selo entre outros 
pilares de acessibilidade e diversidade proposto 
pela prefeitura/mercado. 

Alcance: Abrirá novos nichos que são as 
empresas as quais ganharemos força para 
extensão do projeto selo de acessibilidade digital, 
em larga escala, outra possibilidade são mensurar 
as campanhas vinda por Fundraising entre outras 
possibilidades. 

Categoria Chatbot: A demanda dos millennials 
por  chatbots  é crescente, os consumidores 
estão solicitando um atendimento ao cliente 
simples e eficaz, mas nem todos os chatbots são 
capacitados.  

Objetivo é medir as métricas fundamentais 
para o desenvolvimento de um sucedido Bot em 
suas campanhas de marketing e branding. 

Através dos KPI vamos medir o sólido do 
desempenho do bot, através do número total de 
usuários atingidos.

- Duração média da sessão 
- Sessões por usuário 
- Interações por usuário 
- Taxas de cliques (CTR) usuários ativos e 
engajados 
- Gatilhos de confusão 
- Tempo de resposta 
- Etapas de conversação 
- Taxa e autoatendimento 
- Taxas de retenção 
- Crescimento de receita 
- Taxa de satisfação 
- Inteligência artificial e taxa de aprendizado 
de máquina/retenção 
- Crescimento de receita 
- Taxa de satisfação Inteligência artificial e 
taxa de aprendizado de máquina 

Categoria Big Data: As ferramentas de Big Data são 
de grande importância na definição de estratégias 
de marketing. Com elas é possível, por exemplo, 

aumentar a produtividade, reduzir custos e tomar 
decisões de negócios mais inteligentes. 

O objetivo é premiar empresas que desenvolvam 
soluções baseadas em análises de Big Data. 
Implementações de sucesso e novos produtos 
desenvolvidos baseados nessas análises de 
grande porte. 

Categoria Anúncios on-line: Cada dia mais os 
anúncios on-line são utilizados para ações no 
ambiente digital. Com objetivos diversos, é 
possível medir quanto retorno foi obtido em cada 
campanha e mensurar o resultado dos anúncios. 

O objetivo é analisar e premiar os cases que 
tenham campanhas de sucesso baseadas em 
anúncios on-line, como Google ADS e outras 
plataformas semelhantes, tanto de vendas, 
geração de leads, quanto de remarketing e 
satisfação do consumidor.

Categoria Relacionamento: Cases onde a estratégia 
não tem como premissa um resultado financeiro, 
mas de awareness e engajamento com a marca.  

Categoria de Branded Content: Categoria que avalia 
o conteúdo gerado para os diferentes públicos, e 
não apenas a comunicação utilizada. 

Categoria E-Commerce: Mesmo sendo um mercado 
consolidado, continua em franca expansão, e que 
tem no marketing de dados uma grande fonte de 
insights para atuações eficazes.  

Categoria Customer Experience: Essa categoria 
envolve avaliar projetos de mapeamento da 
jornada do cliente, implementação de NPS, Omni 
Channel, canais de resposta / pós-venda via site/
e-mail/telemarketing entre outros.

P a t ro c i n e  o  P rê m i o  A B E M D  2 0 2 0

Curso Digital Data Immersion 

O Curso Digital Data Immersion é a grande oportunidade 
que você terá de aprender através de ferramentas, 
planejamento, tecnologias e estratégias digitais a 
implementar melhorias na sua escala de negócio com 
equipes capacitadas, ágeis, criativas e inovadora.

Com opção de realizar o curso completo ou por módulo, 
além da possibilidade de desenvolver uma versão in 

company, de acordo com as necessidades da empresa 
contratante. 
 
Conheça um pouco do nosso conteúdo: 

Dados, conteúdo e tecnologia – Uma nova era;  Redes 
sociais como canal de geração de leads;  E-commerce: 
Um novo universo das compras;   Qualidade de 
dados e governança; Conteúdo, engajamento e 
planejamento em mídias sociais; CRM; Privacidade e 

Proteção de Dados Pessoais; Plataforma de anuncio 
on-line (ferramentas de busca); Big Data; Métricas 
em comunicação; Marketing em Redes Sociais; 
UX (User Experience).

Coordenadores: Claudir Segura e Toninho Rosa 

Entre em contato conosco para mais informações:
(11) 3129-3001 ou (11) 99166-3825 
curso@abemd.org.br

Faça parte dessa história! 
Solicite uma proposta de 
patrocínio com a ABEMD.
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