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Mensagem MarkEsalq

É com imenso prazer e dedicação que apresentamos os Anais do
Congresso de Marketing, Alimentos e Agronegócios - COMA. O
evento, organizado por alunos e supervisionado por professores
da Universidade de São Paulo (USP/ESALQ) tem, desde sua
primeira edição, como propósito fomentar e reconhecer as
publicações científicas e pesquisas realizadas na área.

Uma vez inserido no dia de palestras sobre Marketing em
Alimentos e Agronegócios organizado e realizado pelo Grupo de
Extensão e Pesquisa em Marketing e Gestão, MarkEsalq, o COMA
permite aos participantes contato com os trabalhos científicos, os
autores/pesquisadores e, dessa maneira, busca diminuir a
distância entre a academia, os empresários e o público geral do
evento.

Diversas foram as situações em que o público participante do
Encontro de Marketing, sendo ele composto por alunos da
USP/ESALQ e outras escolas, professores de outras universidades
e empresários, tiveram a oportunidade de conversar, debater
assuntos abordados e prestigiar os pesquisadores.

Acreditamos que o COMA dê espaço aos trabalhos realizados com
esforço e dedicação por pesquisadores e professores brasileiros,
além de permitir desenvolvimento pessoal e profissional aos
alunos envolvidos no projeto, tanto na organização, quanto na
comissão científica.

Nosso "muito obrigado" a todos os envolvidos, professores,
alunos, à Universidade de São Paulo, pelo apoio na realização, e
aos nossos parceiros pela confiança e reconhecimento.

Maria Gabriela E. de Abreu e Julia Iba
Equipe MarkEsalq
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