
Festa de premiação valoriza empresas 
 

 
                                                                                                                                                          
A cerimônia de entrega dos troféus às 13 empresas vencedoras (a Petrobras teve dois cases 
escolhidos) da 8a edição do Marketing Best Responsabilidade Social, que aconteceu na última 
semana, na ESPM, em São Paulo, foi marcada por um clima de agradecimento mútuo. Tanto 
os representantes das empresas premiadas como os organizadores, jurados e convidados da 
premiação, citaram palavras como gratificação, realização e emoção para traduzir a 
experiência de divulgar cases que ajudam a construir um mundo melhor. 
 
"A realização desta premiação tem grande importância por revelar ao público a verdade da 
responsabilidade social. Esta é uma noite de cumprimentos e agradecimentos aos responsáveis 
pelos cases vencedores", falou Armando Ferrentini, presidente da Editora Referência, que 
promove o prêmio Marketing Best Responsabilidade Social junto com a Madia Marketing School 
desde 2002. 
 
Para Francisco Alberto Madia de Souza, diretor-presidente do MadiaMundoMarketing, a 
premiação mostra que vem se tornando cada vez mais relevante a consciência da 
sustentabilidade no ambiente empresarial. "Mesmo com a crise, que refletiu este ano na 
redução do número de inscritos e premiados, o papel da sustentabilidade dentro das empresas 
vem ganhando cada vez mais corpo", afirmou ele. 
 
O júri este ano foi presidido por Milton Mira de Assumpção Filho - presidente da M.Books do 
Brasil Editora e membro da Academia Brasileira de Marketing; e composto por: Décio 
Clemente - presidente da Dclemente & Associados; Francisco Alberto Madia de Souza diretor-
presidente do MadiaMundoMarketing e da Academia Brasileira de Marketing; professor 
Francisco Gracioso conselheiro associado da Escola Superior de Propaganda e Marketing e 
membro da Academia Brasileira de Marketing e Jomar Pereira da Silva jornalista e presidente 
da Associação Latino-Americana de Agências de Publicidade. 
 
O presidente do júri também destacou a alta qualidade dos cases. Para Assumpção Filho, 
também o compromisso social das empresas tem se intensificado no País. Durante a 
cerimônia, também houve a apresentação do repentista César Obeid, que foi patrocinado pelo 
Instituto Triângulo. 
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