
Vencedores 

por Karan Novas 

oram entregues na noite da 
última terça-feira (31), em cele-

bração realizaba na sede paulista 
da ESPM, os troféus referentes à 
nona edição do Marketing Best 
Sustentabilidade, que desde 2002 
premia cases de empresas que 
primam, de forma criativa e efe-
tiva, pela responsabilidade social 
e ambiental. 

A edição deste ano laureou um 
total de 13 cases, vindos de nove 
empresas dos mais diferentes ta-
manhos e ramos de atuação. O 

destaque da noite ficou com a Es-
ter Ambiental, ganhadora de qua-
tro estatuetas. Emocionado com 
a participação de sua empresa, o 
diretor comercial Dirceu Pierro 
subiu ao palco com parte de sua 
equipe e revelou, em primeira 
mão, uma das principais novi-
dades da instituição para o ano: 
"Em outubro vamos inaugurar 
a primeira empresa da América 
Latina produtora de combustível 
derivado de resíduo. Com ela, 
transformaremos o lixo que sai 
de nossas casas em combustível, 
em energia". 

Outra empresa que subiu duas 
vezes ao palanque foi a Petrobras 
Transporte, recebendo dois tro-
féus. Além delas, foram premia-
das AACD, Associação Viva e Dei-
xe Viver, Bradesco Capitalização, 
Caixa Econômica Federal, Ultra-

comemoram conquista 
gaz e Fundação Volkswagen. 

"Esta é uma das iniciativas 
que mais admiro entre todas que 
fazemos, especialmente por in 
centivarmos e revelarmos solu 
ções que, quando não resolvem 
totalmente um problema, o ame 
nizam significativamente", apon 
tou Armando Ferrentini, diretor-
presidente da Editora Referência 
- que, juntamente com a Madia 
Marketing School, é criadora e 
responsável pelo Marketing Best 
Sustentabilidade. 

"Estes cases viram um DVD, 
que será distribuído para todos os 
cursos de administração, comuni 
cação e marketing do Brasil. Vo 
cês, premiados, plantam uma se 
mente, que a gente ajuda a disse 
minar", avaliou Francisco Alberto 
Madia de Souza, diretor-presiden 
te da Madiamundomarketing. 
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