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Dezessete cases de 16 diferentes organizações (veja resumo na próxima edição) foram 

destacados no 10° Prêmio Marketing Best Sustentabilidade, organizado pela Editora Referência 

e pela Madia Marketing School, e que procura condecorar empresas, institutos e associações 

que disseminam as melhores práticas sustentáveis nos diversos campos de atuação. 

 

O júri foi presidido por Milton Mira de Assumpção, presidente da M.Books do Brasil, e contou 

também com a presença de Antonio Jacinto Matias, sócio-administrador da Matias Consultores 

e vice-presidente da Fundação Itaú Social; Francisco Alberto Madia de Souza, presidente do 

MadiaMundoMarketing e da Academia Brasileira de Marketing; Francisco Gracioso, conselheiro 

associado da ESPM; e Jomar Pereira da Silva, presidente da Alap (Associação Latino-Americana 

de Agências de Publicidade). 

 

Segundo Assumpção, esse conceito começou a ser difundido no final dos anos 90, quando John 

Elkington, consultor britânico que idealizou o modelo da sustentabilidade corporativa, cunhou a 

expressão Triple Bottom Line, que são os três pilares que devem nortear a gestão empresarial 

- social, econômico e ambiental. "Hoje esses pilares são vitais. E a marca que consegue passar 

esses conceitos será cada vez mais reconhecida pelos consumidores. Outro ponto é que hoje 

as empresas começaram a agregar valor não só aos seus produtos e serviços, mas também à 

sua comunicação", ressaltou. 

 

CIDADÃO 

 

Ex-presidente do Santander e atual presidente do Conselho de Administração da instituição, 

Fábio Barbosa será homenageado durante o Marketing Best com o título de "Cidadão 

Sustentabilidade", que, a partir deste ano, passa a fazer parte da premiação. Ele foi eleito 

pelos 34 membros da Academia Brasileira de Marketing por trabalhar com o conceito de 

sustentabilidade no País há mais de uma década. No comando do Banco Real, que assumiu no 

final dos anos 90, Barbosa colocou em prática uma série de ações sociais e ecológicas de 

destaque durante a sua gestão. O legado continuou a ser disseminado durante a fusão do Real 

com o Santander, conduzida pelo executivo, e hoje faz parte das ações do banco de origem 

espanhola, cuja campanha valoriza o conceito "Juntos". 

 

O evento de entrega dos prêmios do 10° Marketing Best Sustentabilidade ocorre no dia 16 de 

agosto, às I9h, na ESPM, em São Paulo. 

 



 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 11 jul. 2011, p. 15.  


