
Vencedores do 10º Marketing Best Sustentabilidade 2011 recebem premiação 

Marcos Bonfim 

 

A cerimônia de entrega dos troféus aos vencedores do 10º Prêmio Marketing Best 

Sustentabilidade 2011 aconteceu na noite da última terça-feira (16), no Auditório Philip Kotler 

da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), em São Paulo. O evento destacou 17 

cases de 16 empresas. Pela primeira vez, o prêmio homenageou uma pessoa física, o “Cidadão 

Sustentabilidade”, título conquistado por Fábio Barbosa, presidente do conselho de 

administração do Santander, por sua atuação em prol do desenvolvimento de uma cultura 

sustentável que ele vem empreendendo há alguns anos no banco. 

  

O prêmio, promovido pela Editora Referência e pela Madia Marketing School, contou com um 

auditório lotado para prestigiar os vencedores da noite. Antes da entrega dos troféus a plateia 

prestigiou a apresentação dos jovens da Camerata de Cordas da Fundação 10 de agosto, 

entidade mantida pela Sobloco Construtora. Em seu discurso, Armando Ferrentini, diretor-

presidente da Editora Referência, se disse “feliz e emocionado” com o resultado do prêmio 

deste ano, a segunda edição sob o nome “Marketing Best Sustentabilidade, que substituiu o 

“Marketing Best Responsabilidade Social”. “A Associação Brasileira de Marketing propôs que 

adotássemos este nome. E deu certo. Conseguimos divulgar ainda mais a premiação, tivemos 

mais espaço na mídia e o número de inscrições aumentou com a presença de concorrentes de 

todo o País”, afirmou. 

  

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

Editora e membro da Academia Brasileira de Marketing, analisou os cases pelo conceito do 

triple bottom line, termo empregado por John Elkington nos anos 90 no livro “Sustentabilidade 

– Canibais com garfo e faca”, que inclui, além da vertente ambiental e social, a econômica, 

como explicou Mira. “Não avaliamos só baseado na contribuição social ou ambiental, mas na 

sustentabilidade como um todo. Nós escolhemos aqueles casos que melhor representavam 

esses conceitos”. Para o presidente do júri, os cases demonstram uma transição na concepção 

de como as companhias empreendem, saindo da concepção de responsabilidade social para a 

de sustentabilidade. Ele destacou ainda a pluralidade dos trabalhos apresentados.  

 

“Escolhemos cases não só pelos conceitos, mas houve também uma variedade, inclusive de 

regiões. Não ficou restrito ao eixo Rio-São Paulo. É interessante nacionalizar o prêmio, mas 

isso aconteceu porque os cases eram bons”, complementou Mira.  

 

Entre os agraciados, o Hospital Santa Paula, com dois cases premiados, foi a empresa mais 

celebrada pelo público. A plateia também vibrou com o quarteto “A 4Vozes”, aplaudindo as 

artistas de pé ao término da apresentação. 

 

 
 

Executivo do Santander é destaque 

Marcos Bonfim 

 

A novidade deste ano do Marketing Best Sustentabilidade ficou por conta do lançamento da 

Categoria "Cidadão Sustentabilidade". Foram mais de 100 indicados, de acordo com os 

realizadores da premiação, mas o título ficou com Fabio Barbosa, presidente do Conselho de 

Administração do banco Santander. 

 

Ao receber a congratulação, o executivo recordou que a procura por uma identidade e 

consciência sustentável começou há cerca de dez anos, como uma tentativa de sair da simples 

ação de fazer uma doação e partir para uma atitude mais completa. "A questão é: o que você 

faz no dia a dia? E foi este o sonho que a gente começou", disse. Barbosa ressaltou o orgulho 

com a premiação recebida, que, segundo ele, é um reconhecimento pelo caminho que vem 

empreendendo. 

 

Com a frase "Os sonhos são inegociáveis", atribuída por ele à cantora Celly Campello, 

Franscisco Alberto Madia de Souza, da Madia Marketing School e um dos organizadores da 
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premiação, destacou a importância da atuação de premiar um cidadão por ações a favor do 

desenvolvimento da sociedade. "Distinguir um brasileiro que, pelo seu exemplo, pela sua 

trajetória, pela sua obra, muito mais pelo que ele fez do que pelo que ele diz, incorporasse a 

figura deste anjo", explicou o executivo, se referindo à imagem do troféu do Marketing Best 

Sustentabilidade. 

 

Barbosa afirmou que, durante muitos anos, sempre foi questionado sobre como é possível às 

empresas ter práticas adequadas, honestas e éticas. E sempre teve como resposta: "se você 

puder comentar à noite com os seus filhos, provavelmente foi ético. Se não puder, não faça, 

por que provavelmente não é", explicou. 

 

O executivo do Santander também expressou que trava uma luta constante contra a ideia 

arraigada na cultura brasileira de que somente o que é incorreto que dá certo. "A minha ideia 

sempre foi batalhar e mostrar que isso é um falso dilema porque, na verdade, você faz 

melhores negócios se você estiver olhando os impactos que você causa nos vários públicos 

com os quais você se relaciona", complementou. E finalizou o discurso reiterando que a 

formação da sociedade deriva das atuações diárias que realizamos, comemorando os passos 

dados ao longo dos últimos anos em prol de uma vida mais "sustentável", mas lembrando que 

o caminho ainda é longo e exige esforços. 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 22 ago. 2011, p. 14-15.  
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