Inscrições prorrogadas para o Prêmio Empresa
Cidadã ADVB/SC edição 2017
Os cases nas áreas de Preservação Ambiental, Participação
Comunitária e Desenvolvimento Cultural tiveram prazo de inscrição
prorrogado e podem ser cadastrados no site da entidade de até 02
de junho
Há 19 anos o Prêmio Empresa Cidadã reconhece e incentiva as empresas e
instituições que refletem uma nova dinâmica de economia e trabalham cada
vez mais voltadas para um modelo sustentável de desenvolvimento.
Empresas estas que têm se empenhado, através de iniciativas de
responsabilidade socioambiental, procedimentos e formas de agir, criando
projetos que contribuem para um mundo cada vez melhor.
A premiação é o reconhecimento dos resultados positivos destas iniciativas
e ações sustentáveis realizadas em Santa Catarina. “Para nós da ADVB/SC,
o Prêmio Empresa Cidadã é uma forma de reconhecer as ações de
empresas catarinenses que buscam retribuir à sociedade nas três esferas
contempladas, além de servirem como exemplo e inspiração para outras
empresas a fazerem o mesmo”, diz Daniel Silva, presidente executivo da
ADVB/SC.
O cadastro de inscrições para a edição 2017 está aberto até 02 de junho no
site www.advbsc.com.br. O resultado será divulgado no dia 27 de junho e a
entrega da premiação será realizada no dia 20 de julho, em evento com
local a ser confirmado, em Chapecó.
Como participar
Para participar da premiação, as empresas podem inscrever um ou mais
cases de sucesso, realizados em território catarinense, que estejam
relacionados a projetos nas áreas de Preservação Ambiental, Participação
Comunitária e Desenvolvimento Cultural. No ato da inscrição, a empresa
escolhe em qual categoria seu trabalho se enquadra.
De acordo com o regulamento, a cada case inscrito, a empresa deve relatar
de forma detalhada o trabalho, apontando os objetivos do projeto, quais as
estratégias utilizadas para atingi-los, como foi realizada a execução e a
implementação do trabalho e quais os resultados alcançados.

O processo de inscrição deve ser feito no site da ADVB/SC www.advbsc.com.br. Depois de preenchida a ficha de inscrição, será gerado
um cadastro para a inserção das informações do case. Só concorrerão ao
prêmio as inscrições de cases totalmente preenchidos, com pagamento de
taxa e que estejam em conformidade com as regras do prêmio. O
comprovante de pagamento deverá enviado para info@advbsc.com.br.
Associados da ADVB/SC não pagam a taxa de inscrição.
A comissão julgadora será formada por membros da Escola Superior de
Propaganda e Marketing da região Sul (ESPM-Sul). Os projetos inscritos
serão examinados entre os dias 05 a 18 de junho, pela comissão julgadora,
que assegurará o cumprimento de todas as regras da premiação. Serão
considerados vencedores os 15 cases na categoria principal e, em caso de
empate, a diretoria executiva decidirá o vencedor.
Vencedores Prêmio Empresa Cidadã ADVB/SC 2016 (em ordem
alfabética)
ACATMAR: Case “Limpeza dos Mares Acatmar” – problema invisível, solução
limpa para o litoral. (Categoria Preservação Ambiental)
Cooperativa Central Aurora Alimentos: Case Programa Desenvolvimento –
Empreendedores Rurais e Cooperativistas. (Categoria Participação
Comunitária)
Diário Catarinense: Campanha #SegurançaSC,
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essa causa

Flex Contact: Case #sosxanxerê: A equipe Flex e
comunitário. (Categoria Participação Comunitária)
Fundação Aury Luiz Bodanese:
Desenvolvimento Cultural)

Case

Roda

de

o

é

nossa.

engajamento

Leitura.

(Categoria

Grupo RIC: Case Escola na RIC: Educação, Comunicação e Cultura.
(Categoria Desenvolvimento Cultural)
Hospital Baía Sul: Case 1° Festival de Saúde e Bem-Estar. (Categoria
Participação Comunitária)
Ommar Incorporações: Case Ommar Incorporações – Projetando o futuro
em parceria com a comunidade. (Categoria Participação Comunitária)
Portonave S.A.:
Ambiental)

Case

SBT Santa Catarina:
Participação Comunitária)

Projeto
Case

Nossa

Praia.

(Categoria

#JuntosContraOAlcoolismo.

Preservação
(Categoria

SCPAR Porto de Imbituba: Case Programa de Monitoramento da Baleia
Franca no Porto de Imbituba e adjacências. (Categoria Preservação
Ambiental)

SESC Santa Catarina: Case Esporte no SESC. (Categoria Participação
Comunitária)
SESI Santa Catarina: Case SESI Santa Catarina e o novo Centro de
Promoção da Saúde do Trabalhador. (Categoria Participação Comunitária)
Som Maior: Case SuperAção Rádio Som Maior FM + Supermecados em prol
do Bairro da Juventude. (Categoria Participação Comunitária)
Univali: Case Dia D da Leitura. (Categoria Desenvolvimento Cultural)
Categoria Micro e Pequena Empresa:
Incentive: Case - Brasil e Bélgica – Cinco Séculos de Conexões e Interações.
(Categoria Desenvolvimento Cultural)
TIDE Trends: Case Beach & Mountain Challenge:O Primeiro Evento Multiesportivo
do Brasil a Garantir Certificação Lixo Zero e Aliar Promoção Social. (Categoria
Preservação Ambiental)
Tá na Hora Saúde Digital: Case Programa SMS bebê: sistema automatizado via
mensagens SMS/WhatsApp especializado na ciência do comportamento destinado a
gestantes, mães e cuidadores de bebês de zero a três anos. (Categoria Participação
Comunitária)

SOBRE A ADVB/SC – Fundada em 1984, a ADVB/SC (Associação dos
Dirigentes de Marketing e Vendas) é uma entidade civil sem fins lucrativos,
com atuação estadual, que tem por objetivo disseminar os conceitos e
práticas de Marketing e Vendas, através do intercâmbio de conhecimento,
experiências e ideias entre nossos associados e profissionais de expressão
no mercado catarinense. A entidade, pautada nos pilares do
reconhecimento, capacitação e relacionamento, realiza inúmeros eventos de
premiação ao longo do ano, dentre os principais: Prêmio Empresa Cidadã,
Prêmio Personalidade de Vendas, Prêmio Top de Marketing e Vendas e
o Encontro de Ideias, realizado em diferentes formatos e com o objetivo de
promover o networking entre empresários, executivos e dirigentes. A
entidade também promove cursos, presta suporte e capacitação
aos profissionais da área como forma de fomentar o mercado catarinense
e mover a economia do Estado.
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