
Sony estimula fornecedores a valorizar meio ambiente em sua produção  

Graças ao programa Green Partnership, a Sony do Brasil vem promovendo uma 
verdadeira cadeia de produção sustentável em todo País. A filial brasileira trabalha 
com cerca de 100 fornecedores e, desde agosto de 2002, procura minimizar o 
impacto ambiental nos processos produtivos de seus parceiros.  

O objetivo do selo Green Partnership é garantir que os componentes e matérias-
primas utilizados pelos fornecedores sejam inofensivos ao meio ambiente. “A 
conservação do meio ambiente é uma das maiores prioridades do século XXI. Nesse 
sentido, a Sony decidiu mundialmente se adiantar às regulamentações e ir além do 
que é exigido nos países com normas bastante rígidas”, afirma o presidente da 
Sony Brasil, Minoru Itaya.  

A multinacional já exige esse comportamento de suas 50 filiais no mundo desde 
outubro de 2000, quando introduziu a Visão Ambiental Sony. No mundo inteiro, a 
empresa trabalha na incorporação do conceito de sustentabilidade nas estratégias 
de negócios do grupo. Hoje, todas fábricas da Sony já possuem a ISO 14000. 
Segundo Itaya, “o Green Partnership foi um passo à frente nesse sentido, pois 
começamos o trabalho com os fornecedores”.  

Todas as designações presentes no programa seguem a legislação européia. Os 
fornecedores devem assinar um documento garantindo que não utilizam 
substâncias como cádmio e naftalina policlorada, entre outros. Após passarem por 
auditoria feita pela Sony, eles – se preencherem corretamente os requisitos – 
recebem o certificado SS 00259 (o selo Green Partnership). Até agosto de 2003 
todas empresas que fornecem material para a Sony devem se comprometer em 
implantar essas medidas.  

`Ser um parceiro nesse programa significa que, assim como a Sony, as empresas 
estarão proporcionando uma evolução em todo o seu processo, bem como junto 
aos seus próprios fornecedores, com o propósito de produzir e fornecer itens 
ambientalmente corretos`, diz Itaya.  

Bons resultados  

O primeiro passo da empresa para envolver seus fornecedores nos conceitos de 
responsabilidade social foi visitar suas fábricas e entender melhor seu processo 
industrial. A multinacional organizou então uma série de eventos em que tentava 
orientar seus parceiros sobre as melhores formas de alterar os procedimentos 
industriais. Segundo Anderson de Castro, gerente de Atendimento da StickKolor – 
empresa de etiquetas, adesivos, rótulos e painéis automotivos –, “a Sony nos deu 
condições para podermos controlar a nossa produção de maneira mais racional em 
relação ao meio ambiente”.  

A empresa foi certificada como uma Green Partner da Sony em junho de 2003. Para 
isso, tiveram que parar de usar tintas que continham cádmio e chumbo. “Assim 
estimulamos nosso fornecedor de tintas a elaborar um produto com menor impacto 
ambiental”, afirma Castro.  

Apesar do investimento para se adequar às normas, a StickKolor avalia que o 
esforço é positivo na medida em que eles se cadastram para atender outras 
empresas. “O controle ambiental que temos em nossa produção é um diferencial 
que pode e deve ser usado não só com a Sony, mas em outras concorrências. O 
importante é que graças às normas da Sony nos cadastramos como uma empresa 
ambientalmente correta, o que, além de ser uma atitude que reflete nossa 



preocupação com o mundo, pode ser trabalhada como uma vantagem competitiva”, 
defende o gerente.  

Um bom exemplo nesse sentido é a Multibrás da Amazônia. A empresa foi a 
primeira fornecedora da Sony a obter a certificação. Graças ao selo, aumentou em 
8% sua participação no mercado externo em menos de um ano. `Antes das 
modificações solicitadas pela Sony, apenas 2% da nossa receita correspondiam a 
vendas ao exterior. Atualmente, são mais de 10%`, afirma Ulisses Tapajós Neto, 
diretor da empresa, que produz componentes plásticos injetados, como peças para 
ar-condicionado e gabinetes para televisores.  

“A preocupação com o meio ambiente sempre permeou a política adotada 
mundialmente pela Sony para a aquisição de materiais, mas agora a matriz adotou 
uma posição de colocar a questão como foco principal, à frente de outros fatores 
como, por exemplo, preço”, explicou Minoru Itaya.  

Raio X  

Nome da empresa: Sony Brasil Ltda.  

Número de funcionários: 1283  

Site: www.sony.com.br  

Disponível em: <http://www.ethos.org.br>. Acesso em: 5 agosto 2003. 


