
Intel Encabeça Lista de Responsabilidade Social Corporativa 
 
A Intel Corporation ficou com a primeira posição na lista das “100 Melhores Empresas em 
Responsabilidade Social Corporativa” desse ano. Divulgada hoje pela revista CRO (Corporate 
Responsibility Officer), a lista conta com o reconhecimento nacional e serve como um indicador 
das melhores práticas na área de responsabilidade social corporativa.  
 
A lista identifica as empresas que melhor combinam os objetivos empresariais com práticas 
responsáveis em todas as oito categorias: meio ambiente, mudanças climáticas, direitos 
humanos, relações empregatícias, liderança corporativa, lobbies, filantropia e desempenho 
financeiro. A classificação é baseada nas pesquisas e análises da IW Financial e as empresas, 
predominantemente, fazem parte do Índice Russell 1000. A Intel está entre as 20 primeiras 
desde que a lista foi criada, há nove anos. 
 
“Na Intel, definimos o sucesso não apenas pelo nosso desempenho financeiro, mas também 
pelo modo como transformamos o mundo no qual as pessoas vivem e trabalham”, declarou 
William A. Swope, vice-presidente corporativo e gerente geral do Grupo de Relações 
Corporativas da Intel. “Investimos muitos recursos e esforços na responsabilidade social 
corporativa e temos altas expectativas quanto à conduta ética em todos os setores da nossa 
empresa. Esse reconhecimento é uma prova do trabalho e do comprometimento contínuo dos 
nossos funcionários em todo o mundo”. 
 
A estratégia mundial de responsabilidade social corporativa da Intel inclui um montante anual 
de investimentos no valor de USD 100 milhões para melhorar a educação em todo o mundo, 
além de um compromisso de longo prazo para a sustentabilidade de suas operações e 
produtos. De fato, no último ano a Intel produziu chips de 45 nanômetros que representam a 
liderança da indústria em desempenho com eficiência no consumo de energia, utilizando o 
mais avançado processo de manufatura que incorpora um design ecologicamente correto, livre 
de chumbo e de materiais halógenos. Além disso, a empresa recentemente encabeçou a lista 
de Parceiros em Energia Limpa da EPA ao se tornar a maior compradora de créditos de energia 
renovável nos Estados Unidos.  
 
Em 2007, a Intel recebeu mais de 50 reconhecimentos por sua responsabilidade social 
corporativa em todo o mundo, incluindo o prêmio da EPA de 2007 pela Liderança no Uso 
Eficiente da Água devido à redução, re-utilização e reciclagem da água. A Intel também foi 
eleita a Empresa Multinacional Mais Responsável da China pela Universidade de Pequim, 
recebeu o prêmio de Liderança no Setor Tecnológico do Índice de Sustentabilidade da Dow 
Jones e o prêmio Corporate Knights da lista da Innovest das “100 Empresas Mais Sustentáveis 
do Mundo”. Mais informações sobre os esforços da Intel podem ser encontradas em 
www.intel.com/go/responsibility.  
 
A CRO é a única plataforma de imprensa para os praticantes da responsabilidade social 
corporativa. A CRO publica a Revista ‘CRO’, o TheCRO.com, newsletters quinzenais, webinars 
(seminários online) e realiza 4 conferências anuais. | www.TheCRO.com.  
 
Perfil Intel - A Intel, líder mundial de inovações em silício, desenvolve tecnologias, produtos e 
iniciativas para melhorar continuamente a forma como as pessoas trabalham e vivem. | 
http://blogs.intel.com. 
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