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Pela segunda vez consecutiva, a Electrolux, líder global 
em eletrodomésticos e aparelhos para uso profissional, foi 
reconhecida na 6a edição do ranking "Empresas mais éticas 
do mundo", do Ethisphere Institute, que analisa a implemen
tação de práticas e iniciativas comerciais que beneficiam a 
comunidade e elevam o nível de padrões éticos dentro da 
indústria. O levantamento, realizado anualmente, avalia có
digos de ética, histórico de litígios e infrações regulatórias, 
investimento em inovação e práticas de negócios sustentá
veis que melhoram a cidadania das empresas candidatas. 
"A sustentabilidade é o foco da estratégia de negócios da 
Electrolux", diz Henrik Sundström, vice-presidente de as
suntos de sustentabilidade do Grupo Electrolux. "Fazer par
te da lista de empresas mais éticas do mundo, de novo este 
ano, nos distingue ainda mais como um líder da indústria". 
Segundo Alex Brigham, diretor-executivo do Ethisphere 
Institute, a cada ano a competição para as "Empresas mais 

éticas do mundo" fica mais intensa, já que cresce o número 
de companhias preocupadas com esses valores. "Os ven
cedores deste ano sabem que um programa de ética forte 
é um componente chave para um modelo de negócio bem-
-sucedido, e eles continuam a controlar seus padrões éticos 
para acompanhar um ambiente regulatório em constante 
mudança", diz Brigham. 
Neste ano, a Electrolux comemora o centenário de seu 
primeiro aspirador de pó no mundo, o Lux 1. Durante os 
últimos 100 anos, a empresa contribuiu para diversos 
marcos do segmento de aspiradores, incluindo modelos 
como o Ergorapido, o Trilobite e o UltraOne, vendendo 
mais de 350 milhões de peças para lares de todo o mun
do. "Estamos muito orgulhosos em comemorar o cen-
tenário de nosso primeiro aspirador de pó e queremos 
convidar nossos consumidores a celebrarem conosco. 
Desde 1912a Electrolux vem criando diversos produtos 

revolucionários. Temos o compromisso 
de manter nossa tradição de qualidade 
e inovação. Durante este ano, consumi
dores serão homenageados com uma 
série de promoções e atividades", afir
ma Marylme Renault, gerente de mar
keting da divisão de eletroportáteis da 
Electrolux. E, para comemorar o cente-
nário, a marca está promovendo diver
sas ações. Uma delas ocorreu em abril 
nas redes sociais, com a promoção 
"100 anos de aspirador com R$100 de 
desconto". No caso, a empresa conce
deu um desconto de R$100 na compra 
do aspirador Ergorapido 4 Grafite, que 
teve seu preço reduzido de R$299 para 
R$199, podendo ser parcelado em até 
seis vezes. O produto é o mais vendido 
pela empresa no mundo todo e já rece
beu diversos prêmios de Design, como 
IF Design e Red Dot Awards, 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 472, p. 58, maio 2012.   




