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Responsabilidade social é, muitas vezes, um conceito que ultrapassa os muros da empresa. Em 
prol de imagem politicamente correta, há aquelas que exigem atitudes socialmente responsáveis 
não só de seus funcionários como também de seus fornecedores.  
 
Com um dos programas de proteção ambiental mais ambiciosos do País, a Sony Brasil adota o 
selo Green Partnership, que prevê a não utilização de substâncias prejudiciais ao meio ambiente, 
como cádmio e naftalina policlorada. Todos seus fornecedores precisam ter este selo.  
 
- O selo foi lançado há cerca de um ano e, hoje, todas as fornecedoras de peças e componentes 
para fábrica em Manaus já contam com a certificação - afirma Nelson Iida, superintendente da 
fábrica.  
 
Assim, ao mesmo tempo em que garante que a matéria-prima utilizada em sua produção é 
inofensiva ao meio ambiente, a empresa aumenta a possibilidade de participação no mercado 
externo. "A Sony foi além do que é exigido por países com normas bastante rígidas de proteção 
ao meio ambiente", explica Minoru Itaya, presidente da empresa.  
 
Graças ao selo, a Multibrás da Amazônia, primeira fornecedora da Sony a obter a certificação, 
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 adaptação às técnicas de proteção ambiental e a substituição de substâncias nocivas exigiu 
investimentos de R$ 500 mil. "Diante do nosso faturamento anual, que é de R$ 120 milhões, o 
investimento foi mínimo. E trouxe muitos benefícios, principalmente para a imagem da empresa", 
observa Tapajós Neto.  
 
Começo de dificuldades para a implantação do selo  
 
Mas nem tudo foram flores. Ao contrário. No começo, foram muitas as dificuldades para a 
implantação do selo, como reconhece Iida. "Havia fornecedores, principalmente de pequeno porte, 
que não tinham nem idéia do que significava responsabilidade social. Ensinamos todo o conceito e 
estimulamos ações práticas que precisariam ser tomadas para que se adaptassem ao nosso 
projeto."  
 
Agora, preocupada com o seguimento das normas, a Sony irá realizar auditorias constantes para 
verificar seu cumprimento. "Os novos fornecedores não precisam ter de imediato o selo, mas 
precisarão assumir o compromisso de obtê-lo em um determinado prazo", explica Iida.  
 
Como a Sony, a Bayer também seleciona seus fornecedores a partir de critérios de 
responsabilidade social. Em todos os contratos com fornecedores, há cláusula que proíbe o 
trabalho infantil, sob pena de o contrato ser rescindido sem qualquer direito para a parte 
fornecedora. Além disso, auditores da Bayer costumam percorrer as empresas fornecedoras, para 
checar se estão com o licenciamento ambiental regularizado.  
 
O mesmo faz a Avon, que conquistou a SA 8000, abreviação de Social Accountability 8000, em 
julho do ano passado. A certificação prevê o cumprimento das normas da Organização 
internacional do Trabalho e da Declaração Universal dos Direitos Humanos e visa melhorar as 
condições de trabalho. Ao obtê-la, a Avon estabeleceu com parceiros e fornecedores o 



compromisso de não usarem mão-de-obra infantil ou trabalho forçado e oferecer horário 
adequado e remuneração justa aos seus profissionais.  
 
- As ações de responsabilidade social devem estar voltadas para a sociedade. Por isso, é mais que 
válido estendê-las a todas as pontas, incluindo os fornecedores neste processo - destaca o 
presidente da Bernhoeft Consultoria, Renato Bernhoeft.  
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