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Mitsubishi Electric recebe classificação de Ouro na CSR 2019 da EcoVadis 

 

TÓQUIO, 6 de novembro de 2019 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje 

que recebeu a principal classificação de Ouro na área de responsabilidade social empresarial (RSE) (CSR, 

corporate social responsibility) em 2019 pela EcoVadis, uma agência global de avaliação de RSE com sede 

em França. A avaliação analisa de forma abrangente quatro práticas de RSE fundamentais: ambiente, 

trabalho justo e direitos humanos, ética e aquisição sustentável. A Mitsubishi Electric obteve classificações 

particularmente elevadas nas categorias de ambiente e aquisição sustentável, um forte reconhecimento dos 

seus esforços bem-sucedidos para proteger o ambiente global e realizar aquisições socialmente responsáveis. 

 

A classificação de Ouro coloca a Mitsubishi Electric entre os 5% principais de todas as empresas avaliadas 

pela EcoVadis.  

 

O Grupo Mitsubishi Electric assumiu o desafio de resolver vários desafios sociais, incluindo questões 

ambientais e problemas de recursos e energia através dos respetivos produtos, sistemas e serviços. Ao fazê-lo, 

promove iniciativas para criar valor, como a concretização simultânea de "sustentabilidade" e "segurança e 

conforto". Além disso, irá contribuir para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável partilhados 

a nível global ao continuar a promover o crescimento sustentável em todas as atividades, incluindo a criação 

de valor. 

Para obter mais informações sobre a RSE no Grupo Mitsubishi Electric, aceda a: 

https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/csr/index.html 
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A EcoVadis (https://www.ecovadis.com/) avalia fornecedores que operam em 155 países e em 198 categorias 

de compra de acordo com 21 indicadores de RSE. A respetiva metodologia incorpora várias normas de RSE 

internacionais, incluindo o Pacto Global das Nações Unidas, as Iniciativas de Relatórios Globais (GRI, 

Global Reporting Initiatives) e a ISO 26000. Os resultados da avaliação da EcoVadis são utilizados por mais 

de 55 000 empresas. 

### 

 

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation 

Com quase 100 anos de experiência no fornecimento de produtos fiáveis e de alta qualidade, a Mitsubishi 

Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) é um líder mundial reconhecido na produção, marketing e venda de 

equipamento elétrico e eletrónico utilizado em comunicações e processamento de informação, exploração 

espacial e comunicações por satélite, equipamento eletrónico, tecnologia industrial, equipamento de 

construção, energia e transporte. Integrando o espírito do seu lema empresarial, Changes for the Better, e do 

seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser uma empresa ecológica líder a nível 

mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou um rendimento de 4519,9 mil 

milhões de ienes (40,7 mil milhões de dólares*), no ano fiscal que terminou a 31 de março de 2019. Para 

mais informações: 

www.MitsubishiElectric.com 

*A uma taxa de câmbio de 111 ienes por dólar americano, determinada pelo mercado de câmbio  

de Tóquio a 31 de março de 2019 
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