
 

Panasonic é a quarta empresa mais 
sustentável do mundo 

 
• A empresa sobe duas posições no ranking Best Global 

Green Brands de Interbrand, em relação ao ano passado. 

• A Panasonic aproxima-se do objetivo de se tornar a 

empresa mais verde do setor da eletrónica de consumo 

em 2018.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 18 de Junho de 2013 – A Panasonic Corporation foi reconhecida como a 

quarta empresa do mundo em matéria de sustentabilidade, segundo o ranking 

“Best Global Green Brands” da consultora Interbrand. Desta forma a 

multinacional japonesa sobe duas posições em relação à classificação do ano 

passado. 

Em apenas dois anos a Panasonic subiu seis posições do prestigiado ranking, 

aproximando-se cada vez mais do objetivo de tornar-se a empresa número um em 

inovação “verde” do setor de eletrónica de consumo em 2018, quando se 

comemora o centenário da fundação da empresa.  
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A Panasonic, superada neste ranking pela Toyota, Ford e Honda, é a primeira 

empresa do setor de eletrónica de consumo a alcançar este feito junto dos seus 

principais concorrentes. A consultora Interbrand destaca ainda que o presidente 

da Panasonic, Kazuhiro Tsuga definiu a estratégia da empresa para este ano no 

discurso de abertura do CES Las Vegas onde destacou o compromisso da 

Panasonic em oferecer soluções inovadoras, inteligentes e que respeitem o meio 

ambiente. A consultora destaca também que os produtos da marca não são 

apenas verdes mas também “enriquecem a vida das pessoas, criando valor 

acrescentado para clientes em todo o mundo.” 

O alcance global da sustentabilidade da marca, acrescenta a Interbrand, fica 

patente com a recente abertura de fábricas na Índia, no Brasil e no Vietnam. Em 

Novembro, a Panasonic deu a conhecer uma vasta gama de produtos Eco Navi 

com a etiqueta ambiental da China tipo II, a mais elevada certificação energética 

de produtos emitida pelo Ministério de Proteção Ambiental da China. 

Além disso, a Panasonic anunciou recentemente que irá fornecer baterias para o 

veículo elétrico eQ da Toyota, assim como o lançamento de um Sistema de 

Gestão de Energia Inteligente para o Lar no Japão. Com a abertura da nova sede 

na América do Norte, em New Jersey que será certificada como LEED Platinum, a 

mais elevada qualidade para o design do meio ambiente, a Panasonic está a 

cumprir as suas promessas, salienta a consultora Interbrand. 

 

Green Plan 2018 

O Green Plan 2018 marca os passos a seguir pela Panasonic para cumprir com os 

objetivos previstos em 2018, quando se completam cem anos sobre a sua 

fundação. 

O plano é muito específico e define áreas de atividade chave e objetivos 

numéricos concretos, que irão permitir à empresa integrar a estratégia ambiental 

nos seus planos de crescimento com o apoio de todos os seus colaboradores. 

Entre as diferentes áreas destaca-se a redução das emissões de CO2, o aumento 

da taxa de reciclagem até 99,5%, a diminuição do consumo de água ou conseguir 

que os produtos ecológicos da empresa representem 30% do total de vendas. 

 

 

Descarregar o Dossier Eco Strategy 



 

 

 

Para mais informações: 

Visite: www.panasonic.pt 

Acompanhe-nos em: 

 
 
Sobre a Panasonic 

 
A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de produtos 
eletrónicos em três áreas de negócio, de consumo, componentes e dispositivos, e soluções. 
Com sede em Osaka (Japão), a empresa registou vendas líquidas de 7,84 mil milhões de 
ienes (79.109 milhões de euros) durante o ano fiscal finalizado a 31 de Março de 2012. As 
ações da empresa estão cotadas nas bolsas de Tóquio, Osaka, Nagoya e Nova Iorque 
(NYSE: PC). A Panasonic ambiciona converter-se na primeira empresa em inovação 
“verde” do sector da eletrónica de consumo no ano 2018, quando se cumprem 100 anos de 
fundação de empresa. Para mais informação sobre a empresa, a marca e o seu 
compromisso com a sustentabilidade, visite a web europeia da Panasonic 
em, http://panasonic.net/. 
 

 


