
A Birla Carbon recebe classificação de nível “Ouro”  
pelo quinto ano consecutivo da EcoVadis 

 
A Birla Carbon foi premiada com a classificação de nível Ouro pelo quinto ano 
consecutivo pela EcoVadis, uma agência independente de classificação de 
sustentabilidade. Este reconhecimento confirma a posição da Birla Carbon 
como líder da indústria em práticas avançadas de sustentabilidade e 
monitoramento e a coloca entre as 3% melhores empresas em seu setor.                                 
A classificação foi fornecida após uma revisão das práticas de sustentabilidade 

da Birla Carbon em seu oitavo relatório de sustentabilidade publicado recentemente, 
Caminhando direção à Circularidade. 
 

Comentando sobre essa conquista, Joe Gaynor, Diretor Jurídico, 
Sustentabilidade e de Risco da Birla Carbon, compartilhou: “Na Birla Carbon, 
sustentabilidade é mais do que um compromisso - é fundamental para quem 
somos e como operamos. Estamos orgulhosos e honrados de receber este 

prêmio em um ano em que, como a maioria do mundo durante esta pandemia global, 
permanecemos focados em garantir um local de trabalho seguro para nossos funcionários e 
fornecimento sem interrupções para nossos clientes”. Ele acrescentou ainda: “Cinco 
classificações de ouro consecutivas significa uma conquista notável, mas não seria possível 
sem os esforços consistentes e dedicados de todos os nossos funcionários. Gostaria de 
agradecer aos nossos funcionários por seu compromisso contínuo com nosso Objetivo de 
“Compartilhar a Força”, pois é por meio dessa colaboração que somos capazes de 
permanecermos como membros exemplares em nossas comunidades, um fornecedor 
confiável para nossos clientes e um lar seguro para nossos funcionários. Nós, da Birla Carbon, 
estamos comprometidos com a melhoria contínua para nos mantermos líderes do setor em 
sustentabilidade e estamos fazendo planos para ter um impacto ainda maior nos próximos 
anos. ” 
 

Com muitos dos clientes da Birla Carbon utilizando a avaliação EcoVadis para mensurar o 

desempenho da sustentabilidade dos negócios, a classificação é um aspecto importante para 

determinar o progresso da sustentabilidade. 

A classificação geral de desempenho da EcoVadis é baseada em 21 critérios definidos em quatro 

categorias: meio ambiente, trabalho e direitos humanos, ética e práticas de compras 

sustentáveis. Com uma pontuação geral de 70, a Birla Carbon está entre os 3% melhores de 

todas as empresas avaliadas em sua categoria. 

A EcoVadis é a maior e mais confiável organização mundial que realiza classificações de 

sustentabilidade empresarial e, desde sua fundação em 2007 até o momento, a EcoVadis 

classificou mais de 75 mil parceiros comerciais em todo o mundo. Este trabalho ajuda a reduzir 

o risco para organizações globais de mais de 300 multinacionais, líderes em todo o mundo. 

Combinando Pessoas, Processo e Plataforma, a EcoVadis desenvolveu tecnologia e um método 

de avaliação de Responsabilidade Social Corporativa (CSR) que cobre 190 categorias de compras, 

150 países e 21 indicadores de CSR. Mais de 55 mil empresas usam o EcoVadis para reduzir 



riscos, impulsionar a inovação e promover a transparência e a confiança entre os parceiros 

comerciais.  


