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DuPont Sustainable Solutions considerada a consultora Nº 1  

em meio ambiente, segurança e saúde 
O mais recente estudo de uma consultora independente classifica a DuPont 

Sustainable Solutions como a "marca que se destaca no mercado de 
consultoria em meio ambiente, segurança e saúde" 

 
WILMINGTON, Del. (EUA), 5 de dezembro de 2017 - A DuPont Sustainable 

Solutions (DSS) foi classificada como a primeira marca de consultoria em meio ambiente, 

segurança e saúde (EHS, sigla na língua inglesa) de acordo com a preferência das  marcas num 

novo estudo publicado em novembro pela Verdantix, consultora independente de investigação. 

A pesquisa com mais de 380 executivos corporativos seniores da EHS pontuou a DSS com as 

mais altas classificações, quer no que respeita à sua preferência, quer no reconhecimento de 

todas as marcas de consultoria do setor. 

 

"A DuPont Sustainable Solutions está muito grata por este inesperado 

reconhecimento, que reflete o espírito de confiança e colaboração que nossos clientes 

apontaram pela ajuda que prestamos na melhoria de segurança, produtividade e rentabilidade 

das suas organizações", disse Davide Vassallo, CEO da DuPont Sustainable Solutions. "Na 

DuPont Sustainable Solutions, ambicionamos ser uma empresa de consultoria de gestão de 

operações de primeira linha, agradecendo quer aos nossos clientes quer aos nossos 

colaboradores por este importante marco no nosso caminho". 

 

De acordo com o estudo Verdantix Global EHS Leaders Survey 2017: EHS 

Consulting Brands, publicado em novembro, 77 por cento dos entrevistados colocam a DSS 

como a consultora Nº 1 no reconhecimento da marca, no âmbito da EHS. Os entrevistados 

atribuem igualmente à DSS o primeiro lugar para a preferência da marca (32 por cento) 

qualificando de "líder de mercado" ou "forte" as capacidades da DSS, acima de qualquer outra 

consultora de EHS no mercado. 

 



O estudo Verdantix teve por base um inquérito a 382 executivos seniores de 

EHS com responsabilidades corporativas diretas na gestão de estratégia e iniciativa em 31 

países. Todos os entrevistados pertencem a empresas com receitas de pelo menos 250 milhões 

de dólares e 25 tipologias distintas de indústrias. Trinta por cento dos entrevistados 

representam indústrias com perfis de alto risco a muito alto risco em EHS, que incluem 

indústrias químicas, indústrias mineiras e de metais, indústrias de gás e petróleo. O estudo 

Verdantix pode ser consultado na íntegra em: http://www.dupont.com/products-and-

services/consulting-services-process- technologies/articles/ehs-leaders-survey-verdantix.html 

 

#   #   # 

Sobre a DuPont Sustainable Solutions 
A DuPont Sustainable Solutions (DSS), uma unidade de negócios da DowDuPont 

Specialty Products, é uma empresa líder prestadora de serviços de consultoria de âmbito mundial 
com o propósito de ajudar as organizações a transformar e otimizar os seus processos, tecnologias 
e recursos. A DSS está empenhada em melhorar a segurança, produtividade e sustentabilidade 
ambiental de organizações em todo o mundo. Informação adicional disponível em 
www.sustainablesolutions.dupont.com. 
 
 
Sobre os Produtos Especializados DowDuPont 

A DowDuPont Specialty Products, um ramo da DowDuPont (NYSE: DWDP) é líder na 
inovação mundial, com materiais, produtos e capacidades altamente diferenciadas que ajudam a 
transformar as indústrias e a vida quotidiana. A DowDuPont Specialty Products engloba cinco 
empresas orientadas para a tecnologia: Tecnologias Eletrónicas, Biociências Industriais, 
Alimentação & Saúde, Soluções de Proteção e Soluções Sustentáveis. Os nossos colaboradores 
utilizam métodos científicos e experiências diversificadas com o propósito de ajudar os nossos 
clientes a desenvolver as suas melhores ideias, promovendo produtos de âmbito mundial e 
soluções inteligentes em diversos mercados de valor acrescentado. A DowDuPont pretende 
desagregar o ramo dos Produtos Especializados numa empresa independente, cotada em bolsa. 
Mais informação em www.dow-dupont.com. 
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