Press Release
Rasmus Valanko

1 (2)
Public

16/12/2019

Kemira Oyj
Press Release
December 16, 2019 at 9.00 am (CET+1)

KEMIRA É CLASSIFICADA COMO TOP 1% EM SUSTENTABILIDADE PELA ECOVADIS
A Kemira foi premiada com a classificação de nível Gold pela plataforma global de classificação de
sustentabilidade EcoVadis. Com a pontuação total de 75 em 100 a Kemira está entre as 1% melhores
empresas do mundo.
As empresas com pontuações entre 62 e 100 recebem a classificação Ouro e representam 5% das
empresas. Este é o quinto ano consecutivo em que Kemira alcançou uma classificação ouro.
Essa pontuação reflete o compromisso de longo prazo da Kemira com a sustentabilidade e a transparência.
Ele dá confiança aos nossos clientes de que eles estão protegidos contra os riscos da cadeia de
suprimentos e mostra aos nossos stakkeholders que atuamos em todos os níveis nas questões de
sustentabilidade.
“Em um momento em que o público e os clientes esperam cada vez mais que as empresas atuem de
maneira decisiva em questões de sustentabilidade como nas mudanças climáticas, achamos esse
reconhecimento da nossa dedicação à ciência e à comparabilidade das métricas de desempenho muito
encorajador”, diz Rasmus Valanko, Diretor de Responsabilidade Corporativa .
Mais da metade da receita da Kemira já vem de produtos e soluções que melhoram a eficiência de recursos
para seus clientes. Acrescente a isso o fato de que o principal negócio da Kemira está no desenvolvimento
de tecnologias e soluções para ajudar a reciclar e reutilizar a água, e o caso é claro: a Kemira está
causando um grande impacto positivo na sustentabilidade.
“A sustentabilidade é parte integrante de como fazemos negócios em Kemira. Ela contribui para nossa
lucratividade e é o que nos diferencia no mercado ", acrescenta Jari Rosendal, Presidente e CEO.
O EcoVadis é uma plataforma colaborativa que fornece classificações de sustentabilidade e ferramentas de
melhoria de desempenho para cadeias de suprimentos globais. A estrutura da metodologia EcoVadis avalia
as políticas e ações das empresas, bem como seus relatórios publicados relacionados ao meio ambiente,
direitos trabalhistas e humanos, ética e compras sustentáveis. A metodologia EcoVadis é baseada nos
padrões internacionais de sustentabilidade da Global Reporting Initiative, no Pacto Global das Nações
Unidas (UNGC) e na ISO 26000.
Para mais informações, contate:
Kemira Chemicals Brasil Ltda.
Ana Simões, Especialista de Comunicação
Tel +55 11 99821 3682
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A Kemira é uma empresa global de produtos químicos que atende clientes em indústrias de uso intensivo
de água. Nós temos conhecimento, know-how e produtos químicos que melhoram a qualidade dos produtos,
o processo e a eficiência dos recursos dos nossos clientes. Nosso foco está em celulose e papel, petróleo e
gás, e tratamento de água. Em 2018, a Kemira teve uma receita anual de cerca de 2,6 mil bilhões de euros
com cerca de 4 915 funcionários. As ações da Kemira estão listadas na Nasdaq Helsinki Ltd.
www.kemira.com
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