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Philips Lighting foi nomeada líder da Indústria no Índice de 
Sustentabilidade Dow Jones 2017 

 

 Philips Lighting alcança o pontuação de 85/100 e Melhor em Class na Dimensões Ambientais e 

Econômicas 

 Foram alcançadas pontuações máximas na Estratégia Climática, Relatórios Ambientais, Eco-

Eficiência Operacional e Gestão de Inovação 

Eindhoven, Países Baixos – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LUZES), líder mundial em 

iluminação, anunciou hoje que alcançou o status de Líder da Indústria nas categorias Componentes e 

Equipamentos Eletrônicos do Índice de Sustentabilidade Dow Jones 2017 (DJSI). O pontuação geral da 

companhia foi de 85 de 100 pontos, demonstrando que a sustentabilidade é central para a estratégia e 

propósito da companhia Philips Lighting. Este é o primeiro ano que Philips Lighting foi incluído na categoria 

como companhia independente desde a oferta pública inicial em maio 2016.  

“Nós estamos emocionados com o resultado. É uma honra ser reconhecidos pelo trabalho duro e pelo 

compromisso de todos na nossa empresa. A sustentabilidade está no centro de nosso negócio. É parte de 

nosso trabalho diário e é conduzido por nossa liderança com um sentido de urgência”, disse Nicola Kimm, 

Líder de Sustentabilidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança.  

Na sua avaliação anual, o DJSI reconheceu o gran desempenho da Philips Lighting através do lançamento 

de seu programa ‘Vidas Mais Brilhantes, Mundo Melhor’, focalizando nas operações sustentáveis e 

rendimentos sustentáveis. Como parte deste programa, Philips Lighting fiz um progresso importante para 

o seu compromisso de ser neutro em carbono para o 2020, reduzindo sua pegada de carbono até o 21% 

durante o 2016. As pontuações máximas (100/100) foram alcançadas por Philips Lighting nas categorias 

Estratégia Climática, Relatórios Ambientais, Eco-Eficiência Operacional e Gestão de Inovação.  

 

Para maiores informações, favor de contatar: 

Karl Emerick Hanuska 
Tel: +31 (6) 10 92 65 50 
Email: karl.hanuska@philips.com 
 
Sobre Philips Lighting  
Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LUZES), líder global em produtos, sistemas e serviços de 

iluminação, entrega inovaçõs que desbloqueam valores comerciais, fornecendo experiências de usuário 

ricas que ajudam a amelhorar vidas. Servindo mercados profissionais e de consumidor, nós lideramos a 

indústria em alavancar a Internet das Coisas (Internet of Things) para transformar casas, edifícios e 

espaços urbanos. Com vendas no 2016 de EUR 7,1 bilhões, temos cerca de 34.000 empregados em mais 

de 70 países. Notícias de Philips Lighting podem ser encontradas no Newsroom, Twitter e LinkedIn. 

Informação para investidores pode ser encontrada no sítio de Investor Relations. 

mailto:karl.hanuska@philips.com
http://www.newsroom.lighting.philips.com/
https://twitter.com/Lighting_Press
https://www.linkedin.com/showcase/18082655/
http://www.lighting.philips.com/main/investor


 
 

 

 

 


