
Nos dias 10 e 11 de fevereiro passa-
do, a DSM, líder mundial na produção 
de ingredientes para saúde e nutrição, 
organizou na Basiléia, Suíça, um even-
to reunindo os editores das principais 
revistas do ramo no mundo. Para esse 
seleto grupo de cerca de 30 pessoas, a 
multinacional holandesa mostrou como 
era possível produzir de forma susten-
tável, dedicando-se de forma contínua 
a minimizar o uso de matérias-primas e 
energia, melhorando permanentemente 
seus métodos de trabalho, processos 
de produção, produtos e serviços para 
garantir que os mesmos sejam aceitáveis 
não somente do ponto de vista de seus 
consumidores, colaboradores e público 
em geral, respeitando também o meio-
ambiente de forma global.

Quality for 
life™ - Qualidade, 
confiança, 
rastreabilidade e 
sustentabilidade 

Como líder mundial na produ-
ção de ingredientes para a saúde e 
nutrição, a DSM tem a sua própria 
definição de qualidade. Origina-se no 
seu profundo entendimento das neces-
sidades dos seus clientes, acompanha 
o produto desde sua concepção até a 
fabricação, e percorre todo o caminho 
até o suporte pós-venda.

Para a DSM, a qualidade é um modo 
de vida. Este é o lema do Quality for 

Life™:  um selo de excelência em seus 
produtos.

Quality for Life™ transmite paz 
de espírito. É a marca de qualidade, 
confiabilidade e rastreabilidade de 
seus produtos e serviços. Isso significa 
que os clientes recebem os melhores 
ingredientes, sabem de onde vêm e 
podem contar plenamente com essa 
fonte segura. 

Quality for Life™ significa sustenta-
bilidade. Simboliza o compromisso da 
DSM com o seu ambiente, seus parceiros 
de negócios, seus colaboradores e com o 
conjunto de diretrizes que rege as suas 
operações.

Com o selo Quality for Life™, a DSM 
garante a qualidade para os seus clientes 
e para seus consumidores.

dsM: sustentabilidade 
na PrÁtica  
UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA
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Quality for Life™ oferece confiança 
aos clientes. Por mais de 100 anos, a 
DSM tem mantido a confiança dos seus 
clientes em todo o mundo, por estar for-
necendo produtos e serviços de qualidade 
consistente, confiabilidade e rastreabili-
dade. Quando produz ingredientes para 
alimentos, bebidas, suplementos dietéti-
cos ou cuidados pessoais, a DSM utiliza 
sistemas de qualidade de ponta em todas 
as etapas de seus processos de produção, 
incluindo controle rigoroso das matérias-
primas e ingredientes utilizados. Dessa 
forma, a DSM pode garantir a segurança 
em cada etapa de sua cadeia global de 
fornecimento - desde a especificação do 
produto e projeto dos processos, pas-
sando pela fabricação até a certificação, 
embalagem e expedição. As caracterís-
ticas de desempenho dos seus produtos 
atendem as mais exigentes regulamenta-
ções e os seus ingredientes atendem às 
especificações de alta qualidade de seus 
clientes. Exigências rigorosas, revisões 
periódicas internas e auditorias internas 
e externas frequentes garantem a ma-
nutenção e o desenvolvimento dos seus 
elevados padrões. É por isso que a DSM 
está qualificada e equipada para oferecer 
o que seus clientes precisam acima de 
tudo - ingredientes de qualidade que 
constroem e protegem suas marcas.

Quality for Life™ significa qualidade. 
A DSM fornece princípios ativos puros, 
formulações e misturas que são:

• de alta pureza, sem contaminação 
cruzada;

• homogênea, com todos os ingre-
dientes uniformemente distribuídos;

• estáveis ao tempo, com todas as ca-

dade necessária para gerir eficazmente 
suas linhas de produção e seus próprios 
cronogramas de distribuição. 

A proximidade com o cliente é o 
lema de todo o trabalho desenvolvido 
pela DSM. Sua presença global significa 
que seus clientes recebam produtos 
fabricados com os mesmos padrões de 
qualidade, em qualquer lugar do mundo.

Quality for Life™ significa rastrea-
bilidade. A cadeia alimentar é com-
plexa. Em cada etapa do processo de 
fabricação - chegada da matéria-prima, 
conservação, produção, armazenagem, 
distribuição e venda - o monitora-
mento é essencial para garantir que 
as características do produto possam 
ser controladas e verificadas, e que os 
produtos cheguem ao destino certo 
na hora certa. Graças ao seu avançado 
processo automatizado e ao seu sistema 
de gerenciamento de materiais, a DSM é 
capaz de rastrear com precisão e rapidez 
todos os seus produtos na cadeia de 
abastecimento e manter as informações 
e documentação necessárias. Exercícios 
de rastreabilidade fazem parte do seu 
programa de auditoria interna. 

A garantia da DSM em termos de 
qualidade, confiabilidade e rastreabi-
lidade, garantem segurança de todos, 
clientes, consumidores e colaboradores. 
Seus estritos padrões de controles e 
segurança são considerados como valor 
de referência do setor. 

Quality for Life™ significa sustenta-
bilidade. Como uma empresa sustentá-
vel, a DSM cuida do mundo em sua volta.

A DSM faz um esforço contínuo para 

racterísticas de desempenho garantido;
• embaladas com segurança, com 

todos os rótulos corretos para garantir 
a segurança de manuseio;

• seguras para os consumidores, 
colaboradores e para o meio ambiente.

A DSM garante o fornecimento de 
ingredientes de qualidade consistente, 
em total conformidade com os padrões 
relevantes, práticas e certificações.

Quality for Life™ significa confia-
bilidade. A DSM utiliza uma cadeia de 
fornecimento integrada para gerenciar 
todas as fases de produção e entrega, 
de modo a garantir o fornecimento 
constante e no prazo. A DSM se esforça 
para oferecer a seus clientes a flexibili-
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minimizar o uso de matérias-primas e 
energia, melhorando continuamente 
seus métodos de trabalho, processos 
de produção, produtos e serviços para 
garantir que eles sejam aceitáveis, 
não apenas do ponto de vista de seus 
clientes, funcionários e do público em 
geral, mas também do ponto de vista 
do meio ambiente.

A DSM se preocupa com os consumi-
dores; fornece os melhores ingredientes 
para alimentos, nutrição animal, bebi-
das, suplementos nutricionais ou pro-
dutos de cuidados pessoais produzidos 
de forma mais sustentável.

A DSM se preocupa com o meio am-
biente. Suas unidades produtivas estão 
credenciadas pela ISO14001:2004, ou já 
implementam os requisitos ambientais 
aplicáveis nos seus sistemas de gestão da 
qualidade. Todas as plantas industriais 
possuem instalações de tratamento de 
águas residuais com-
patíveis com os regu-
lamentos locais.

A atenção às mu-
danças c l imáticas 
permitiu a DSM im-
plementar programas 
para poupar energia, 
aumentando a sua efi-
ciência energética e 
reduzindo os gases 
poluentes e emissões 
de NOx. 

A DSM se preocupa 
com os outros. Traba-
lha com atividades e 
produtos que habili-

tam o desenvolvimento sustentável. 
Apóia ações humanitárias e disponibi-
liza os seus conhecimentos para ajudar 
a combater a desnutrição no mundo, 
através da parceria com a United Na-
tions World Food Program (Programa 
de Alimentação Mundial das Nações 
Unidas) e programas de fortificação de 
alimentos básicos.

A DSM se preocupa com seus colabo-
radores; trabalha permanentemente para 
melhorar a saúde e segurança de seus 
colaboradores no ambiente de trabalho. 

Parcerias Para 
enfrentar 
os desafios 
aliMentícios

A DSM e a United States Agency for 
International Development (USAID), 

agência independente do governo fe-
deral dos Estados que concentra suas 
atividades na busca de soluções para 
as questões da segurança alimentar e 
fome global no mundo, trabalham em 
colaboração para enfrentar os desafios 
nutricionais apresentados nos países em 
desenvolvimento. 

A DSM e a USAID esperam alavan-
car suas respectivas competências, 

dsM líder no 
DOW JONES 

SUSTAINABILITY 
WORLD INDEX
A DSM manteve em 2010 a 

posição de liderança no Dow Jones 
Sustainability World Index. Nos anos 
de 2004, 2005, 2006 e 2009, a DSM 
foi nomeada em primeiro lugar em 
sustentabilidade mundial neste setor, 
enquanto que em 2007 e 2008, a 
empresa ficou classificada entre as 
principais líderes do setor. Para a 
DSM é motivo de orgulho manter 
em 2010 a posição de número 1 no 
Dow Jones Sustainability World Index, 
pois este é o reconhecimento do 
seu esforço contínuo em sustentabi-
lidade. Seu total compromisso com a 
sustentabilidade é mostrado a cada 
dia em seus produtos e inovações. 
Sustentabilidade é um dos impulsio-
nadores do crescimento da DSM e 
é o valor fundamental da empresa.
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conhecimentos, produtos e serviços 
para apoiar atividades focadas no 
atendimento das necessidades de 
micronutrientes das populações dos 
países em desenvolvimento. 

O foco inicial da colaboração está na 
fortificação do arroz; a realização dos 
objetivos de nutrição faz parte da “Feed 
the Future”, uma iniciativa do governo 
dos Estados Unidos para segurança 
alimentar, e do United States Global 
Health Initiative.  Além disso, a DSM 
apoia o escritório de Alimentos para 
a Paz da USAID, ajudando o mesmo a 
melhorar o valor nutricional, qualidade, 
vida útil, e métodos para testar produtos 
alimentícios.

A DSM tem desempenhado um 
papel ativo na luta contra as deficiên- 
cias de micronutrientes durante 
muitos anos, contribuindo com know 
how científico e conhecimento técni-
co para ajudar a melhorar o estado 
nutricional de populações carentes. 
Suas soluções inovadoras variam de 
fortificação de alimentos básicos até 
produtos desenvolvidos sob medida 
para grupos-alvo específicos. Esta 
colaboração com a USAID mostra 
o seu profundo compromisso com 
parcerias público-privadas como um 
elemento-chave para lidar com os 
desafios nutricionais no mundo em 
desenvolvimento. 

A DSM é a única empresa mundial 
que integra vitaminas individuais e 
pré-misturas em formulações ideais 
para países em desenvolvimento com 
soluções inovadoras. Um exemplo des-
sas formulações é o NutriRice®, uma 
semente de arroz fortificado criado a 
partir de sementes de arroz quebradas, 
e o MixMe ®, um pó de micronutrien-
tes para fortificação caseira, que tem 
sido amplamente adotada através do 
PAM (a agência das Nações Unidas 
responsável pela ajuda alimentar e 
a maior organização humanitária do 
mundo) e de outros organismos em 
situações de emergência em todo o 
mundo. A DSM mantém uma parceria 
de sucesso com o PAM para melhorar 
o valor nutricional dos produtos em 
cestas básicas e recebeu numerosos 
prêmios por seu trabalho na busca de 
soluções sustentáveis para as deficiên-
cias de micronutrientes. 

Palestras e Palestrantes
O foco no crescimento sustentável e a sustentabilidade ambiental na DSM foram 

os principais temas abordados durante o evento pelos palestrantes: 

fokko Wientjes
Fokko Wientjes é holandês; possui licenciatura em psicologia e par-
ticipou de vários cursos na área de marketing e gestão. Ingressou na 
DSM em 1988, ocupando cargos na gestão de RH, logística, marketing 
e vendas e no programa de gestão de mudança. Trabalhou no desen-
volvimento de negócios na América do Sul, e no início das atividades 

de plásticos de engenharia em São Paulo, Brasil. Trabalhou nas atividades da DSM Anti-
bióticos, no Cairo, Egito, como gerente geral, retornando à Europa para trabalhar em 
Schaffhausen, Suíça, como diretor de RH.  Atualmente, é diretor para o Desenvolvimento 
Sustentável e da parceria global DSM/Nações Unidas no Programa Mundial de  Alimentos.

lara yakob
Lara Yakob é especialista sênior na Robeco. É responsável pelo 
relacionamento construtivo com sociedades de investimentos em 
assuntos ligados a direitos humanos e questões relacionadas à água. 
Antes de ingressar na Robeco, Yakob trabalhou para o Ministério de 
Pesquisas & Inovações e o Ministério do Meio-Ambiente do Canadá, 

como assessora política, onde suas áreas de responsabilidade estavam relacionadas ao 
desenvolvimento de política de inovação, comercialização de empresas de tecnologia 
limpa, e relato das mudanças climáticas. Yakob também trabalhou com o United Nations 
Development Program por mais de cinco anos como especialista na área de gestão de 
recursos hídricos, acesso e benefícios globais da conservação da biodiversidade e co-
operação científica e técnica entre os países do hemisfério Sul, com um forte foco em 
direitos humanos e como estes se aplicavam à essas áreas de enfoque.

Mike scott
Mike Scott é escritor especializado em meio ambiente e negócios para 
clientes corporativos, jornais e revistas. Scott cobre todo o espectro 
de questões ambientais, a partir da nanotecnologia até a sustentabili-
dade corporativa. Com quase 20 anos de experiência como jornalista, 
inclui em seu currículo nove anos no Financial Times, antes de se tornar 

escritor free lance para jornais nacionais, revistas e o mundo dos negócios. 

Michael Matthes
Michael Matthes foi gerente operacional do maior site de produção da 
DSM, a unidade de Sisseln, na Suíça. Em 2004, assumiu a nova função 
de diretor do departamento de Segurança, Saúde e Meio Ambiente 
da DSM Nutritional Products. Em uma estrutura verdadeiramente 
global, com cerca de 50 sites e escritórios, Matthes orienta todas as 

atividades-chave no domínio da segurança, saúde e meio ambiente. Isso inclui também 
as atividades relacionadas com a sustentabilidade. Michael possui mestrado em química 
geral e doutorado em química orgânica.

oswaldo da costa e silva
Oswaldo da Costa e Silva se juntou a DSM Nutritional Products 
em agosto de 2010 como diretor sênior do Programa de Melhoria 
Nutricional. Começou sua carreira na DSM como diretor de P&D de 
materiais de bio-performance, em Urmond, Holanda.  Antes de ingres-
sar na DSM, Costa e Silva ocupou vários cargos na BASF, incluindo 

gerente sênior de inovação, chefe dos serviços de pesquisa, e chefe de descoberta de 
gene na Alemanha e nos Estados Unidos.
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