
 
 

 

 

  

 

 
 

 

O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes, 

com receitas de, aproximadamente, 14,3 mil milhões de euros em 2014. Como fabricante de camiões, autocarros, 

motores diesel, turbomáquinas e unidades de transmissão especiais, a MAN emprega cerca de 55.900 funcionários. 

As áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados. 
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MAN premiada pela Sustentabilidade 

Resultados significativamente melhores e novamente incluída 

nos Índices Mundiais e Europeus de Sustentabilidade do Dow 

Jones 

 

A MAN foi novamente incluída no ranking de líderes mundiais de sustenta-

bilidade de 2015, como uma das empresas mais sustentáveis. No Índice 

de Sustentabilidade do Dow Jones (DJSI) deste ano, a agência de avalia-

ção de sustentabilidade RobecoSAM indicou a empresa para os Índices 

Mundiais e Europeus de Sustentabilidade do Dow Jones. 

A MAN melhorou nas três principais categorias: economia (+4 pontos), 

ambiente (+5 pontos) e assuntos sociais (+8 pontos). Em comparação com 

o ano anterior, a empresa ficou com mais 5 pontos, alcançando um resul-

tado final de 85 pontos em 100 possíveis. Isto significa que a MAN ainda é 

a única empresa alemã representada nos Índices na indústria de “Maqui-

naria e Equipamento Eléctrico”. O Grupo revelou as melhorias mais notá-

veis em “Atração de Talentos” (+20), “Desenvolvimento de Recursos Hu-

manos” (+17), “Gestão da Relação com os Clientes” (+16) e “Gestão da 

Cadeia de Fornecimento” (+12). 

Mais de 100 empresas de engenharia mecânica foram avaliadas pelo seu 

desempenho a nível económico, ecológico e de sustentabilidade social. O 

Índice de Sustentabilidade do Dow Jones (DJSI) é o mais importante indi-

cador de desempenho para investidores financeiros das empresas mais 

sustentáveis a nível mundial. 

“A nossa Estratégia de Responsabilidade Corporativa para um futuro sus-

tentável está a ser recompensadora”, afirmou Josef Schelchshorn, Director 

de Recursos Humanos da MAN SE. “O prémio de hoje deve-se primeiro 

que tudo aos nossos colaboradores em todo o mundo, que tornam a MAN 

uma das empresas mais sustentáveis.” 

 

 

 

 


