PERFIL DO DHI

THE EXPERT IN

WATER ENVIRONMENTS
Os profissionais do DHI devem ser os primeiros a serem chamados quando você tem um desafio difícil
para resolver num ambiente aquático. Seja um rio, um reservatório, um oceano, um litoral, dentro de
uma cidade ou uma fábrica.
A água é nosso mundo e nossos conhecimentos sobre ambientes aquáticos são inigualáveis.
Representam 50 anos de pesquisa direcionada, bem com experiência prática em mais de 140 países.
Fazemos questão de tornar esses conhecimentos acessíveis globalmente para clientes e parceiros,
canalizando-os através de nossas equipes e softwares ímpares.
Se você precisa economizar água, compartilha-la de forma justa, melhorar sua qualidade, quantificar seu
impacto ou gerir seu fluxo, nós podemos ajudar. Nosso conhecimento, junto com a experiência de nossa
equipe e o poder de nossa tecnologia, são a chave para garantir a solução certa.
NOSSAS ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO
 Aquicultura e agricultura

 Serviços de consultoria

 Energia

 As ferramentas mais avançadas de modelagem de água MIKE by DHI

 Mudanças climáticas
 Costas e mares
 Água superficial e subterrânea
 Água urbana
 Indústria
 Meio ambiente e ecossistemas
 Segurança de produtos e risco ambiental
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NOSSAS SOLUÇÕES

 Sistemas customizados de apoio à tomada de decisão MIKE CUSTOMISED by DHI
 Treinamento e compartilhamento de conhecimentos THE ACADEMY by DHI
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NOSSO PESSOAL APRIMORA NOSSOS CONHECIMENTOS, COLOCANDO-OS EM PRÁTICA NO MUNDO INTEIRO
Nosso pessoal altamente qualificado (80% têm mestrado ou doutorado) aprimora constantemente nossos conhecimentos sobre
ambientes aquáticos. Nosso pessoal torna esses conhecimentos acessíveis no mundo inteiro através de nossa rede global de
escritórios. Assim, garantem a relevância local de nossas soluções.

NOSSOS CLIENTES, NOSSOS PARCEIROS
Para impulsionar projetos bem sucedidos, trabalhamos em estreita parceria com nossos clientes. Temos o compromisso de
encontrar respostas para seus desafios específicos. Passamos a ser seus consultores de confiança porque a integridade
profissional é fundamental para nós. Os clientes com os quais trabalhamos variam desde tomadores de decisão até profissionais
da água:
 Poder público e órgãos governamentais
 Setores industriais como portos, água e saneamento, energia, infraestrutura e empresas de transporte
 Engenheiros consultores e empreiteiros

A QUALIDADE GARANTE A EXCELÊNCIA
EMPRESARIAL
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Para garantir a prestação do mais alto
padrão de serviço a nossos clientes,
realizamos todas nossas atividades em
conformidade com nosso sistema
exemplar de gestão de qualidade.

FORMAMOS PARCERIAS COM LÍDERES GLOBAIS DA
ÁREA DE AMBIENTES AQUÁTICOS
A indústria reconhece nossa perícia, conhecimento e
credibilidade. Temos orgulho de atuar em parceria com
nomes que fazem a diferença para o mundo da água.

ESCRITÓRIOS DO GRUPO DHI NO MUNDO
África do Sul
Alemanha
Austrália
Brasil
Brunei
Bulgária
Canadá

China
Dinamarca (matriz)
Emirados Árabes
Unidos
Espanha
EUA
França
Hungria

Índia
Itália
Malásia
Noruega
Nova Zelândia
Polônia
Reino Unido

Contato: marketing@dhigroup.com
Para informações adicionais, visite : portugal.dhigroup.com

DHI BRASIL
Eslováquia
República Tcheca
Romênia
Singapura
Suécia
Vietnã

Caixa Postal 1741
80011-970
Curitiba, PR
Brasil
(+55 41) 3675 9040 Telefax
(+55 41) 3675 9040 Telefone

