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Nosso objetivo
Proteger as pessoas e o meio ambiente, ser justos no relacionamento com os nossos parceiros
e nos concentrar nas necessidades dos nossos clientes constituem crenças fundamentais
para nós. Por isso, não queremos apenas cumprir todas as leis e acordos, mas também nos
esforçar para melhorar continuamente o nosso desempenho e os nossos sistemas gerenciais.
“O futuro do nosso site é
somente uma das razões pelas
quais investimos na proteção
ambiental.”
Gülben Gülcan,
Comunicações ISKEN,
Ankara, Turquia
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Não poupar esforços
Estabelecemos objetivos desafiadores e que podem ser comprovados. Atingi-los exige a
colaboração da nossa Diretoria Executiva, da equipe executiva e dos demais colaboradores.
Esperamos que cada um contribua e tome a iniciativa de promover a segurança. A supervisão
deve servir de exemplo de comportamento e nós a avaliamos a partir de sua conduta e de
seu sucesso em implementar os nossos valores e objetivos. A linha da responsabilidade “Eu trabalho com segurança a
fim de proteger a mim mesmo
sempre inclui a responsabilidade pelo meio ambiente, pela segurança, pela saúde e pela
e aos meus colegas.”
qualidade.
Queremos que o nosso desempenho nos torne o fornecedor e o parceiro preferido dos
nossos clientes. Combinamos a nossa excelência em inovação com confiabilidade, flexibilidade e serviço. Tratamos os nossos fornecedores e prestadores de serviços com justiça –
mas também esperamos deles a contrapartida em altos padrões de qualidade, trabalho
seguro e respeito ao meio ambiente.

Mawonga Goqoza,
Produção,
Port Elizabeth, África do Sul
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Coragem para inovar
Procuramos nos manter próximos dos nossos clientes a fim de entender as necessidades
deles e transformar essas necessidades no foco do nosso planejamento e do nosso desenvolvimento. Vemos a pesquisa e o desenvolvimento como uma oportunidade não apenas
para beneficiar os nossos clientes enquanto melhoramos a sustentabilidade.
“Oferecemos qualidade comprovada por que somente
clientes satisfeitos retornam.”
Bettina Hünnekens,
Assistente Analítica de Laboratório,
Marl, Alemanha

Adotamos as ideias dos nossos colaboradores e as avaliamos e implantamos sistematicamente.
Mantemos os nossos colaboradores bem informados e promovemos o conhecimento e a
consciência deles quanto às consequências de suas atividades. Para promover a produtividade
e o bem-estar deles, incentivamos a proteção da saúde deles.
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Atuar com responsabilidade
Acreditamos que é nossa obrigação proteger as pessoas e o meio ambiente onde quer que
operemos. Estamos comprometidos com os princípios da Atuação Responsável em todas
as nossas atividades na área química.
Selecionamos os nossos recursos de modo consciente e os usamos com parcimônia.
Analisamos o desempenho ambiental e de segurança de um fornecedor antes de fechar
um contrato.
Somos cuidadosos e meticulosos na redução dos riscos. Procuramos nos manter vigilantes
quanto aos riscos e nos conduzimos de modo tal a não colocar em risco a nossa vida e nem
a vida dos outros.
Queremos que os nossos produtos beneficiem as pessoas. Informamos os nossos clientes
quanto ao uso adequado dos nossos produtos e ao seu impacto sobre as pessoas e o meio
ambiente.
Procuramos ser um bom vizinho, divulgar informações com franqueza e honestidade e nos
manter abertos ao diálogo. Cooperamos de modo construtivo com as autoridades.
Queremos que o nosso desempenho e os nossos feitos conquistem respeito e estima em
todos os lugares onde atuamos.

“Acho que faz parte da minha
responsabilidade avaliar todos
os riscos já na fase do planejamento.”
Scott Daniels,
Gerente de Serviços de Engenharia,
Dandenong, Austrália
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