
Unimos o potencial das pessoas, da natureza e da tecnologia para tornar a vida melhor.

É política da companhia prover produtos e serviços que atendam às legislações vigentes, requerimentos 
normativos, corporativos e de clientes, assim como outros requisitos pertinentes.
 
Nossos sistemas de gestão, padrões da Companhia e objetivos garantem a segurança e a qualidade de 
nossos produtos, e a proteção do meio ambiente, de nossos colaboradores, contratados, visitantes e das 
comunidades nas quais trabalhamos e vivemos. 

Estes sistemas são regularmente revisados, atualizados e comunicados de forma a atender aos requisitos 
de mudança, incluindo alterações na estratégia da Companhia, para suportar às necessidades das partes 
interessadas, aperfeiçoar a excelência operacional e promover uma cultura de melhoria contínua.

Prover as indústrias alimentícias, farmacêuticas e demais segmentos com ingredientes derivados do 
milho e de outros cereais e vegetais, efetivamente antecipando as necessidades de mercado.

Atuar de forma ética, criativa e dinâmica, desenvolvendo parcerias com clientes e fornecedores para 
gerar satisfação e benefícios mútuos, com a �nalidade de melhorar continuamente nossos 
ingredientes, serviços e métodos de trabalho.

Manter uma cultura de Segurança de Alimentos, garantindo identi�cação e controle de perigos em 
processos e produtos, prevenção de fraudes e ataques que comprometam a inocuidade e a qualidade 
dos ingredientes.

Criar continuamente oportunidades de desenvolvimento e capacitação para os nossos colaboradores, 
em um ambiente de trabalho seguro, participativo, inclusivo e de respeito aos direitos humanos.

Explorar soluções inovadoras a �m de minimizar o impacto ambiental de nossas operações e prevenir 
poluições ambientais, incluindo a redução de emissões e geração de resíduos e e�uentes líquidos, 
além da conservação da água e da busca pela e�ciência energética.

Garantir a preservação e a proteção do meio ambiente, da saúde e segurança das pessoas, reduzir 
impactos para as comunidades nas quais estamos presentes e contribuir para o desenvolvimento 
socioeconômico.

Promover um processo contínuo de melhoria para alcançar um ambiente de trabalho sem incidentes e 
em conformidade com as normas, diretrizes, exigências e legislações aplicáveis a Qualidade, 
Segurança de Alimentos, Meio Ambiente, Saúde e Segurança.
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