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NOSSA MISSÃO
>  

POLÍTICA DE QUALIDADE
>  

OBJETIVOS REGIONAIS DE QUALIDADE:
SEGURANÇA DO INGREDIENTE E QUALIDADE
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É Política da Companhia prover produtos e serviços que atendam às legislações 
vigentes e requisitos acordados com o cliente. Nossos sistemas de gestão, padrões 
da Companhia e objetivos de qualidade garantem a segurança e a qualidade de 
nossos produtos. Estes são regularmente revisados e atualizados de forma a 
atender os requisitos de mudança, incluindo alterações na estratégia da 
Companhia, satisfazendo às necessidades das partes interessadas e se 
aperfeiçoando para promoção da melhoria contínua.

POLÍTICA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
>  É política da Ingredion conduzir suas operações em conformidade

com requisitos governamentais e corporativos. Temos a obrigação
de proteger o meio ambiente, nossos colaboradores, contratados,
visitantes e as comunidades em que trabalhamos e vivemos, bem
como melhorar continuamente o desempenho de nossos processos.

Estamos dedicados a:

• Promover um processo contínuo de melhoria para alcançar um ambiente
   de trabalho sem incidentes e em conformidade com todas as normas,
   exigências e legislação aplicáveis ao SSMA; 
• Explorar soluções inovadoras a �m de reduzir o impacto ambiental
   de nossas operações, incluindo a redução de emissões, vazamentos
   e geração de resíduos e e�uentes líquidos, além da conservação da
   água e da busca da e�ciência energética.

OBJETIVOS AMBIENTAIS REGIONAIS:

  

PRESERVAR É NOSSO DEVER; MELHORAR É NOSSO DESAFIO
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Garantir a preservação e proteção do meio ambiente, da saúde e segurança
das pessoas, por meio do total atendimento às leis e aos padrões ambientais 
aplicáveis.

Agir para prevenir poluições ambientais.

Melhorar nosso desempenho ambiental e aprimorar continuamente
a gestão dos aspectos ambientais de nosso negócio.

Respeitar o meio ambiente e contribuir para o desenvolvimento 
socioeconômico incluindo programas e ações sociais. 

Prover as industrias 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 e executar tarefas corretamente desde o início,
desenvolvendo parcerias com clientes e fornecedores, gerando satisfação
e benefícios mútuos.

Operar de forma criativa e dinâmica para melhorar continuamente os
nossos ingredientes, serviços e métodos de trabalho.

Criar continuamente oportunidades de desenvolvimento para os nossos
colaboradores e para as comunidades nas quais estamos presentes.

Gerenciar processos e produtos, estabelecendo controle de aspectos críticos
relacionados à segurança dos ingredientes e operando de forma a atender
às legislações vigentes.

Ser o melhor fornecedor de ingredientes re�nados de origem agrícola.


