Quem somos e onde queremos chegar
Nossa missão

Estamos empenhados em causar impacto no
mundo da alimentação, agricultura, produtos
industriais e promover um futuro sustentável.

Nosso propósito

Criar soluções impactantes para superar os
desafios de sustentabilidade da humanidade.

Nossos valores
Inovação, por meio de pessoas engajadas,
infraestrutura de P&D avançada e parcerias
múltiplas, formando um único ecossistema.
Cuidado, fazendo o que é certo para os nossos
colaboradores e colaboradoras, parceiros de
negócios, comunidades e meio ambiente.
Liderança, em desenvolvimento de pessoas,
inovação
em
produtos
e
processos,
competitividade de custos, governança e foco na
sustentabilidade.

Política integrada

No desenvolvimento e comercialização de
produtos e soluções para nutrição e fisiologia de
plantas, nutrição animal e na comercialização de
matérias-primas, respeitando o escopo e
certificações de cada unidade e linha de negócios.
Nós,
da
ICL
América
do
Sul,
nos
comprometemos a:

1 - Justiça nos negócios

Atuar
com
objetividade,
transparência
e
justiça
em
nossas transações.

honestidade,
todas
as

2- Responsabilidade

Assumimos toda a responsabilidade por nossas
ações e nosso desempenho e por atender às
expectativas dos diversos públicos.

3 - Excelência e melhoria constante

Nos empenhamos sempre para sermos melhores.
Encorajamos a todos e todas que trabalham
conosco – nossa equipe, nossos clientes, nossos
fornecedores, nossos parceiros de negócios – a
alcançarem a excelência.
Garantimos que, no trabalho que fazemos, nossos
processos e nossa prestação de serviços sejam da
mais alta qualidade. Somos exigentes conosco e
com os outros, e permanecemos abertos à crítica
construtiva e a sugestões para aperfeiçoamento.

4 - Respeito para com os outros

Tratamos todos e todas com cortesia e respeito,
valorizamos opiniões diferentes, apoiamos a
diversidade e a inclusão e damos às pessoas
liberdade para se expressarem, nos importamos
com o bem-estar delas e respeitamos a
necessidade de uma vida além do trabalho.

5 - Comprometimento com a segurança

Nos comprometemos a proteger a saúde e a
segurança de todas as pessoas que participam de
nossas operações ou que vivem nas comunidades
em que atuamos. Não estaremos satisfeitos
enquanto não eliminarmos todas as doenças
ocupacionais e as condições inseguras.

6 - Comprometimento com o meio
ambiente

Onde quer que atuemos, conduziremos nossas
atividades com respeito e cuidado com o meio
ambiente local e global, e gerenciaremos os riscos
sistematicamente com o objetivo de obter um
crescimento sustentável dos negócios. Num
processo de melhoria contínua focado em
eliminar, das nossas atividades, todo e qualquer
evento prejudicial ao meio ambiente.

Impacto para um futuro sustentável

