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A IHARABRAS S/A Indústrias Químicas, situada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo,

apresenta o escopo do Sistema de Gestão Integrado com base no contexto da organização e as atividades
de projeto e desenvolvimento, produção e comercialização de produtos fitossanitários, síntese de produtos
fitossanitários, produtos biológicos e produção de embalagens plásticas, está em busca do aprimoramento
da qualidade, meio ambiente e saúde e segurança ocupacional.
Nosso compromisso é expresso por:
Garantir a excelência da qualidade de nossos produtos e serviços;
Proteger o meio ambiente e minimizar continuamente a poluição através da redução dos impactos
relacionados à geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos, uso de recursos naturais e
monitoramento de emissões atmosféricas;
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Prevenir lesões e doenças ocupacionais, através da eliminação dos perigos, quando possível,
minimizando riscos de exposição aos produtos químicos e incidentes. Os trabalhadores têm acesso

às consultas e devem colaborar com a gestão da saúde e segurança ocupacional, criando uma
cultura prevencionista;
Cumprir os requisitos legais e outros requisitos subscritos, aplicáveis ao negócio;
Praticar os Valores, Princípios e o Código de Conduta e Ética;
Agregar valor aos negócios existentes não poupando esforços para a inovação tecnológica,
atendendo as expectativas e necessidades de nossosclientes;
Promover a melhoria contínua e desempenho dos Sistema de Gestão Integrado;

Aprimorar relacionamentos com as partes interessadas com as quais interagimos.
Tais compromissos são possíveis, através de um programa eficaz de gerenciamento dos objetivos e
metas dos Sistema de Gestão Integrado.
Com a participação ativa de todos, nosso objetivo é contribuir para o progresso e competitividade

da Agricultura Brasileira de modo que todos possam garantir e comemorar a realização dos seus próprios
sonhos.
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