Nitro Química lança relatório de sustentabilidade
Documento referente ao biênio 2017/2018 traz informações sobre as práticas da
companhia em diversas áreas, como gente, saúde, segurança e responsabilidade social
São Paulo, 20 de dezembro de 2019 – A Nitro Química, uma das principais produtoras
de nitrocelulose e de derivados deste produto no mundo, lançou seu relatório de
sustentabilidade do biênio 2017/2018. O documento apresenta dados econômicos,
sociais e ambientais, que reforçam o seu compromisso de transparência com a
divulgação das principais iniciativas da empresa.
Entre os destaques do período estão os investimentos que totalizam mais de 100
milhões de reais nos anos de 2017 e 2018 direcionados à ampliação e modernização de
nossas instalações industriais. Além disso, estão disponíveis informações sobre a
expansão internacional da empresa, com a aquisição da companhia uruguaia Promak,
o lançamento de três produtos, a entrada no setor agropecuário e a estruturação do
Programa de Segurança de Processo – Nitro PSM.
“O Relatório de Sustentabilidade mostra um panorama das conquistas da Nitro
Química, foram expansões, aquisições e projetos de atualização tecnológica que
colocaram a companhia em outro patamar. Pretendemos continuar nosso processo de
diversificação de portfólio e aprofundar nossa atuação em novos mercados, sempre
aprimorando o atendimento aos nossos clientes, entregando produtos com qualidade,
segurança e sustentabilidade”, disse Marcos Cruz, CEO do Grupo Nitro Química.
A companhia é referência para a indústria, comprovada por alguns prêmios que
recebeu em 2018 como melhor governança corporativa e 2ª no ranking geral da
indústria química segundo a revista Época Negócios 360° e o jornal Valor Econômico,
respectivamente. Quem quiser ler o Relatório de Sustentabilidade 2017/2018 na
íntegra pode encontrar o arquivo no site http://www.nitroquimica.com.br/nitroquimica#sustent.

Sobre a Nitro Química
A Nitro Química é uma das principais produtoras globais de nitrocelulose, com
fornecimento para mais de 70 países em todos os continentes. A empresa possui mais
de 80 anos de tradição e competência tecnológica acumulada e trabalha com os mais
elevados padrões de qualidade, reconhecidos internacionalmente. Além disso, detém
atuação destacada em relação à segurança de suas operações e segue rigorosos
padrões de sustentabilidade. A empresa reconhece que seu sucesso está diretamente
fundamentado na capacidade de fornecer inovações e soluções customizadas que
permitam a seus clientes atingirem e superarem objetivos.

Nitro Química lanza informe de sostenibilidad
Documento referido al bienio 2017/2018 aporta informaciones sobre las prácticas de la
empresa en diversas áreas, como la gente, salud, seguridad y responsabilidad social
Sao Paulo, 20 de diciembre de 2019 – Nitro Química, uno de los principales
productores de nitrocelulosa y derivados de este producto en el mundo, lanzó su
informe de sostenibilidad del bienio 2017/2018. El documento presenta datos
económicos, sociales y medioambientales, que refuerzan su compromiso con la
transparencia con la difusión de las principales iniciativas de la empresa.
Entre los aspectos más destacados del periodo se encuentran inversiones que suman
más de R$ 100 millones en los años 2017 y 2018 destinadas a la ampliación y
modernización de nuestras instalaciones industriales. Además, se dispone de
informaciones sobre la expansión internacional de la compañía, con la adquisición de
la empresa uruguaya Promak, el lanzamiento de tres productos, la entrada en el sector
agrícola y la estructuración del Programa de Seguridad de Procesos - Nitro PSM.
"El Informe de Sostenibilidad muestra una visión general de los logros de Nitro
Química, fueron expansiones, adquisiciones y proyectos de actualización tecnológica
que llevaron a la empresa a otro nivel. Pretendemos continuar nuestro proceso de
diversificación de carteras y profundizar nuestro desempeño en nuevos mercados,
siempre mejorando el servicio al cliente, entregando productos con calidad, seguridad
y sostenibilidad", dijo Marcos Cruz, CEO nitro química.
La empresa es una referencia para la industria, demostrada por algunos premios que
recibió en 2018 como la mejor gobernanza corporativa y 2ª en el ranking general de la
industria química según la revista Época Negócios 360° y el periódico Valor Econômico,
respectivamente. Cualquier persona que quiera leer el Informe de Sostenibilidad
2017/2018 en su totalidad puede encontrar el archivo en el sitio web
http://www.nitroquimica.com.br/nitro-quimica#sustent .
Acerca de Nitro Química
Acerca de Nitro Química La Nitro Química es uno de los principales productores
mundiales de nitrocelulosa, con suministros a más de 70 países en todos los
continentes. La empresa tiene más de 80 años de tradición y competencia tecnológica
acumulada y trabaja con los más altos estándares de calidad, reconocidos
internacionalmente. Además, cuenta con una acción excepcional en relación con la
seguridad de sus operaciones y sigue estrictos estándares de sostenibilidad. La
empresa reconoce que su éxito se basa directamente en la capacidad de proporcionar
innovaciones y soluciones personalizadas que permiten a sus clientes alcanzar y
superar los objetivos.

Nitro Quimica launches sustainability report
The document referring to the 2017/2018 period presents information about the
company’s practices in many areas, such as people, health, safety and social
responsibility
São Paulo, December 20th, 2019 – Nitro Quimica, one of the leading manufacturers of
nitrocellulose and its by-products in the world, launched its sustainability report for
the 2017/2018 period. The document present economic, social and environmental
data that reinforce the company’s commitment with transparency with the disclosure
of its main initiatives.
Among the highlights of the period are investments totaling more than R$ 100 million
in 2017 and 2018, directed to the expansion and modernization of our industrial
facilities. In addition, information about the company’s international expansion are
also available, with the acquisition of Uruguayan company Promak, the release of
three products, the entry into the agribusiness sector and the structuring of the
Process Safety Management Program – Nitro PSM.
“This Sustainability Report presents an overview of Nitro Química’s achievements,
there were expansions, acquisitions and technology upgrade projects that put the
company on another level. We intend to continue our process of portfolio
diversification and strengthen our operations in new markets, always improving our
customer service, delivering products with quality, safety and sustainability”, said
Marcos Cruz, CEO of Grupo Nitro Química.
The company is a reference for the industry, as evidenced by some awards it received
in 2018, such as best corporate governance and second place in the overall ranking for
the chemical industry according to the Época Negócios 360° magazine and the Valor
Econômico newspaper, respectively. Those who wish to read the Sustainability Report
2017/2018
in
its
entirety
can
find
the
document
on
http://www.nitroquimica.com.br/nitro-quimica#sustent.

About Nitro Química
Nitro Química is the leading global producer of nitrocellulose and derivatives of this
product, with worldwide supply. The company has more than 80 years of accumulated
technological competence and works continuously to offer chemical solutions that
improve the people’s lives and the business of its customers. It is recognized
worldwide for outstanding performance in relation to the safety of its operations and
follows strict sustainability standards.

