Missão da Araucária Nitrogenados S.A.
Produzir e comercializar fertilizantes e produtos químicos, produzidos a partir do petróleo, gás
natural e seus derivados, com competitividade, rentabilidade e responsabilidade social e
ambiental.

Visão da Araucária Nitrogenados S.A.
Ser líder, nos mercados sul e sudeste do país, de produção e comercialização de fertilizantes e
produtos químicos produzidos a partir do petróleo, gás natural e seus derivados, e a preferida
pelos públicos de interesse.

Valores da Araucária Nitrogenados S.A.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Perseguimos o sucesso dos negócios com uma perspectiva de longo prazo, contribuindo para o
desenvolvimento econômico e social e para um meio ambiente saudável nas comunidades onde
atuamos.
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA
Nossos negócios, ações, compromissos e demais relações são orientados pelos Princípios Éticos do
Sistema Petrobras.
INTEGRAÇÃO
Buscamos maximizar a colaboração e a captura de sinergias entre equipes, áreas e unidades,
assegurando a visão integrada da companhia em nossas ações e decisões.
RESPEITO À VIDA
Respeitamos a vida em todas as suas formas, manifestações e situações e buscamos a excelência
nas questões de saúde, segurança e meio ambiente.
RESULTADOS
Buscamos incessantemente a geração de valor para as partes interessadas, com foco em disciplina
de capital e gestão de custos. Valorizamos e reconhecemos, de forma diferenciada, pessoas e
equipes com alto desempenho.
DIVERSIDADE HUMANA E CULTURAL
Valorizamos a diversidade humana e cultural nas relações com pessoas e instituições. Garantimos os
princípios do respeito às diferenças, da não discriminação e da igualdade de oportunidades.
PRONTIDÃO PARA MUDANÇAS
Estamos prontos para mudanças e aceitamos a responsabilidade de inspirar e criar mudanças
positivas.
PESSOAS
Fazemos das pessoas e de seu desenvolvimento um diferencial de desempenho da Petrobras.
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
Cultivamos a superação de desafios e buscamos incessantemente a geração e implementação de
soluções tecnológicas e de negócios inovadoras que contribuam para o alcance dos objetivos
estratégicos da Petrobras.
ORGULHO DE SER PETROBRAS
Nós nos orgulhamos de pertencer a uma empresa brasileira que faz a diferença onde quer que atue,
por sua história, suas conquistas e por sua capacidade de vencer desafios.

