
A Daubert Cromwell fortalecerá e criará sua competência principal como uma especialista em embalagens para prevenção de 
corrosão para o setor, com produtos e serviços que atendam aos requisitos em constante evolução de nossos clientes globais.  
Através de uma qualidade consistente, serviço e soluções para corrosão inovadoras e personalizadas, a Daubert Cromwell será 
a primeira escolha do setor para a proteção de peças e conjuntos metálicos durante o transporte e o armazenamento.   

E faremos isso através:

• Da redução do custo da corrosão para nossos clientes por meio do emprego de embalagens de papel ou plástico de alta 
   qualidade e alto desempenho tratadas com inibidores voláteis de corrosão, e por meio da aplicação dos melhores líquidos 
   e revestimentos anticorrosivos da categoria.

• Do fornecimento de nossa experiência profunda e de nossos produtos líderes do setor em todo o mundo, onde quer que 
   nossos clientes ou seus fornecedores façam negócios, e onde quer que necessitem proteger seus produtos.

• Da construção de nossa história de 75 anos como líder do setor disponibilizando continuamente a mais valiosa e confiável 
   proteção contra corrosão, com produtos de classe mundial e processos de ponta do setor fornecidos por pessoal talentoso 
   e dedicado.

• Concentrando-nos nas necessidades de nossos clientes, poderemos fornecer soluções inovadoras e personalizadas contra 
   corrosão, promover crescimento, gerar retornos sólidos para nossos acionistas e proporcionar aos nossos funcionários um 
   local gratificante onde trabalhar.

Para cumprir sua missão, a Daubert Cromwell conta com os seguintes princípios e valores orientadores:   

Foco no cliente - A Daubert Cromwell será uma parceira global da preferência de seus clientes, fornecendo produtos e 
serviços inovadores, personalizados, eficazes e econômicos, que ultrapassem as expectativas.  Estabeleceremos e manteremos 
relacionamentos duradouros com os clientes por meio da adição de valor e da criação de confiança, com base na abertura e 
dedicação aos interesses desses clientes.         

Atenção ao nosso pessoal -  Uma força de trabalho qualificada, profissional e motivada para o sucesso é essencial para o 
cumprimento de nossas metas.  Nossas interações uns com os outros, com os clientes e fornecedores, serão sempre respeitosas, 
voltadas para a equipe, abertas e positivas.  Nós nos empenharemos em empregar as pessoas mais qualificadas, talentosas, 
motivadas e com capacidade de expandir nossos negócios, e investir no desenvolvimento profissional dessas pessoas.  
 
Integridade - Nossas ações seguirão sempre os mais elevados padrões éticos e legais. A Daubert Cromwell respeitará a lei, 
a segurança pública e dos funcionários, o meio ambiente e as necessidades das comunidades onde opera. 
 
Crescimento e inovação -  Promoveremos o crescimento rentável através de produtos e processos inovadores.  Nós nos 
anteciparemos às tendências e necessidades do mercado.  Utilizaremos conhecimento especializado e espírito empreendedor para 
fornecer soluções de alto desempenho, personalizadas, econômicas, eficazes e eficientes, que gerem valor para nossos clientes.
 
Aperfeiçoamento contínuo -  Buscaremos aumentar nossa eficácia, produtividade e competitividade através do aperfeiçoamento 
contínuo de nossos produtos, processos, pessoal e instalações, para que possamos crescer mais fortes e mais independentes como 
uma organização.  Seremos uma empresa saudável e em expansão, proporcionando crescimento e oportunidades para as nossas 
partes interessadas e suas famílias.
 
Compromisso com a excelência -  Nós nos empenharemos em fornecer os melhores produtos e serviços em nosso setor 
compreendendo nossos clientes, suas expectativas e o que é necessário para superá-las.  

Nossa Visão 

Nossa Missão

Código de Conduta

A Daubert Cromwell será a líder mundial na produção e fornecimento da marca 
mais eficaz e reconhecível de inibidores de corrosão para o setor. 


