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Soluções Completas

FIESP 2018



Internal

... E de maneira sustentável!
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Compromisso com a sustentabilidade desde o princípio

Ruben Rausing acreditava que 

uma embalagem deve economizar mais do 

que custa.  

Our vision
“Nos comprometemos a 

disponibilizar os alimentos de 

forma segura, onde quer que seja.”

O alimento embalado pode ser transportado e 

estar disponível aos consumidores em 

qualquer lugar, de maneira segura, eficiente e 

acessível. 

Nossa visão
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ALIMENTOS

SEGURANÇA  ALIMENTAR
Soluções inovadoras para 

processamento e envase

de alimentos – disponibilizar 

alimentos de forma segura, 

onde quer que seja 

PESSOAS

NOSSA
GENTE

Suporte e
oportunidades para
todos os colaboradores 
em todo o mundo 

Socialmente responsáveis em 
tudo o que fazemos e apoiamos 
as comunidades onde estamos 
presentes

FUTURO

NEGÓCIOS
DOS
CLIENTES

Conhecimento
e competências que
garantem uma melhor 
performance, vantagem 
competitiva, custo-benefício
e tranquilidade aos nossos 
clientes 

Compromisso
de promover a excelência 
ambiental

O Compromisso de Proteger

SOCIEDADE
MEIO AMBIENTE

Public
Maio 2017
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Nossa embalagem

tem diversas

CAMADAS DE PROTEÇÃO

...e outras camadas

que ninguém vê!

Public
Maio 2017
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Crescimento Rentável e Sustentável

Desempenho operacional por meio de 

liderança inquestionável em qualidade e 

produtividade e serviço ao cliente 

Competência 

Crescimento rentável e sustentável 

com eficiência na entrega de 

produtos e serviços

Valor agregado para os clientes  por 

meio de melhorias contínuas: inovar, 

fazer melhor, mais barato e mais rápido

Excelência ambiental  em toda a 

cadeia, desenvolver produtos 

sustentáveis e aumentar a 

reciclagem

Um dos pilares estratégicos da Tetra Pak

Meio ambiente

FIESP 2018
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DEDICAÇÃO À 

CADEIA DE VALOR
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Apoio às Cooperativas

Evolução no Tempo

Catadores 

Autônomos

Cooperativas/ 

Associações

Empreendimento 

Cooperativo

Redes de 

Cooperativas

CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM 

COMODATO

COOPERATIVA EM AÇÃO

CUIDANDO DO FUTURO

APOIOS GERAIS:

Mapeamento – Rota da Reciclagem

Escoamento de ELV para a reciclagem

Big Bags

Placas e telhas

Folhetos de conscientização
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Desenvolver líderes que possam gerir as cooperativas de 
catadores de forma sustentável e competitiva. Entre os tópicos 

discutidos durante o programa estão:

A visão integrada do ser humano e das organizações

A importância de competências técnicas, organizacionais e sociais

O papel do líder na gestão de conflitos e mentoria para facilitação de 
reuniões

Processo de tomada de decisão em grupo e sucessão de lideranças

Cuidando do futuro
Objetivo
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Cuidando do futuro
Resultados

► Desde 2014, o programa capacitou 129 lideranças em 20 municípios;

► Avaliação do programa como positivo ou transformador em relação à comunicação,

procedimentos e gestão de lideranças pelos participantes;

► Líderes mais confiantes na tomada de decisão e atuação proativa.
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• COAAFI – Foz do Iguaçu
• ACARESTI – Santa Terezinha do Itaipu
• ASSAMA – Medianeira
• ASSOREMI – Itaipulândia
• Associação de Santa Helena - Santa Helena
• Cootacar – Cascavel
• Caremel – Cascavel
• ACT – Toledo
• Coopertol – Toledo
• Cooperagir - Marechal Cândido Rondon
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Gerando valor
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Obrigada!
vivian.guerreiro@tetrapak.com


