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Equipe cada vez
mais capacitada 
para novos desafios 

GRUPO ANGÁ E  VOCÊ

Construindo o Futuro
O Programa Grupo Angá e 
Você é uma novidade criada 
para valorizar os colaborado-
res da empresa, oferecendo 
oportunidades de crescimen-
to. É uma ação de treinamen-
to e desenvolvimento, que 
tem por objetivo aperfeiçoar 
habilidades e ampliar con-
ceitos e conhecimentos da 
equipe.
Gestores e colaboradores da 
área administrativa participa-
ram da primeira ação desse 
programa, em abril, quando 
ocorreu uma palestra show, 
ministrada pelo coach Amarildo Nogueira, da Mega Inova-
ção, com foco em motivação e autoconhecimento.
As atividades de capacitação do Programa terão con-
tinuidade com o treinamento intitulado Grupo Angá – 
Construindo o Futuro, com duração de 16 horas, que será dividido em 

duas etapas, a primeira 
delas ainda no primeiro 
semestre deste ano.
Organização, planeja-
mento, incentivo ao 
desenvolvimento de 
hábitos apropriados para 
o crescimento individual 
e a capacidade de traba-
lhar em equipe serão os 
pontos fortes destacados 
nessa nova etapa do trei-
namento.
"Temos de cuidar do nos-
so capital humano, pois 
são as pessoas que fazem 
a empresa evoluir”, diz 
George Miranda, diretor 
presidente.

Atividades proporcionaram 
integração e reflexão para a 

busca do crescimento pessoal e 
profissional



2

Conheça nesta edição a equipe de apoio da área 
de Recursos Humanos, que fica na sede do Gru-
po Angá, em Santo André (SP).   

Conheça a sede

Desde janeiro de 2016, treze 
entidades que cuidam de crian-
ças carentes estão recebendo 
mensalmente ajuda financeira 
do Grupo Angá. A ação beneficia 
mais de 1.100 crianças de comunidades onde a em-
presa atua e dá sequência a uma série de iniciativas 
que vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos, de 
acordo com a sua postura socialmente responsável.

Apoio 
a causas sociais

Novidades Pack Food

Merenda escolar 
contribui para premiação 
da Prefeitura de Iperó
No dia 29 de abril a Prefeitura de Iperó comemorou 
a 2ª colocação na categoria “Pequenos Negócios no 
Campo” do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 
2015/2016. E a merenda escolar teve papel impor-
tante no projeto que levou a essa premiação. 
A cidade foi premiada porque 40% de sua merenda 
vem da agricultura familiar, com produtos cultivados 
no próprio município, superando as exigências da 
Lei 11.947/2009.
“Esse reconhecimento também é um pouquinho 
nosso, pela qualidade da merenda que fornecemos 
às crianças de Iperó: produtos mais frescos e mais 

saudáveis”, comenta Francine Franco, 
controller Operacional.

Claudio, Fernanda Alves, Sônia, Juliana, Fernanda Anjos, Sabrina, Lérida, Marisa, 
Ananda e Elaine

Dia da 
Cozinheiro
Os profissionais do 
Grupo Angá que pre-
param as refeições foram homenageados no Dia 
do Cozinheiro, 10/05. Para celebrar a data todos 
receberam uma espátula cortadora de pizza per-
sonalizada. 

No dia 2 de junho a 
Pack Food  inaugurou 
um novo restaurante 
no campus Osasco da 
Universidade Federal de 
São Paulo. O contrato 
tem por objetivo for-
necer alimentação com 
qualidade a alunos de 
graduação e pós. Essa 
conquista da empresa 
só foi possível graças ao 
empenho da equipe.

Nova unidade 

Serviços cada vez 
melhores
Uma nova etapa se iniciou na pres-
tação de serviços aos clientes: a 
implantação de procedimentos de 
qualidade técnica operacional. Sob 
a coordenação de Viviane Tavares, 
gerente de Planta e Joana Cecato, 
coordenadora de Produção, o cui-
dado com os alimentos e com as 
finalizações, em todos os detalhes, 
levaram ao aumento da satisfação 
dos clientes.

Joana (acima) e 
Viviane:  satisfação 
do cliente é nossa 

prioridade
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No dia 09 de abril aconteceu o primeiro 
encontro de supervisoras de Merenda do 
Grupo Angá. Realizado no Centro de Dis-
tribuição de Sorocaba, o evento teve como 
objetivos aprimorar e reciclar conhecimentos 
sobre segurança dos alimentos e procedimen-
tos operacionais de rotina.
A programação envolveu várias apresenta-
ções, com dinamismo e interatividade. O 
gerente operacional Anilton Pires ministrou 
uma palestra motivacional, baseada nos desafios do dia a dia, proporcionando às 

participantes a oportunidade de uma autorre-
flexão e um autoconhecimento. Por sua vez, 
Rita de Cassia Blasioli Gimenes, coordenadora 
de Qualidade, e Adriana Justino, supervisora 
de Qualidade, transmitiram conhecimentos 
importantes sobre Microbiologia, Boas Prá-
ticas de Manipulação e procedimentos de 
qualidade. Já a coordenadora operacional Ivani 
Alcólea apresentou o Projeto Integra, enquanto Lérida Marbele e 
Marisa Merces falaram sobre os procedimentos de Recursos Huma-
nos. Finalmente, Juliana Guzzon e Tatiana Capriolli, coordenadoras 
operacionais, explicaram os procedimentos e rotinas administrativas, 

como orçamentos, controles de compras e 
fechamentos.
No mês seguinte, foi a vez do primeiro 
encontro de gestores de Restaurantes, 
realizado no dia 14 de maio. O objetivo foi 
semelhante: alinhar os procedimentos inter-
nos da empresa e capacitar cada vez mais os 
colaboradores. A apresentação inicial ficou 
por conta de Andréa Kizaki, gerente de Ope-
rações, seguida de uma 
palestra motivacional 

que proporcionou muita interação e reflexões entre os participantes.
Também foram feitas apresentações sobre qualidade, rotinas de Recursos Huma-
nos e procedimentos operacionais.
Nos dois encontros houve entrega de material de treinamento, sorteio de 
brindes e um delicioso almoço preparado pela equipe de Ivani Alcoléa, do Paço 
Sorocaba. Mas o mais importante foi a oportunidade para ter contato e trocar 
experiências com profissionais de outros contratos da empresa.

Ivani, Tatiana, Juliana, Rita, Anilton e  
Adriana (ao centro): muita sinergia 

durante o encontro

Encontros de supervisoras 
de Merenda e de gestores 
proporcionam capacitação e integração 

Supervisoras de Merenda: uma oportunidade de ampliar conhecimentos e conhecer pessoas 

Da esq. p/ dir.: Andréa, Patrícia 
Robrahn, Rita e Adriana: 
aprendizado proveitoso e 
muita integração

Supervisores de Restaurantes:  motivação em alta e vontade de aprender sempre

Cardápio delicioso,  brindes e materiais caprichados 
de apoio aos treinamentos
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Reforçando 
a importância 
da família

Cuidando 
da saúde dos rins
Em março, foi promovida uma ação de conscienti-
zação sobre a importância de cuidar bem dos rins, 
órgãos que filtram as impurezas do sangue e ajudam 
a regular a pressão arterial. As informações foram 
transmitidas em cartazes afixados nos quadros de avi-
sos e cada colaborador recebeu uma garrafa com água 
para estimular o consumo desse líquido tão precioso e 
fundamental para o funcionamento dos rins.  A ação foi 
realizada em parceria com a ERG Life.

Missão:
Satisfazer nossos clientes e parceiros através da Prestação de Serviços correta, segura e saudável, 
seguindo os padrões de custo e qualidade que assegurem os requisitos contratuais e da legislação 
vigente.

Visão:
Ser uma empresa de médio porte, mantendo o relacionamento próximo e efetivo com todos os 
clientes, colaboradores, fornecedores e acionistas, através de seus valores e competências corpora-
tivas.

Valores:
• Comprometimento:  “Praticar os objetivos da empresa, dos clientes, dos colaboradores e 

parceiros em geral.”

• Ética:  “No relacionamento com colaboradores, clientes, parceiros e acionistas.”

• Trabalho em Equipe:  “Buscar a união e a cooperação entre todos, visando resultados.”

• Competência :  “Atender da melhor forma as necessidades dos clientes.” 

Competências Corporativas:
• Foco no cliente:  “Conhecer as necessidades do cliente e buscar sua satisfação, com isso 

fidelizando-o.”

• Processos:  “Entendidos e praticados por todos.”

• Senso de Custo:  “Realizar as atividades dentro da qualidade e orçamento estabelecido.”

• Comunicação e Motivação da Equipe:  “Transmitir e expressar suas ideias, visando a integra-
ção eparticipação de todos.”

• Compromisso com Resultados:  “Estar preparado para atingir e ultrapassar metas.”

Cláudio Martins, gerente de 
RH, e Sabrina Sieburguer, 

auxiliar de Departamento 
Pessoal, participaram da 

campanha

Ampliação da 
atuação no CD 
de Sorocaba
Na segunda quinzena de maio o 
Centro de Distribuição de Sorocaba 
passou a operar com uma área de 
Hortifruti.  Além de atender todas as 
unidades próximas, o novo CD pos-
sibilita a compra e o armazenamento 
de produtos da região com preços 
compatíveis e excelente qualidade.

Desde janeiro o Grupo Angá vem 
presenteando os filhos recém-nascidos 
dos colaboradores da empresa.  São 
três opções de presentes e as entregas 
são feitas trimestralmente. A iniciati-
va faz parte do Programa Mamãe e 
Grupo Angá, que tem como objetivo 
ressaltar a importância da família. 

Mudança 
de endereço
Desde o dia 30/05 o Grupo Angá 
está em sua nova sede, no 5º andar 
da Torre Sul do Centro Empresarial 
Pereira Barreto.  Anteriormente, a 
sede estava no mesmo endereço, na 
Torre Norte. 

Campanha 
do Agasalho

Estão sendo recebidas doações de 
roupas e cobertores para a Campa-
nha do Agasalho 2016 do Exército 
da Salvação. Participe, aquecendo o 
inverno de quem necessita! Depo-
site sua doação até 17 de junho, na 
Caixa do Bem, disponível na área de 
Recursos Humanos na sede.


