


CONFIABILIDADE  
E GARANTIA.



Grupo Activas.  
Modelo de negócios baseado  
em qualidade.

Com um portfólio amplo de matérias-primas e experiência  

de quem tem 20 anos de mercado, o Grupo Activas oferece 

serviços com qualidade certificada e premiada. Logística com 

garantia de entrega, representação de petroquímicos, estoques 

regularizadores, infraestrutura nacional e assistência técnica 

são alguns dos serviços que compõem esse completo portfólio, 

tudo com procedência, confiabilidade e garantia. 

CONFIABILIDADE  
E GARANTIA.



Missão, visão  
e valores levados  
a sério.



Baseados em uma gestão estratégica com foco em pilares  

de desenvolvimento social, gestão estratégica e inovação,  

a missão, a visão e os valores da Activas têm o objetivo de 

oferecer o melhor para clientes, parceiros e funcionários.



SATISFACÃO  
DOS CLIENTES



Missão 
Comercializar e distribuir resinas termoplásticas;

Remunerar adequadamente funcionários, fornecedores e parceiros;

Agregar valores e diferenciais aos produtos;

Satisfazer os clientes. 

 

Visão 
Liderar a distribuição de resinas termoplásticas em 5 anos.

SATISFACÃO  
DOS CLIENTES



Valores  
Compromisso, responsabilidade, consequência, agilidade e lucro.  

 

Políticas de qualidade 
Distribuição ágil e responsável de resinas termoplásticas;

Atendimento aos requisitos e à satisfação dos clientes;

Melhoria contínua nos processos;

Parceria com fornecedores;

Satisfação e desenvolvimento dos colaboradores;

Eficácia na gestão de qualidade.

COMPROMISSO
RESPONSABILIDADE

CONSEQUÊNCIA
AGILIDADE

LUCRO



COMPROMISSO
RESPONSABILIDADE

CONSEQUÊNCIA
AGILIDADE

LUCRO



QUALIDADE

A nova Activas.  
A qualidade de sempre,  
agora ainda melhor.



QUALIDADE

Visando a oferecer sempre o melhor aos nossos clientes,  

parceiros e colaboradores, no próximo ano, o Grupo Activas  

colocará em prática algumas novidades que irão melhorar  

ainda mais nossos processos internos e otimizar nosso dia a dia.  

Você se beneficiará com essas novidades, por isso, conheça, antes 

de todo mundo, um pouco do que vai acontecer em 2010:



Fluidez, movimento, flexibilidade.  

É assim nosso negócio, nossa distribuição e nossa matéria-prima. É assim nossa nova marca.  

 

A nova marca representa a matéria-prima com a qual a Activas trabalha, e a sua característica 

orgânica permite que ela seja transformada em infinitas possibilidades.  

As formas orgânicas, assim como nosso material de trabalho, não possuem extremidades,  

são fluidas, contínuas e estão sempre em movimento. Nosso novo posicionamento traz no logo  

e na comunicação todas essas particularidades, que são a razão do nosso negócio.

Novos logomarca  
e posicionamento de comunicação





Implantação  
dos novos pilares 
da Activas 

Crescimento sustentável, 

responsabilidade social  

e ambiental, gestão  

de pessoas e inovação.

Nova frota  
de veículos
A frota será renovada  

e ampliada para  

25 caminhões.

Mudança de  
headquarter 
Uma nova sede do escritório 

será inaugurada,  

em São Caetano do Sul, 

tudo para proporcionar mais  

conforto e comodidade aos 

clientes e parceiros.

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL



Atendimento  
em maior escala 
nacional
Ampliação da rede  

de atendimento a clientes.

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL



SATISFACÃO



SATISFACÃO

Novo centro de 
distribuição em 
São Paulo
O centro de distribuição de 

São Paulo também terá um 

novo local de armazenagem, 

mais moderno, ágil  

e eficiente.

Pesquisa  
de mercado
Sempre antenada ao  

que acontece no mercado,  

a Activas fez uma  

pesquisa qualitativa e 

quantitativa no mercado  

especializado, realizada  

pela Destaque Business  

Research.

Pesquisa  
de satisfação 
Preocupada com o seu modelo 

de negócios, a Activas  

fez uma pesquisa  

de satisfação de clientes, 

realizada pela Destaque  

Business Research.





Você faz parte desse crescimento. 

Isso tudo faz parte do objetivo da Activas em ser líder na distribuição  

de resinas termoplásticas. Com a implementação dessas novidades e inovações,  

a conquista fica ainda mais próxima.



Activas Matriz/Administrativo 

Rua Alegre, 470 •  11º andar •  sala 1.001 

São Caetano do Sul •  SP  CEP 09550-250

Fone: (11) 3525-5000

www.activas.com.br


