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NOSSA VISÃO DE FUTURO

Nestes 29 anos de existência a Meiwa jamais deixou de
acreditar no Brasil e apostar em um futuro melhor para todos.
Prova disso é que ano a ano, renovamos nossos investimentos
em tecnologias de última geração, projetos e ações
socioambientais e novas soluções para o mercado.

Ampliamos a produção em nossa planta de filmes de PVC,
investimos em pesquisa e desenvolvimento, lançamos mais de
30 novas opções em embalagens para food service,
aperfeiçoamos diversos modelos já existentes, expandimos os
projetos e ações do Movimento Viramais®, implantamos novos
canais de comunicação com nossos clientes e consumidores
(novo site, mídias sociais, etc) e iniciamos a expansão física de
nossa planta matriz.

Além disso, temos consolidado novas parcerias e atuado de
forma pró ativa em associações de classe, por acreditar que
juntos somos mais fortes e conseguiremos resultados melhores
para todos.

Assim é a Meiwa. Que continuará INOVANDO, SEMPRE !!!



O NEGÓCIO

Atuando desde 1992 no Brasil, a Meiwa é uma empresa familiar, 100%
nacional e tornou-se referência em termos de qualidade no mercado de
descartáveis para alimentos. Produzindo inicialmente bandejas e
embalagens em EPS (poliestireno expandido), popularmente conhecido
pela marca Isopor®, conquistou a confiança de clientes e usuários, pela
excelência em produtos, serviços e pelo foco contínuo nas necessidades
do mercado. O cuidado começa na escolha dos fornecedores de
matérias primas, equipamentos, insumos de produção e serviços, até o
produto final.

Possuí duas plantas industriais na cidade de Arujá-SP e opera com 24
distribuidores exclusivos, num sistema logístico e comercial diferenciado,
fazendo com que suas soluções em embalagens cheguem a todo
território nacional.

Seu portfólio incluí mais de 500 soluções para acondicionar, expor,
proteger e transportar alimentos, com diferentes modelos, formatos e
cores, divididos em 5 grandes segmentos: Bandejas, embalagens, pratos
e copos térmicos em EPS (Poliestireno Expandido), linha BOPS cristal
(Poliestireno Biorientado), linha MPP (Polipropileno), embalagens em
PET (Polietileno Tereftalato) e filmes de PVC (Policloreto de vinila).

A Meiwa também é reconhecida por seus projetos de sustentabilidade,
voltados para a educação ambiental, logística reversa e reciclagem.
Conheça mais detalhes sobre o Movimento Viramais® neste Relatório.

LINHA TÉRMICA
EM EPS

LINHA BOPS

LINHA MPP

LINHA FILMES PVC

PERFIL E GOVERNANÇA

Produzir soluções em 
embalagens, focadas nas 

necessidades do mercado, 
com padrão de excelência 
em produtos e processos, 

respeito ao meio ambiente
e valorização de clientes, 

colaboradores, e 
fornecedores

MISSÃO

Manter uma cultura 
organizacional voltada 

para a qualidade,
a ética e o respeito 
ao meio ambiente

VISÃO

ÉTICA
QUALIDADE

TRANSPARÊNCIA
RESPEITO AS PESSOAS

SUSTENTABILIDADE
FOCO NO CLIENTE

VALORES

LINHA LOTUS (PET)
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COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS
E PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE

A Meiwa participa ativamente de entidades como a
PLASTIVIDA (Instituto Socio Ambiental dos Plásticos),
com assento no Conselho Diretor da entidade e
coordenação de seu Comitê de EPS. Contribui na
formulação de políticas públicas e na busca por
melhorias em seu setor de atuação e junto a
sociedade. Cumpre seu papel no acordo setorial de
logística reversa, investindo e fortalecendo as
cooperativas de reciclagem e estabelecendo alianças
estratégicas com parceiros do setor público e privado

UNIDADE
TOTAL DE

COLABORADORES

MATRIZ – ARUJÁ 513

MEIWA 2 – ARUJÁ 16

MEIWA SUL – RS 06

TERCEIROS E TEMPORÁRIOS 198

TOTAL GERAL 733

391

342

POR SEXO

HOMENS MULHERES

EIXOS DE AÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

APRENDIZADO E 
CRESCIMENTO

PROFISSIONAIS 
COMPETENTES

CULTURA DA 
QUALIDADE

MELHORIA CONTÍNUA

PROCESSOS 
INTERNOS

TECNOLOGIA ATUAL
E ECOEFICIENTE

SEGURANÇA NO 
TRABALHO

PRODUTIVIDADE 
SUSTENTÁVEL

MERCADO
E CLIENTES

SATISFAÇÃO DOS 
CLIENTES

NOVOS NEGÓCIOS E 
OPORTUNIDADES

ATENDIMENTO DAS 
DEMANDAS

RESULTADOS 
ESPERADOS

REFERÊNCIA EM 
SUSTENTABILIDADE

GESTÃO DE CUSTOS 
EFICIENTE

GERAR RIQUEZA PARA 
O PAÍS

PERFIL DEMOGRÁFICO
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TEMAS RELEVANTES

PREMIAÇÕES
AÇÕES
LOCAIS

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

ECONOMIA
CIRCULAR

PROJETOS
E AÇÕES

LINHA
BIO+
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Matéria prima certificada
100% virgem. Análise de qualidade

FLUXO COMPLETO POR ETAPAS

Produto final com menos
de 5% de matéria prima.

Economia de recursos naturais

Alto padrão de qualidade.
Tecnologia de última geração

Distribuidores exclusivos 
que atendem 100% do 

território Brasileiro

Utilizadas e aprovadas por clientes
e consumidores. Segurança 

alimentar preservada

PEVs exclusivos para
o descarte das 

embalagens de EPS

Cooperativas, triagem, 
venda e reconversão 

em PS reciclado

Produção de novos 
produtos ecológicos por 

parceiros  da Meiwa

ECONOMIA
CIRCULAR

1

2

3

4

5

6

7

8
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AS EMBALAGENS MEIWA DE EPS (ISOPOR®) ALÉM DE SEREM

RECICLÁVEIS, ELAS SÃO

BIODEGRADÁVEIS

Após o descarte a 

embalagem pode 

ser destinada

Embalagem

Limpa e seca

+ RECICLÁVEL

Embalagem

Impregnada de 

resíduo

+ BIODEGRADÁVEL

Para os centros de triagem,

reciclagem e cooperativas

Para os aterros sanitários

Um material formado por 

compostos orgânicos é adicionado 

na cadeia do polímero do plástico, 

que no ambiente anaeróbio 

(ausência de oxigênio), atrai 

microrganismos que auxiliam no 

processo de decomposição do 

produto. Desta forma, em pouco 

tempo, esse plástico será 

transformado em húmus e biogás.

Conheça o processo completo em:

www.meiwa.com.br > Bio+

http://www.meiwa.com.br/


PARCEIROS

▪ Distribuidores Meiwa de todo Brasil;

▪ Restaurantes, padarias e comércios food service;

▪ Supermercados em todos os formatos de loja;

▪ Consumidores que utilizam as embalagens e

copos de EPS para alimentos e bebidas;

▪ Associações, cooperativas e empresas que atuam

na triagem e reciclagem dos resíduos de EPS;

▪ Indústrias que utilizam o EPS reciclado para

produzir seus produtos;

▪ Entidades de classe e poder público, federal,

estadual ou municipal;

▪ Órgãos de imprensa em geral.

CONCEITO

Viramais é um movimento global criado e

patrocinado pela Meiwa e diversos

parceiros, que tem como grande objetivo

conscientizar as pessoas sobre o uso

racional dos recursos, o descarte correto,

a reciclagem e sua transformação em

novos produtos, com foco nas

embalagens de poliestireno expandido

(EPS), conhecidas pela marca Isopor®

VANTAGENS AMBIENTAIS

✓ Agrega valor à imagem de empresas e

instituições perante seus públicos

✓ Contribui com a preservação do meio

ambiente e dos recursos naturais;

✓ Promove ações de inclusão social, gerando

trabalho e renda para as cooperativas de

catadores;

✓ Proporciona o aumento da vida útil dos

aterros sanitários;

✓ Cumpre a Lei 12.305/2010, promovendo a

logística reversa e a reciclagem do EPS

Relatório de Sustentabilidade 2020 - 2021 08



O movimento Viramais® abriga dois grandes projetos. O Projeto

ASSUMIR, promove ações práticas, gerando benefícios imediatos

nos campos econômico, social e ambiental. Já o Projeto AMIGO DA

NATUREZA, prepara a próxima geração, formando pessoas mais

conscientes em relação ao planeta e aos recursos, com benefícios

de médio e longo prazo.

PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

PROJETOS E LINHAS DE ATUAÇÃO

AÇÕES DE COLETA,
LOGÍSTICA REVERSA

E RECICLAGEM DO EPS
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AÇÕES DE COLETA,
LOGÍSTICA REVERSA

E RECICLAGEM DE EPS

✓ Estabelecer convênios e parcerias com os Distribuidores Meiwa, empresas, entidades,
instituições e poder público, visando alavancar o trabalho de divulgação para captação
e posterior reciclagem das embalagens e resíduos de EPS (Isopor®);

✓ Instalar em locais estratégicos e de grande fluxo, Pontos de Entrega Voluntária (PEVs)
exclusivos para coleta de embalagens e resíduos de EPS (Isopor®), que serão
destinados para a reciclagem e transformados em novos produtos;

✓ Orientar os usuários e frequentadores destes locais sobre a forma correta de descarte;

✓ Capacitar cooperativas e associações de trabalhadores em materiais recicláveis sobre o
recebimento, triagem e compactação dos resíduos de EPS (Isopor®);

✓ Investir em equipamentos que viabilizem o processamento destes resíduos pós uso,
facilitando sua comercialização e gerando trabalho e renda para estes trabalhadores;

✓ Fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) e assistência técnica permanente
para os equipamentos cedidos em regime de comodato;

PRINCÍPIOS GERAIS

Início em 2010:  10 anos de ações e investimentos

6 estados atendidos (DF, MG, PE, PR, SC e SP)

10 máquinas redutoras e 4 prensas próprias em operação

136 Pontos de Entrega Voluntária exclusivos para o EPS

Mais de 60 cooperativas e associações parceiras

Mais de 2.000 catadores beneficiados

Aproximadamente 20.000 toneladas de EPS já recicladas

O PROJETO EM NÚMEROS

(*)  - Números atualizados até março de 2021
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CABINES COLETORAS EXTERNAS
Supermercados, condomínios, shoppings, lojas...

COLETORES INTERNOS COM BAG
Escolas, entidades e outros locais fechados

MÁQUINA REDUTORA DE EPS
Cooperativas, associações e empresas parceiras
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PROGRAMA  DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

✓ Promover informações sobre cuidados com o meio ambiente e correta destinação de
resíduos sólidos para alunos de escolas públicas e particulares, a partir do 4º ano do
ensino fundamental, com foco no ciclo da reciclagem do EPS (Isopor®);

✓ Promover ações práticas que incentivem a separação e a correta destinação pós uso
deste material, encaminhando-o à associações e cooperativas de reciclagem;

✓ Transformar os alunos participantes em multiplicadores do projeto, contribuindo com
a disseminação das informações e a preservação ambiental.

✓ Capacitar grupos específicos de alunos, criando “Brigadas Ambientais” que farão o
trabalho voluntário de multiplicação em escolas vizinhas, não atendidas diretamente
pelo projeto.

(*) – Os dados acima incluem as etapas de Arujá, Bauru e Ribeirão Preto (SP), Curitiba, Guaíra, Mal. Cândido Rondon, 
Foz do Iguaçu e Ponta Grossa (PR), Braço do Norte e Florianópolis (SC), Brasília (DF) e Bezerros (PE)

Números atualizados até março de 2021

Início em 2007:  14 anos de operação contínua

451 instituições de ensino atendidas (SP, PR, SC, DF e PE)

Mais de 1.500 palestras realizadas

Mais de 1.600 turmas participantes (fundamental ao superior)

41.328 estudantes formados

2.937 diretores, gestores e professores envolvidos

Total de 44.265 participantes

Efeito multiplicador aproximado (1:4) = 177.000 pessoas

O PROJETO EM NÚMEROS

PRINCÍPIOS GERAIS
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ETAPA ARUJÁ

Palestras nas 19 escolas municipais
Visita posterior a planta da Meiwa

30 monitoras voluntárias
100% da rede municipal

42 turmas  de 5º ano 
1.225 participantes

GINCANA AMBIENTAL EPS

12 escolas participantes
Grupo A: 08 - Grupo B: 04 

Premiação para as 3 melhores de cada grupo
Certificados e medalhas para a escola e o articulador

Datashow para as 2 primeiras colocadas (Penhinha e Eufly Gomes)
Quase 500 bags de EPS encaminhados para a reciclagem
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PROJETO PARANÁ

5 ETAPAS
Curitiba  - Foz do Iguaçu, Guaíra,

Mal. Cândido Rondon e Ponta Grossa

NÚMEROS DO PROJETO:

26 instituições de ensino particulares
30 palestras realizadas entre março e abril

84 turmas do 4º ao 9º ano participantes
2.214 alunos e 121 professores e gestores

Total de 2.335 pessoas impactadas

CONCURSO 
CULTURAL

O EPS (Isopor®)
É AMIGO DO 

PLANETA

PREMIAÇÃO
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COMPROMISSO  SOCIAL  LOCAL
CORA  - COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE ARUJÁ

Desde sua constituição em 2006, os trabalhadores da Cooperativa CORA,
contam com o apoio da Meiwa. A cessão em comodato da máquina
redutora de EPS, a doação mensal de cestas básicas, melhorias na
estrutura elétrica e operacional do galpão, a instalação de um conjunto
de esteiras para triagem dos recicláveis, assistência técnica e orientação
administrativa, são algumas ações que melhoram as condições de
trabalho e vida destes agentes ambientais.

Centro de triagem de
materiais recicláveis de Arujá

PRISCILA CONCHE DE OLIVEIRA

Reinaugurado em dezembro de 
2018, com investimentos da Meiwa 

Embalagens e da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente
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PREMIAÇÕES

Projeto PLANETA AMIGO
Parceria Sinepe – PR – 11 edições

Etapas Curitiba, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu

TOP PLASTIVIDA
Troféu do premio

Plásticos em Revista

PREMIO DESTAQUE
Revista Destaque Mais – 5 edições

Arujá e região do Alto Tietê

PREMIO MOGI NEWS
Responsabilidade socioambiental – 4 edições

Alto Tietê e região

PREMIO SESI PR - ONU
Reconhecimento internacional pelos projetos

no ODS sustentabilidade

PREMIO EMPRESA AMIGA DO CATADOR
Concedido pela CORA às empresas que

investem em projetos sociais e ambientais
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