
 

 

 
 

 

 

 

PRÊMIO EMPRESA BRASILEIRA DO ANO

A World Post será reconhecida por sua 
destacada gestão, e aplicará novas diretrizes 
empresariais, para alcançar objetivos 
mundiais. Nesse sentido, a Latin American 
Quality Institute (LAQI) ressalta a importante 
gestão realizada pela WORLD POST, em uma 
nova edição do Brazil Quality Summit, onde 
será reconhecida com o “Prêmio Empresa 
Brasileira do Ano 2020”, por sua destacada 
atividade empresarial e pelo compromisso 
de adequar-se a nosso Modelo de Excelência 
LAEM.

Neste contexto, desenvolveremos nosso 
“Desafio 2020: Compromisso com a Excelên-
cia, Qualidade Total, Impacto Social e 
Compliance, alinhados aos ODS”, desafio 
este que marcará a pauta para que as empre-
sas busquem obter um mundo melhor até 
2030, acionando em sua gestão os 17 Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
fomentados pela ONU.

POR ELIZANGELA NARCISO – CONTROLE 
DE QUALIDADE

A Latin American Quality Institute (LAQI) é uma organização privada sem fins 
lucrativos, fundada no Panamá no ano de 2007 com o objetivo de empoderar o 
corpo empresarial latino-americano para a Qualidade Total, proporcionando inteli-
gência empresarial através de seu Modelo de Excelência – LAEM, o qual está alinha-
do às novas tendências corporativas mundiais.

A LAQI apoia as iniciativas do Global Compact, PRME, Caring For Climate, Women’s 
Empowerment Principles, Green Industry Plataform e participa dos congressos 
mundiais realizados pelas Nações Unidas (ONU); estabelece Alianças Estratégicas 
com organizações dos cinco continentes que fomentam critérios de Qualidade, 
Sustentabilidade e Responsabilidade Social, para amplificar o compromisso de fazer 
um mundo empresarial responsável.

Além do mais, capacita constantemente sua rede empresarial com mais de 3200 
empresas através de 10 cúpulas empresariais anuais, estabelecendo novos Desafios 
para os líderes da região. Do mesmo modo, a LAQI produz mensalmente sua revista 
líder de negócios responsáveis e de qualidade, a “Quality Magazine”, e realiza 
Relatórios de Investigação com a contribuição de destacados especialistas latino 
-americanos.

Sobre a Latin American Quality Institute

Certificado Latin American 
Quality Institute (LAQI)

World Post na prevenção e combate ao novo 
Coronavírus COVID-19.

Editoral, pág. 2

Segurança e Saúde Ocupacional 

Programa de Atenção a Saúde do Trabalhador 
– MINUTO SAÚDE 
Hipertensão Aterial

Editoral, pág. 3

Destaques e Inovações

Produtos e Serviços World Post

Editoral, pág. 5

Especial - Eventos do mês

1° de Maio – Dia do trabalho
10 de Maio – Dia das Mães

Editoral, pág. 6 

#WP28ANOS

 

MAIO /  2020 –  EDIÇÃO 002 
 

WORLD POST NEWS



 

 

 

  WORLD POST NO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS

O uso de máscaras se tornou uma 
parte importante do combate à 
Covid-19, em meio a atual pandemia, 
o Ministério da Saúde recomendou à 
população o uso de máscaras, incluin-
do as de tecido. 

A adoção de máscaras não tem a ver 
apenas com orientações de governo, 
mas também com a preocupação 
efetiva da World Post com a saúde de 
seus colaboradores. Pensando no 
bem-estar de todos da World Post, 
entregamos o KIT PROTEÇÃO, 
contendo instruções de higiene e 
limpeza das máscaras, termo de 
utilização e 04 unidades de máscaras 
de proteção em tecido lavável com 
três camadas.

A máscara é individual e não pode ser 
dividida com ninguém;

A máscara pode ser usada até ficar úmida - 
depois desse tempo, é preciso trocar. 

A máscara serve de barreira física ao vírus. 
Por isso, é preciso que ela tenha pelo 
menos duas camadas de pano, ou seja, 
dupla face;

Na hora de colocá-la, todo cuidado é 
pouco. 

Primeiro, é preciso esterilizar as mãos, 
lavando-as com água e sabão por cerca de 
vinte segundos ou higienizá-las com álcool. 
Só então pegue a máscara pela parte que 
se ajusta a orelha, nunca pela parte do 
tecido que ficará junto ao rosto.

A máscara deve ser ajustada ao rosto de 
forma a cobrir o nariz e a boca. É importan-
te que, durante a utilização, a pessoa evite 
tocá-la com as mãos. É comum o item 
incomodar, o que leva o usuário a tocá-la 
para amenizar o desconforto. Isso não é 
recomendável. Em vez de dar proteção, o 
item poderá, nesse caso, contribuir para a 
contaminação se não for utilizado de forma 
correta. Toda vez que for preciso ajustá-la, 
deve-se higienizar as mãos antes.

Chegando em casa, lave as máscaras 
usadas com água sanitária, deixando de 
molho por cerca de 30 minutos; a máscara 
deve ser lavada separadamente de outras 
roupas;

Enxaguar bem em água corrente, para 
remover qualquer resíduo de desinfetante;

Evite torcer a máscara com força e deixe-a 
secar;

Passar com ferro quente antes da utilização;
Guardar em um recipiente fechado.

* Para preparar uma solução de água 
sanitária ( 2,5%) com água, por exemplo, 
você pode diluir de 2 colheres de sopa de 
água sanitária em 1 litro de água.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA 
PARA O USO DA MÁSCARA

POR ANA BISMARCHI – SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
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  HIPERTENSÃO ARTERIAL: PREVENÇÃO E CONTROLE

A hipertensão arterial ou pressão alta é quando a pressão que o sangue exerce 
nas paredes das artérias para se movimentar é muito forte, ficando acima dos 
valores considerados normais.

Se não tratada, a pressão alta pode ocasionar derrames cerebrais, doenças do 
coração, como infarto, insuficiência cardíaca (aumento do coração) , angina (dor 
no peito), insuficiência renal ou paralisação dos rins além de alterações na visão 
que podem levar à cegueira.

A pessoa é considerada hipertensa quando a sua pressão arterial estiver maior 
ou igual a 140/90 mmHg (ou 14 por 9). 

Para essa consideração, os dados devem ser medidos várias vezes, de forma 
correta, com aparelhos calibrados e por profissional capacitado.

Definimos ainda o chamado grupo de risco: Aquelas pessoas com excesso de 
peso, que não tem uma alimentação saudável, ingerem muito sal, não fazem 
exercícios físicos, consomem muita bebida alcoólica, são diabéticos ou têm 
familiares hipertensos. O risco aumenta com a idade. Após os 55 anos, mesmo 
as pessoas com pressão arterial normal, têm 90% de chances de desenvolver a 
hipertensão.

Hipertensão arterial ou pressão alta não 
tem cura, mas tem controle O tratamento 
da pressão alta é realizado por toda a vida.

O tratamento adequado da hipertensão 
prolonga a vida e melhora a qualidade de 
vida.

Controle o seu peso corporal. É importante 
estar atento à medida da circunferência 
abdominal (cintura) - no homem não deve 
ultrapassar 102 cm, e 88 cm na mulher.

Mantenha a calma ao lidar com os proble-
mas do dia a dia; 

Pratique exercícios físicos regularmente.

Reduza a quantidade de sal ingerida.

Não fume.

Durma de seis a oito horas por dia, sem 
interrupções.

Siga uma dieta balanceada, composta por 
vegetais, frutas, grãos integrais, alimentos 
ricos em fibras e fontes magras de proteína, 
como peixes.

Evite o consumo de alimentos embutidos, 
enlatados, conservas, açúcares, queijos 
amarelos, leite integral, chocolate, banha, 
gordura animal, manteiga e demais alimen-
tos com alto teor de gorduras saturadas.

PARA PENSAR

POR ANA BISMARCHI – SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS

A maioria das pessoas com pressão alta não apresenta nenhum sintoma no 
início da doença, por isso ela é chamada de “inimiga silenciosa”. 

A única forma de saber se a pressão está alta é verificando regularmente os seus 
valores. Os sintomas atribuídos ao aumento da pressão são dor de cabeça, 
cansaço, tonturas, sangramento pelo nariz, entre outros, porém esses podem 
não estar associados à pressão alta.
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 GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL

Inicialmente, o termo qualidade estava relacionado apenas aos conceitos técni-
cos da produção. Posteriormente o conceito evoluiu para a visão de Satisfação 
do Cliente. Descobriu-se então, que com o aumento da qualidade, as empresas 
poderiam ter uma credibilidade maior frente ao mercado. Assim, todas as áreas 
da empresa, envolvendo os clientes externos (fornecedores, consumidores) e 
internos levariam uma organização a atingir a excelência.

A Gestão da Qualidade vem tão somente para a total eficiência e sucesso das 
instituições. A valorização do cliente está em primeiro lugar. Com uma aborda-
gem ampla, tem o objetivo de tornar a empresa mais competitiva, flexível e 
eficaz construindo um planejamento sólido e compreendendo as atividades 
exercidas em cada setor da organização. Importante ressaltar que devem 
participar desse planejamento, pessoas de cada nível hierárquico que poderão 
colaborar com a organização. Utiliza-se a palavra ‘total’ como forma de mostrar 
que todos os setores da empresa serão incluídos no processo.

POR ELIZANGELA NARCISO – CONTROLE DE QUALIDADE

O sistema de gestão da qualidade da World 
Post foi estabelecido, documentado, 
implementado, e está sendo mantido e 
melhorado continuamente. De modo que, 
identificamos os processos para o sistema 
de gestão e sua aplicação na organização, 
determinando os critérios e métodos para 
assegurar que a operação e controle dos 
mesmos sejam eficazes.

Aplicamos diretrizes para monitorar os 
processos, bem como, implementamos 
ações para atingirmos os resultados 
propostos e a melhoria contínua.

Temos como objetivo a diminuição de 
desperdícios e perdas excessivas no 
processo, manter os registros e controles 
atualizados, bem como, a rastreabilidade 
de todos os processos e produtos, definir e 
monitorar indicadores, controle de produto 
não conforme, ações preventivas e 
corretivas, auditorias de processos, 
impantação de melhorias e abertura, 
acompanhamento e fechamento de 
registros de não conformidades, sendo eles 
internos, externos, de clientes e/ou de 
fornecedores.

História da Gestão da Qualidade Total

O Japão foi o primeiro país a adotar a gerência da qualidade em seus produtos 
e serviços, em inglês, Total Quality Management “TQM”, que significa Gestão da 
Qualidade Total (GQT). O surgimento deu-se no período do Fordismo, e no 
Japão, o Toyotismo aplicou a nova técnica organizacional conseguindo estabili-
zar a economia no pós-guerra. Com o passar dos anos, vieram as produções em 
massa, as indústrias cresceram e o nível de exigência dos consumidores aumen-
tou. Por isso, houve uma reorientação das organizações com fundamento na 
resolução dos problemas e na busca da perfeição.

Fordismo

O Fordismo foi um sistema de produção criado nos Estados Unidos pelo empre-
sário Henry Ford, com o intuito de diminuir consideravelmente os custos duran-
te a produção e reduzir o valor do produto, a fim de garantir a sua venda para 
grande parte da população.

Henry Ford, dono da Ford Motor Company, foi o primeiro empresário a produzir 
automóveis em massa com baixos custos, e em um pequeno intervalo de 
tempo, inovando o mercado com seu sistema de gestão de trabalho. As produ-
ções em série eram respaldadas por normas estabelecidas, assim como, ocorre 
atualmente com a ISO 9000, componentes e processos padronizados, movi-
mento mecânico e equipamentos de qualidade.

Toyotismo

No Japão, a Toyota foi uma das primeiras empresas a utilizar o sistema de 
Gestão da Qualidade Total. Na manufatura enxuta, aplicada pelo Sistema Toyota 
de Produção, prezava-se pela qualidade total imediata, excluindo qualquer tipo 
de defeito, detectando-o na origem e solucionando os problemas, procurando 
eliminar qualquer tipo de desperdício e aproveitamento do capital, funcionários 
e espaço de trabalho.

Princípios da Qualidade Total

Satisfação Total do Cliente; Desenvolvimento dos Recursos Humanos; Constân-
cia de Propósitos; Gerência Participativa; Aperfeiçoamento Contínuo; Garantia 
da Qualidade; Delegação; Evitar Erros; Gerência de Processos; Disseminação de 
Informações.
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 PRODUTOS WORLD POST – DESTAQUES E INOVAÇÕES

POR ELIZANGELA NARCISO – CONTROLE DE QUALIDADE

A World Post busca a cada dia novas soluções e serviços 
para melhor atender as necessidades de seus clientes, com 
isso, destacamos abaixo algumas das soluções desenvolvi-
das e ofertadas, que veem de encontro aos produtos que já 
oferecemos que são os nossos envelopes de segurança.

Nossas máquinas de empacotamento são capazes de se integrar 
perfeitamente à sua operação de empacotamento automatiza-
do.Através de in-feeds e acessórios personalizados, nossas máqui-
nas podem escanear, embalar, selar e imprimir etiquetas direta-
mente em nossas bolsas para classificação e envio.

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS

 

 

 

Precisa de uma integração de transportador personalizada? Talvez 
sua operação exija um feed especial.
Seja qual for o seu desafio exclusivo, nossa equipe de engenheiros 
especializados em embalagens trabalhará para que você tenha 
certeza de que sua operação de ensacamento acompanhe sua 
demanda.

ENVELOPES
O filme certo, o medidor e os recursos certos garantem o melhor 
desempenho de embalagem. A World Post desenvolve nossos 
próprios filmes usando resinas de ótima qualidade.
Os recursos especiais disponíveis incluem furos para exibição de 
varejo, orifícios de ventilação ou vedações para evacuação de ar e 
perfurações verticais ou horizontais para abertura de E-Z.

AIR PILLOW

 

 

 

 

 

O Air Pillow é um sistema de preenchimento de espaço inflável sob 
demanda, projetado para atender a diversas necessidades dos nossos 
clientes.

Com base na melhor experiência de preenchimento de espaço inflável da 
categoria, este sistema de travesseiro pneumático é rápido, simples, leve 
e compacto.

O Air Pillow e seus acessórios de coordenação permitem que as empre-
sas criem uma plataforma personalizada para operações de embalagem 
de todos os tamanhos.

FITAS

 

 

 

As Fitas Adesivas da WORLD POST são fortes, seguras e ideais para o 
fechamento de caixas e de embalagens.

A Fita Adesiva gruda com alto poder de fixação em diversas superfícies 
com adesivo à base de resina e borracha sintética, ela é resistente e 
durável.

Produzida em Polipropileno Bi Orientado, tem como finalidade propor-
cionar um fácil desenrolamento sem prejudicar seu sistema adesivo.
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HOMENAGEM – DIA TRABALHADOR

POR CAMILA CAMARGO – SUPERVISORA DE RH

ESPECIAL DIA DAS MÃES – MÃES TRABALHADORAS

Nas últimas décadas, as mulheres assumiram seus lugares no mercado de trabalho,aumen-
tando assim o número de mulheres que assumiram dois papéis de forma simultânea: O 
papel de funcionária e o papel de mãe. Para proteger essas mães trabalhadoras, lhes foram 
garantidos alguns direitos, para que desde a gravidez fosse possível ajustar suas rotinas de 
cuidados com os filhos aos seus trabalhos.

Abaixo, listamos esses benefícios para conhecimento de todos:

1 – Estabilidade Provisória: A mulher tem a estabilidade garantida desde a confirmação da 
gravidez até 120 dias depois do parto (licença maternidade). A Convenção Coletiva do 
Sindigráficos assegura a estabilidade por 150 dias após o parto (licença maternidade + 1 
mês). Nesse caso, o desligamento da funcionária gestante só pode ser feito por justa causa 
ou pedido de demissão.

2 – Amamentação: A mãe tem o direito a dois descansos especiais, de meia hora cada 
durante sua jornada de trabalho, para amamentar seu filho de até seis meses de idade.

3 – Auxilio Creche: A Convenção Coletiva do Sindigráficos prevê o benefício do Auxilio 
Creche, a ser pago no percentual de 30% do salário normativo para as mães que possuem 
filhos com até 36 (trinta e seis) meses de idade, mediante a entrega da nota fiscal da 
mensalidade da instituição de ensino em que o filho está matriculado.

4 – Salário Família: O salário-família é um benefício do INSS pago às mães que recebem 
salário mensal de até R$1.425,56. O valor do benefício é de R$48,62 (de acordo com a 
tabela do ano de 2020) por filho menor de 14 anos.

5 – Ausências remuneradas ao acompanhar os filhos em consultas: A Convenção Coletiva 
do Sindigráficos prevê o benefício de abono da ausência no serviço, para mães que 
acompanham filhos menores de 12 (doze) anos de idade em consultas médicas. Tais ausên-
cias devem ser devidamente atestadas por um médico, limitando-se a um total de 8 (oito) 
faltas anuais (esse limite poderá ser ampliado para 10 (dez) faltas anuais, desde que as 
ausências estejam relacionadas com internação hospitalar de filhos).

6 – Repouso por aborto espontâneo: Para a mulher que sofreu aborto não criminoso 
comprovado por atestado médico oficial, é assegurado o direito de repouso por quinze 
dias.

Nós da World Post, entendemos que a proteção à maternidade é um direito que foi consti-
tucionalmente garantido às trabalhadoras, por esse motivo, asseguramos para as nossas 
colaboradoras mães todos os benefícios previstos na CLT e na Convenção Coletiva do 
Sindigráficos.

À todas as Mamães que colaboram diariamente com a nossa empresa, agradecemos por 
todo empenho e dedicação e lhes desejamos um Feliz Dia das Mães!

HOMENAGEM - DIA DAS MÃES

Em 2019 comemoramos o dia das mães com um delicioso e animado BRUNCH, porém, 
nesse ano devido aos efeitos da Pandemia do novo Coronavírus, por questões de saúde 
e segurança de todos, temos que evitar qualquer tipo de aglomeração.
Com tudo, não podemos deixar de enaltecer as nossas mamães, e quando tudo isso 
passar, comemoraremos essa data em grande estilo! #felizdiadasmães

Na fundação da World Post em fevereiro de 
1992, tínhamos apenas 3 funcionários. Ao 
longo dos nossos 28 anos, esse número foi 
aumentando gradativamente até chegarmos 
nos dias atuais, onde contamos com mais de 
300 pessoas que diariamente desenvolvem o 
seu trabalho em nossa empresa.

Aqui, empregador e empregado possuem 
respeito mútuo e estão lado a lado, não em 
lados opostos. Sabemos que os nossos 
funcionários empenham dedicação e 
comprometimento no desenvolvimento de 
suas tarefas e dessa forma, contribuem 
significativamente no crescimento da World 
Post no ramo de embalagens. Esse cresci-
mento é uma conquista coletiva, fruto de 
todo trabalho em equipe.

Funcionários da World Post, obrigado pela 
sua parceria e pelo esforço de trabalhar com 
excelência. Que todos os dias possamos 
empenhar as nossas melhores energias para 
alcançarmos sempre os melhores resultados. 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
Feliz dia do Trabalho!
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PERGUNTE AO ESPECIALISTA

 
 

     
 

 

 
 

  ESPAÇO DO COLABORADOR

SUGESTÕES / AGRADECIMENTOS

R: Atualmente cerca de 20% dos 
jovens com menos de 32 anos 
possuem pressão alta, mesmo que 
muitos desconheçam o fato. Parte 
disso, acredita-se, ocorrer devido à 
falta de cuidado com a saúde, como os 
excessos na alimentação, o sobrepeso 
e o maior consumo de álcool e sal.

PERGUNTA REALIZADA POR: ANA 
MICAELE DOS SANTOS FERRAZ – 
ÁREA DE CORTE E SOLDA
RESPONDIDA POR: ANA BISMARCHI 
– SAÚDE OCUPACIONAL

R: Parabéns pelas considerações! 
Lavar as mãos, muitas vezes, é 
considerado um ato simples e sem 
grande importância. Todavia, a 
higienização das mãos pode ser 
considerado como uma medida de 
prevenção contra várias doenças, 
extamente como você falou, podendo 
inclusive, salvar vidas.
Sendo assim, materemos não somen-
te os lavatórios como as blitz de 
saúde e treinamentos relacionados 
com a prevenção de doenças. 

R: Tomar remédio na hora certa faz toda 
a diferença, e isso vale para todas as 
idades ou especialidades. Principalmen-
te para ajustar o metabolismo para a 
melhor absorção e recepção dos 
medicamentos. Importante frisar que 
caso esqueça de tomar o remédio no 
horário correto não tome duas doses 
quando se lembrar. É melhor reajustar o 
horário para que o medicamento faça 
efeito dentro do prazo desejado.

Uma dica valiosa é: não interrompa a 
medicação se achar que já está se 
sentindo melhor ou que o medicamento 

Gostaria de parabenizar a World Post por 
todas as iniciativas de saúde que tem 
tomado tanto para combater a pandemia, 
quanto pela abertura do ambulatório 
médico, o que tem facilitado para todos 
nós funcionários, pois não precisamos sair 
do nosso local de trabalho e somos 
atendidos aqui mesmo na empresa, ainda 
mais neste momento que os prontos 
socorros estão cheios. Passei por uma 
situação a pouco tempo, e pude contar 
com esse auxílio, fui muito bem atendida 
e meu problema de saúde foi solucionado 
rapidamente. 

Parabéns World Post! 

Eu como colaboradora estou muito 
satisfeita com a World Post, pois, em 
uma época tão difícil quanto a que 
estamos vivendo devido a essa 
pandemia no mundo, estamos 
podendo contar com o atendimento 
do nosso ambulatório, onde, temos 
uma pessoa especializada para tirar 
todas as nossas dúvidas, não 
somente quanto a COVID-19, mas 
com relação a tudo que diz respeito 
a nossa saúde e bem-estar.

ENVIADO POR: ADRIANA SANTOS 
ANUNCIAÇÃO – ÁREA DE CORTE 
SOLDA

Só tenho a agradecer primeiramen-
te a Deus e segundo a World Post, 
que embora estejamos passando 
um momento muito difícil no país 
devido a essa pandemia, a empresa 
permanece de portas abertas, e 
mantendo o emprego de todos os 
colaboradores, bem como, realizan-
do os pagamentos em dia para 
todos. E ainda, por poder estar 
contando com a dedicação da 
nossa colaboradora responsável 
pela área de segurança e saúde, no 
atendimento a todos os funcioná-
rios, orientando-os e acompanhan-
do o dia-a-dia de cada um quanto a 
prevenção da COVID-19.

não está fazendo efeito. Cada um tem um tempo certo de ação, e 
a interrupção pode atrapalhar o tratamento.

PERGUNTA REALIZADA POR: ZELIA MARQUES LINS DA SILVA - 
ÁREA DE CORTE E SOLDA

RESPONDIDA POR: ANA BISMARCHI – SAÚDE OCUPACIONAL

Qual a importância de tomarmos os remédios na hora correta?

Porque a pressão arterial está aumentando no público mais 
jovem?

Gostaria de saber se os lavatórios instalados em função da 
prevenção e combate  à COVID-19 vão permanecer após a 
pandemia, pois, lavar as mãos antes de entrar na empresa, 
evita também muitas outras doenças.

Aproveitando, gostaria de deixar uma curiosidade, de acordo 
com a Organização Mundial de Saúde (OMS), doenças como a 
diarréia poderiam ser evitadas e reduzidas em até 40% se todas 
as pessoas lavassem adequadamente as mãos.

PERGUNTA REALIZADA POR: MARIA DA CONCEIÇÃO NERY - 
ÁREA DE CORTE E SOLDA

RESPONDIDA POR: ANA BISMARCHI – SAÚDE OCUPACIONAL

ENVIADO POR: IRENE PEREIRA – ÁREA DE CORTE SOLDA

ENVIADO POR: ROSANA DOS REIS – ÁREA DE CORTE SOLDA
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LINHA DO TEMPO - Uma síntese de nossa história

 
 

 

 
 
              

 

 
 

 

 
 
 

                                                 

 

 
 

  
POR ELIZANGELA NARCISO – CONTROLE DE QUALIDADE

A World Post tendo como missão desenvolver, produzir e 
comercializar produtos com alta tecnologia e segurança, 
aprimorando sua qualidade técnica de acordo com a exigência 
do mercado, superando as expectativas de nossos clientes, 
com isso fornecendo um serviço personalizado e de qualidade 
com valor agregado, estamos expandindo nossa produção, 
acreditando que a relação com os nossos clientes, parceiros e 
colaboradores deve ser sempre aberta, transparente e ética. 
Oferecendo-lhes a realização de atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e suporte tecnológico no setor de embala-
gens.

Trabalhamos fortemente com a visão de estarmos sempre 
entre as maiores e melhores empresas do segmento, e para 
obtermos o reconhecimento de nossos clientes e parceiros 
pela qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Para isso, 
preservamos relações, valorizamos o conhecimento e busca-
mos uma constante evolução em tecnologia e atendimento, 
mantendo um negócio ecologicamente sustentável e propor-
cionando resultados para um crescimento contínuo.

Deixando sempre em evidência os nossos valores, que são: 
Respeito, Honestidade, Comprometimento, Trabalho em 
equipe, Transparência e Resultados.

E por tudo isso que prezamos, exibimos com orgulho o nosso 
Certificado de LAQI por nossa destacada gestão.

Vamos com tudo para um ano incrível, certos de que teremos 
muito trabalho e obstáculos a serem ultrapassados, no 
entanto, munidos de uma equipe de excelência alcançaremos 
os nossos objetivos

WORLD POST, SINÔNIMO DE INOVAÇÃO, QUALIDADE E RESULTADOS.

Desde sua fundação em 1992, a World Post empreende inves-
timentos significativos em tecnologia, qualificação, pesquisas 
e expansão produtiva. Com sede em Barueri – SP, possui 
moderna instalação e conta com de 8.300 mil m² de área 
construída, em um terreno de 15 mil m².

Conceituada no setor de embalagens, a World Post é uma 
Indústria voltada à manufatura de embalagens especiais e 
envelopes de alta segurança.

Mas como toda boa história de superação e conquista, come-
çamos de maneira bem modesta, onde tínhamos apenas 1 
máquina e 3 funcionários. Com o passar dos anos, fomos 
conquistando clientes e ganhando o mercado de embalagens, 
onde, construímos nosso primeiro prédio, e assim contrata-
mos mais funcionários. 

E não paramos por aí, a cada ano uma nova conquista. Por fim 
chegamos em 2020, onde temos hoje um parque de máquinas 
altamente moderno, competitivo, e junto a uma equipe de 
profissionais qualificados, produzimos e inovamos nossos 
produtos e serviços a cada dia.

1992

2020
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