


Missão 
Atender as necessidades de todos os 

envolvidos diretamente 
com a Sorocaba Refrescos; 

seus acionistas, clientes, consumidores, 
colaboradores, fornecedores e a 

comunidade em que estamos inseridos, 
gerando riquezas que devam ser 

distribuídas de forma transparente.

- - - - - - - - - - - - - - -

Valores
Geração de valor ao negócio;

Compromisso e paixão por suas marcas;
Fidelidade com nossos 

clientes e consumidores;
Valorização dos colaboradores;

Comprometimento com
 o Meio Ambiente;

Relacionamento saudável 
com a comunidade;

Ambiente seguro aos colaboradores.

- - - - - - - - - - - - - - -

Visão
Ser reconhecida como uma empresa 

referência no mercado e na comunidade 
que visa aumentar sua participação 

de mercado com incremento de valor 
econômico ao seu negócio,

 e responsabilidade com o meio ambiente 
e a segurança.

- - - - - - - - - - - - - - -
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 A Sorocaba Refrescos foi fundada 
em 1975 ainda apenas como um depósito 
da subsidiária Refrigerantes Campinas 
S.A. A fábrica foi inaugurada no mesmo 
local em 1977 por Nelson Taufic e Roberto 
Cerqueira. Em 1985 ela passa a ser uma 
filial da Refrescos Ipiranga iniciando uma 
onda de investimentos na modernização 
da fábrica e finalmente no ano de 1989, 
a empresa passa a ser um fabricante 
independente no Sistema Coca-Cola Brasil.
 Hoje, atende mais de 10.500 clientes, 
cerca de 2,3 milhões de consumidores, 
atuando em 60 municípios paulistas com 
produtos da The Coca-Cola Company 
e linha de cervejas da Femsa. Ao todo a 
empresa distribui mais de 160 produtos de 
diferentes categorias, nas mais variadas 
embalagens.
 Atua nas áreas de produção, venda 
e distribuição de bebidas carbonatadas 
(refrigerantes), não-carbonatadas (sucos, 
chás, águas flavorizadas), cervejas e águas.  
Possui 5 modernas linhas de produção, 
com capacidade produtiva de mais de 200 
milhões de litros de bebidas por ano, nas 
embalagens de vidro, pet, lata e bag in Box 
e o Centro de Distribuição está localizados 
em uma área de mais de 110 mil m², às 
margens da Rodovia Raposo Tavares.
 Com mais de 800 colaboradores, 
trabalha com um moderno sistema de 
gestão é certificada nas ISO 9001 – 
Qualidade,  ISO 14001 – Meio ambiente,  
OHSAS 18001 - Saúde e Segurança, e  
ISO 22000 – Segurança de Alimentos. 
 Foi reconhecida em 2008 com o 
Prêmio Qualidade Coca-Cola, o prêmio 
máximo em gestão de qualidade, tendo se 
tornado uma empresa brasileira de classe 
mundial.



 A empresa dispõe de uma equipe 
de dirigentes qualificados, garantindo que 
as operações sejam controladas de forma 
sistêmica, mantendo os mais altos níveis de 
eficiência e desempenho com transparência 
às partes interessadas no negócio.
 



 A Sorocaba Refrescos assumiu o 
compromisso de preservar e proteger o meio 
ambiente, e com isso vem desenvolvendo 
muitas ações com este foco. 
 Podemos destacar a aquisição de 
um opacímetro, equipamento responsável 
em realizar uma avaliação precisa e objetiva 
da situação do motor a diesel.    
             Um dos resultados esperados no 
início da utilização foi a economia de 10% 
no consumo de combustíveis, redução 
de manutenção corretiva e redução da 
emissão de poluentes. 



 Além de toda água utilizada nos 
processos industriais passar por um rigoroso 
tratamento na Estação de Tratamento de 
Efluentes antes de ser devolvida ao meio 
ambiente, a Sorocaba Refrescos, em 
parceria com a UNESP, realizou um trabalho 
que tinha como objetivo reduzir os resíduos 
sólidos e também o uso de recursos 
hídricos. Através do resultado final deste 
trabalho, foi possível reestruturar a coleta 
seletiva interna e desenvolver alternativas 
e técnicas que evitassem o desperdício dos 
recursos hídricos.
 O pátio de resíduos foi totalmente 
revitalizado dentro dos padrões exigidos 
pela legislação brasileira. 

 Um mutirão de limpeza 

às margens do Rio Sorocaba e 

lagoas do Parque das águas, em 

Sorocaba, marcou o dia Mundial 

de Limpeza de Rios e Praias 

no mês de setembro de 2008. 

A ação é uma iniciativa da Ong 

Ocean Conservancy com o apoio 

da The Coca-Cola Company.

 Com apoio da Prefeitura 

Municipal de Sorocaba, 

colaboradores da Sorocaba 

Refrescos, cooperados da 

COMAREI – Cooperativa de 

Materiais Recicláveis de Itu, 

alunos das faculdades Uirapuru 

Superior, Unip e Unesp estiveram 

recolhendo todo o lixo que se 

encontrava no local. A Polícia 

Ambiental e Corpo de Bombeiros 

percorreram um grande trecho pelo 

rio. Foram recolhidos cerca de 

102 quilos de resíduos, 20% a 

menos que no ano anterior. O ideal 

seria se não houvesse resíduos 

nessas áreas, mas o resultado final 

significa que a população local está 

mais consciente.


























