
Nosso jeito de ser
cultura arapuru



Somos mais que uma indústria de bebidas 
artesanais no Brasil. 

Traduzimos o nosso chamado pessoal em uma empresa guiada 

por um propósito. Um grupo de pessoas que busca, além de 

promover as suas marcas, agir com integridade e oferecer 

as suas forças a serviço de um bem na sociedade.



Os nossos valores e atitudes estão inspirados 
pelo movimento global de uma Nova Economia.

Acreditamos no modelo de Capitalismo Consciente e na responsabilidade 

das empresas de impactar positivamente as pessoas e a sociedade.
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E como sou eu, o gin Arapuru?

Eu tenho um clima de conexões autênticas com comunicação 

honesta e direta. No meu dia dia valorizo a colaboração, 

que promove a criatividade e contribuição individual.

As pessoas do meu time me descrevem de ter compromisso 

de crescer e transformar os indivíduos e a sociedade.

Deixa eu te contar o por quê eu existo e qual é meu propósito 

no mundo.
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Propósito que celebra o que temos 
de melhor em nós.

Nascemos para destilar, harmonizar e celebrar o sabor único da essência brasileira.

A essência brasileira, para nós, é o que nós como povo Brasileiro faz únicos.

Alquimia é transformação que nos inspira a promover as virtudes brasileiras

e trazer um novo significado ao orgulho e reconhecimento da nossa cultura.
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Visão e Missão que elevam a 
capacidade de criar outro futuro.

Buscamos inspiração na arte e cultura brasileira em tudo 

que fazemos - produtos, ações e conteúdos. Por termos um 

compromisso com a valorização das gentes do Brasil, estamos 

dando apoio às suas tradições e expressões artísticas.

Investimos 10% do nosso lucro através do Arapuru Apoia, uma 

plataforma para incentivar múltiplas vozes da nossa brasilidade: 

da arte popular à coquetelaria.
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Para nós, o jeito de agir é muito importante também.

Realizamos nosso trabalho com ações 
embasadas em valores fortes. 

Vem comigo que vou te contar mais sobre os nossos valores.
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As pessoas estão no centro de tudo que fazemos.

Por isso definimos os nossos principais valores ao redor do ambiente, 

comunicação e conexões humanas.
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Estes valores criam campo que sustenta a 
nossa busca por resultados incríveis.

Celebrar a essência brasileira significa primeiramente celebrar as pessoas.

Criar um novo futuro com orgulho de quem somos, significa reconhecer a 

verdade do outro e se conectar de forma autêntica, no presente.
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Transparência como base para confiança 
e segurança.

Valorizamos a transparência em nossas reuniões, no processo de tomada de decisões, 

bem como em tornar as informações financeiras da empresa acessíveis a todos. 

Acreditamos que a transparência é um pilar importante de uma cultura empresarial 

saudável e confiante.
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Conexões autênticas com 
comunicação honesta e direta.

Criamos reuniões para aprendermos a nos conectarmos 

de forma autêntica, vulnerável e com uma escuta mais 

profunda. Estamos comprometidos em resolver nossos 

desafios interpessoais por meio de uma comunicação 

honesta e gentil.
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Acreditamos que equipes altamente colaborativas geram ótimos resultados. 

Promovemos a criatividade e a contribuição proativa saindo dos limites das 

descrições das funções de cada um.

Trabalho em equipe para promover a 
criatividade e contribuição individual.
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Compromisso em crescer e transformar.

Estamos comprometidos com o caminho do crescimento pessoal, prontos para recebermos 

feedback e praticarmos a introspecção sobre os nossos próprios pontos cegos. 

Não apenas trabalhamos na transformação interna, como também estamos conectados 

com as ações voltadas para o propósito transformacional de nossa empresa para 

gerar impacto no mundo.
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Honramos todos os nossos 
stakeholders.

Constantemente, analisamos a nossa rede de stakeholder e 

revisamos ações para valorizarmos os membros da nossa 

equipe, suas famílias, os nossos clientes, fornecedores, a 

sociedade e a terra.
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Desenho organizacional que promove 
a nossa forma de ser.

Definimos os nossos papéis individuais para promover criatividade com responsabilidade, 

chamamos isso de autocracia distribuída.

Hierarquias com poder implícito para nós não fazem sentido, assim deixamos explícito 

a nossa interação, para criar um ambiente harmônico que respeita à expressão individual.



Estes somos nós do 
Arapuru Gin, prazer!


