Nossa essência

Missão, visão
e valores
Nosso Compromisso
Faz parte do nosso compromisso
aprimorar a consciência cidadã dos
nossos colaboradores, de forma que eles
possam sentir-se comprometidos com
a construção de uma sociedade mais
humana e igualitária para todos através
da participação em eventos e campanhas
destinadas a atender os mais necessitados.
Com isso, evidenciamos que somos uma
empresa que busca crescimento econômico
com responsabilidade social e de forma
sustentável.

Nosso Propósito
Acreditamos na felicidade gerada por
momentos mágicos através da interação
entre pessoas.

Nossa Missão
Proporcionar diversão e entretenimento
a todas as pessoas de todas as idades
por meio dos jogos de cartas estando
comprometida com a satisfação dos clientes
e com o desenvolvimento sustentável.

Nossa Visão
Ser uma empresa inovadora de referência
mundial em entretenimento e diversão.
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Nossos Valores: veja abaixo no que acreditamos
Nós cuidamos!
Como uma empresa familiar, cuidamos
de todos os nossos colaboradores.
Cuidamos das gerações atuais
e futuras. Do nosso planeta e de
todos os seres vivos. Nós cuidamos,
incluindo a todos no jogo.
Compartilhamos nossa magia
em tudo o que fazemos

Nós podemos!
Somos empreendedores
em nossa essência.
Orgulhosos das nossas
habilidades, criatividade
e experiência. Também
somos líderes do setor,
sempre buscando as
mais modernas inovações
E juntos podemos.

Nós fazemos!
Nós fazemos as coisas com
energia e entusiasmo. Encontramos
soluções criativas para qualquer
desaﬁo, grande ou pequeno. Nossa
abordagem é justa e transparente
e somos bons em cumprir nossas
promessas. É isso que fazemos.
Nós nos conectamos!
Como o mundo que nos rodeia.
Construindo parcerias com nossos
clientes, fornecedores, consumidores
e colaboradores. De coração aberto,
independentemente das nossas
diferenças. Como Um Grupo, Um Time.
Nos divertimos!
Nós criamos e nos divertimos
fazendo isso. Nossos jogos unem
as pessoas e criam momentos mágicos.
Nós nos divertimos para que você
possa jogar.

A Copag da Amazônia S/A, com mais de 100
anos de existência, é pioneira na produção
de cartas para jogar no mercado brasileiro,
sendo uma das maiores empresas
do mundo nesse segmento.
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