
 

 
 

Construindo o futuro 
 
O Instituto Carlos Roberto Hansen, braço social do Grupo Tigre, bateu 

recorde de beneficiados com seus projetos em 2015, atingindo 560 mil 
crianças e adolescentes – número 18% superior ao de 2014.  

 
O valor investido no último ano totalizou R$ 4,82 milhões, com 856 projetos 

e 302 entidades contemplados. Entre 2003 e 2015, o Instituto investiu R$ 
41 milhões em 5,4 mil projetos, que trouxeram benefícios para 2,5 milhões 
de pessoas. 

 
As principais ações do ICRH estão ligadas às áreas de educação, cultura, 

saúde e esporte, principalmente nas regiões onde o grupo Tigre possui 
unidades fabris. 
 

 
 

Sobre o ICRH 
 

O Instituto Carlos Roberto Hansen (ICRH) começou suas atividades em 30 de 

outubro de 2003, dando início a uma nova etapa de envolvimento social e 

comunitário do Grupo Tigre. 
 

Foram os princípios e valores da Tigre, implantados por João Hansen Júnior e 

perpetuados por Carlos Roberto Hansen, que levaram a então presidente do 

Conselho de Administração da Tigre S/A, Rosane Maria Fausto Hansen, a criar um 

Instituto que, a partir daquele momento, passou a abrigar todas as ações de cunho 

comunitário do Grupo. Hoje, Felipe Hansen preside o ICRH e o Conselho de 

Administração do Grupo Tigre. 
 

Mais do que a realização do sonho do ex-presidente, o Instituto Carlos Roberto 

Hansen, é a continuidade de sua linha de pensamento e trabalho. Resume e reúne 

a postura de um grupo empresarial que sempre colocou em primeiro lugar as 

pessoas e que sempre valorizou sua comunidade. 
 

O ICRH é um dos pilares do conceito de sustentabilidade da empresa, que se 

constrói no equilíbrio entre a atividade econômica, o cuidado com o meio ambiente 

e o bem-estar das pessoas.  
 

 

 

Mais informações para a imprensa 

 

CDN – Comunicação  

Marisol Morão/ Patricia Pesce/ Júlio Franco 

(11) 3643 2789 / (11) 3643 2773 / (47) 9974 4591 

marisol.morao@cdn.com.br/ patricia.pesce@cdn.com.br/imprensa@tigre.com 

 

mailto:marisol.morao@cdn.com.br/
mailto:patricia.pesce@cdn.com.br/
mailto:patricia.pesce@cdn.com.br/

