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MEDIDAS ANTICRISE
Quais soluções e medidas a Corr Plastik
está tomando para minimizar a 
crise que nos afeta.



CRISE é a palavra que mais ouvimos atualmente. 

Apesar de todas as mudanças que estão em curso no cenário político brasileiro, sabemos que ainda teremos que 
conviver por algum tempo com problemas como a economia em recessão, desemprego em alta, impostos e tarifas 
elevadas e etc...

Podíamos esperar melhorar e conviver com os problemas, ou reagir e tentar trabalhar mais e melhor adotando 
soluções e medidas para minimizar a crise que nos afeta.

Decidimos reagir !! Marcamos uma convenção de vendas para discutir junto com nossa equipe comercial quais 
caminhos podemos desenvolver e/ou trabalhar para sair desta situação. Depois de 4 anos, voltamos a expor nossos 
produtos na FEICON. A principal feira de materiais de construção da América Latina. Escolhemos uma posição 
estratégica na entrada de feira e fomos visitados por mais de 5 mil pessoas.

Mantivemos nossos esforços com um de nossos principais clientes de irrigação e participamos da AGRISHOW em 
Ribeirão Preto/SP. A feira é um marco importante na fixação de nossa marca e de nossas soluções para a irrigação.
Tomamos medidas anticrise! E vamos continuar trabalhando e agindo para melhorar.

Entretanto, sabemos que não devemos perder nosso foco em melhorar nosso desempenho, diminuir perdas, cuidar 
do patrimônio da empresa e economizar sempre.

É hora de cada um fazer mais e melhor. 

Conto com todos vocês!

SERGIO MONTEIRO

FEICON 2016

Editorial

Para ajudar o nosso mercado reagir! Foi esta ideia 
que motivou a Corr Plastik a participar da 22ª 
edição da Feira Internacional da Construção Civil 
– FEICON – o mais qualificado salão da 
construção da América Latina que ocorreu no 
último mês de abril de 12 a 16, no pavilhão do 
Anhembi, em São Paulo. 

O estande da empresa chamou a atenção do 
público, que fizeram consultas e esclareceram 
dúvidas em relação aos produtos. Trabalhamos o 
estande aberto e com bastante espaço para que 
todos os nossos itens estivessem a disposição do 
público e fosse possível comprovar a qualidade 
de toda a nossa linha.

A estratégia de comunicação é apresentar a Corr 
Plastik como a solução que faltava no mercado de 
tubos e conexões em PVC também na linha 
Predial.

A Corr Plastik participou de um das mais importantes feiras de Construção da América Latina



3ª CONVENÇÃO ‘‘REAÇÃO’’ NACIONAL 
DE VENDAS 2016
Como medida anticrise, reunimos toda a nossa força de vendas com um só objetivo: REAGIR.

A Corr Plastik realizou entre os dias 18 e 20 de 
março a Terceira Convenção Nacional de 
Vendas. Um evento criado especialmente para 
melhorar ainda mais a relação entre a empresa e 
seus representantes comerciais, mas desta vez, 
com um objetivo diferente: fazer o nosso 
mercado reagir.

Com um formato diferente, a Convenção focou 
nas  oportunidades  que o  mercado de 
infraestrutura, predial e irrigação tem a oferecer. 
Em períodos de crise temos um objetivo claro: 
estar em 100% dos negócios que envolvem a 
comercialização de tubos e conexões em PVC. 

Para cumprir este objetivo convocamos 
palestrantes de referência e com vasta 
experiência em cada um dos nossos mercados. 
Além da visão ampla de todas as oportunidades 
existentes foi realizada uma análise profunda 
em como transformar estas chances em 
negócios.

Com todas estas importantes informações e 
estratégias, temos a certeza de que os 
representantes saíram da Convenção ainda mais 
preparados para os desafios de 2016. 



AGRISHOW 2016

A Corr Plastik marcou presença em uma das 
maiores feiras de agronegócio da América Latina 
e do Brasil: A Agrishow, realizada em Ribeirão 
Preto - SP.

Realizada de 25 a 29 de abril a Agrishow já está 
consolidada e este ano superou o faturamento da 
edição de 2015. 

O estande da Corr Plastik na Agrishow, junto ao 
da Netafim foi bem explorado e visitado. 
Exibimos as nossas soluções em Irrigação - 
Linhas Fixa, Defofo e Defofo Mais. 

Também contamos com um estande dentro do 
Shopping Rural  da  Cooperci t rus ,  para 
atendimento direcionado aos filiados da 
cooperativa, uma das mais importantes parceiras 
da Corr Plastik na área de Irrigação.

Marcando a presença da Corr Plastik na maior feira de Agronegócio do Brasil

O dia das Mães na Corr Plastik não poderia 
passar em branco. Na sexta-feira, dia 06 de 
maio de 2016 foi realizado um café especial 
para as mamães que trabalham na empresa. 

Lucas Primo de Lima - SP

Iniciou suas atividades em 
2012 como Ajudante Geral. 
Em 2013 foi promovido a 
Op. Acabamento B. Em 
2014 foi promovido a Op. 
Acabamento A. Em 2015 foi 
promovido a Op. Extrusão 
C. E atualmente exerce a 
função de Operador de 
Extrusão B.

Coordenador de Manutenção 
Industrial, admitido em 
09/12/2014, função a qual 
exerce até a presente data.

Edilson Oliveira de Melo 

Júnior - AL

Café da Manhã
Especial DIA das MÃES

Quem é Quem
As pessoas que fazem a 
Corr Plastik e o seu dia a dia
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