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Para comemorar as conquistas do ano de 2013, nada melhor do que uma festa. Foi o que a Corr Plastik preparou 

para todos os seus colaboradores no dia 21 de dezembro a tão aguardada confraternização. Realizada no Sítio São 

Francisco e ao som da prestigiada banda Johnny Groove que animou o público à beira da piscina num típico dia de 

verão, com muito Sol e pouquíssimas nuvens. Os colaboradores da produção que organizaram um torneio de 

futebol, realizaram as finais no início da festa. Sagrou-se campeão o time do Ferramentaria/Injeção, vencendo a 

Preparação pelo placar de 2 a 0.

Como de costume, o sorteio de brindes elevou a animação dos funcionários. Comandado por Moacir, Neusa, 

Kellen, Nelly e Andressa, vários colaboradores garantiram mais um presente neste final de ano. Foram sorteados 

desde bicicletas até TVs, passando por vídeo game, tablets, celular, torradeiras, aparelhos de blu-ray, dvds, mini-

systems, tanquinho, ventiladores, ferros de passar, panelas elétricas, dois almoços no Restaurante Portal e 

ingressos para o Hopi Hari. Ao todo, foram sorteados mais de 140 brindes. O nosso querido Papai Noel também 

apareceu em grande estilo, em cima de sua carruagem, distribuindo balas e doces para as crianças presentes na 

festa. 



A 10ª FITABES - Feira Internacional de Tecnologias 
de Saneamento Ambiental, que acontece a cada 
dois anos e tem como característica ser itinerante, 
teve como palco este ano a cidade de Goiânia, 
entre os dias 15 e 19 de setembro. 

O estande da Corr Plastik, em parceria com as 
empresas Total Saneamento de São Paulo e 
Hidrobombas de Goiás, figurava entre os mais 
completos e visitados da Feira. Além da exposição 
dos produtos e lançamentos, contamos com a 
ilustre presença do ex-jogador Serginho Chulapa, 
que atuou nos times do Santos e do São Paulo. 

Oserginho recepcionou visitantes e distribuiu 
autógrafos em camisas da Corr Plastik feitas 
especialmente para o evento.

X FITABES 2013
A Corr Plastik participou de uma das 
mais importantes feiras de saneamento 
ambiental de toda a América Latina.

A nossa empresa era uma quando este ano se iniciou e termina hoje literalmente outra em todos os aspectos que se é possível imaginar.

 Nossa capacidade produtiva prevista para 2014 será mais de 30% superior a deste ano (lembrando que esta já havia sido em muito 
incrementada em relação ao ano anterior), nosso portfólio de produtos apresentou um crescimento significativo, tivemos e teremos ainda 
lançamentos de muitos novos produtos, nossa marca apresentou expressivo aumento de conhecimento e reconhecimento e muitos 
outros pontos que ocupariam felizmente páginas e mais páginas.

Por tudo isso, estamos neste momento preparados como nunca estivemos para o início de um ano.

Mas toda essa transformação da Corr Plastik em 2013 acabou por despertar em algumas pessoas e empresas um sentimento ruim e, 
somos atacados por uma campanha que tenta desqualificar nossos produtos técnicos de infraestrutura e, denegrir nossa qualidade.
Como sempre fizemos no decorrer desses quase 22 anos, estamos enfrentando essa situação de maneira altiva, corajosa e limpa, sem 
nos sujeitar a pressões e ameaças, sem negociar princípios, agindo sempre alicerçados em nossos valores e apostando que a verdade e 
o correto predominarão no final de tudo.

Assim, é certo que encontraremos dificuldades e desafios ainda maiores em 2014, mas apoiados em nossa trajetória de esforço, lutas e 
vitórias somados a força de nosso trabalho coletivo, certamente alcançaremos como sempre nossos objetivos.

Não podemos jamais se esquecer de onde nós viemos e o que estamos realmente buscando. 

Por fim, gostaria de desejar um excelente 2014 a todos os colaboradores e familiares.

Conto como sempre com vocês, porque nunca a Corr Plastik precisará tanto da soma de nossos esforços como neste ano que se inicia.

SERGIO MONTEIRO

O ano de 2013 ficará para sempre na história da Corr Plastik



PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Realizada em outubro, a pesquisa 
anual tem como objetivo principal 
avaliar a satisfação dos nossos 
clientes, levando em consideração 
vários quesitos como qualidade dos 
produtos, atendimento, logística, grau 
de satisfação, entre outros. 

Pela primeira vez, a pesquisa foi 
realizada externamente por uma 
empresa especializada em pesquisas 
de mercado. Alteramos também a 
forma de selecionar os entrevistados e 
passamos a contatar clientes levando 
em consideração o volume de compra 
realizado. Foram entrevistados um total 
de 100 clientes, igualmente divididos 
por todas as regiões do Brasil e 
também por linha de produtos. 

Confira alguns resultados da pesquisa. 
Para ter acesso ao resultado completo 
procure o seu superior.

Jhonatan Weverton da Luz
Em sua primeira passagem em 

2007 atuou como Operador de 

Acabamentos C. Em Novembro 

de 2009 foi promovido a 

Operador de Extrusora C. A 

partir de agosto de 2011 para 

Operador de Extrusora B e em 

maio de 2012, para Operador e 

Extrusora A. Retornou em maio 

de 2013 na função de Operador 

de Extrusora Pleno.

Carlos Antônio Selestino 

dos Santos
Foi admitido em junho de 2009 

como servente, ainda na época 

da obra da Corr Plastik 

Nordeste. Neste período passou 

a Ajudante de Produção, e em 

junho de 2010 tornou-se 

Conferente F. Hoje está como 

Conferente D, e é responsável 

pelos galpões das Conexões.

AUDITORIA AUDITORIA 
ISO 9001ISO 9001

Nos dias 5,6 e 7 de novembro 

foi realizada na empresa a 

auditoria externa da ISO 

9001. Não foi registrada 

nenhuma não conformidade 

em toda a fábrica. Parabéns a 

todos os colaboradores. Após 

a realização desta auditoria, 

iremos substituir o logotipo 

atual com o ano de 2008 para 

o logo que não possui o ano 

da certificação, ou seja, sem 

o 2008. 

 

Os materiais que ainda 

possuem o logo antigo podem 

ser usados normalmente.

Qualquer dúvida sobre este 

procedimento procure a 

Gestão da Qualidade ou o 

Setor de Marketing.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADESISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Logotipo antigo

Logotipo atual

SATISFAÇÃO COM PRODUTOS

RECOMENDAÇÃO DA EMPRESA

GRAU DE SATISFAÇÃO



EVENTO VILA BELMIRO 04/12
A Vila Belmiro, estádio do Santos Futebol Clube e 

também a Vila mais famosa do Mundo foi o 

grande palco para a festa de encerramento que 

preparamos para os nossos principais clientes e 

fornecedores. A festa, além de um momento de 

confraternização marcou uma oportunidade única 

a todos os clientes: a emoção de jogar no 

gramado da Vila Belmiro. Foram realizados dois 

jogos e presenças ilustres marcaram o evento. O 

ex-jogador Serginho Chulapa e o atual capitão da 

equipe santista, Edu Dracena comandaram os 

times, juntamente com a equipe de preparação 

física da categoria de base Sub-20, atual 

campeão da Copa SP e também da Copa do 

Brasil. 

Para abrilhantar ainda mais o espetáculo, 

comandando o apito e também os ânimos dos 

jogadores, participou do evento o emblemático 

ex-juiz e agora, comentarista esportivo da TV 

GAZETA nos programas Mesa Redonda e Gazeta 

Esportiva: Oscar Roberto de Godoy. Também 

tivemos a presença do presidente do Santos em 

exercício: Odílio Rodrigues, além de Zinho, 

gerente de futebol do peixe que inclusive 

participou do primeiro jogo. Os jogos foram 

movimentados e com muitos gols. O evento foi um 

sucesso e bastante elogiado por clientes e 

fornecedores.

Clientes reunidos na apresentação do evento.

Sr. Natal, Serginho Chulapa, Edu Dracena e Oscar Roberto de Godoy.

Edu Dracena entregando a medalha de participação para um dos nossos clientes.

Lance do segundo jogo, entre os times da Elétrica e Irrigação.

Lance do primeiro jogo, entre os times de Predial e Saneamento.

Jogadores perfilados antes do início do primeiro jogo.

Aquecimento e preparação para o primeiro jogo.


