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A Corr Plastik mudou de estratégia. Para reforçar a comunicação com 
o consumidor fi nal, e tornar a marca ainda mais conhecida, transferiu 
o investimento em feiras e exposições para o patrocínio do Santos FC. 
A Corr Plastik terá sua marca estampada no uniforme alvinegro até o 
fi nal de 2014. 

O jogo de apresentação, com a nova marca na camisa e no calção, 
aconteceu na estreia do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior, 
em 4 de janeiro. Com brilhante atuação, o Santos venceu o paraense 
Remo por 3 a 0.  

A escolha do time e o interesse pela parceria não foi casual.  “O Santos 

Investimento de dois anos consolida a 
marca de tubos e conexões no mercado

é um dos maiores times do futebol 
internacional, onde jogou o melhor 
jogador de todos os tempos 
e onde joga o melhor jogador 
da atualidade. Vemos muitas 
similaridades entre o Santos e 
a nossa equipe.”, explica Sérgio 
Monteiro, diretor-superintendente da Corr Plastik. 

O investimento contínuo acompanha o momento de novas 
estratégias de mercado, voltado, nos últimos dois anos, para o varejo. 
A companhia tem a intenção de resgatar o sentimento de união e o 
trabalho em equipe dos colaboradores. “O Santos é um time ofensivo, 
que mais fez gols ao longo da história. A Corr Plastik é uma empresa 
arrojada, que mais cresceu no setor, nos últimos 20 anos. O Santos 
valoriza a base e a Corr Plastik é uma empresa que forma, valoriza e 
procura reter seus talentos”, completa Monteiro. 

Outra novidade é a escolha do zagueiro Edu Dracena e do técnico 
Muricy Ramalho como garotos-propaganda da marca. “Só tenho a 
agradecer a todos da Corr Plastik pela boa amizade que temos, desde 
o primeiro evento da empresa em que participei. E agora é o início 
de uma história que, espero, seja de muitas vitórias e conquistas”, 
ressalta Dracena. 



Editorial

Consolidamos nossos 20 anos de muito trabalho, dedicação e 
obstinação. E tivemos muitas conquistas marcantes:

•  Primeira convenção nacional de vendas;
•  Automação da equipe comercial;
•  Lançamento do livro sobre 20 anos de nossa história;
•  Recordes de produção nas duas plantas produtivas;
•  Recordes de faturamentos nas duas Unidades;
•  Lançamentos de novos produtos;
•  Fechamento do contrato de patrocínio do Santos FC, técnico Muricy 

Ramalho e Edu Dracena;

Mas, a mais importante das conquistas, sem dúvida, foi em nosso 
espírito: tivemos, durante este ano, a marca da obstinação e o desejo 
incansável de nos superarmos.

Iniciamos o ano de 2013 com a expectativa de quem está se 
preparando muito bem para desafi os cada vez maiores.  Essa ponte de 
2012 já atravessamos. Agora, nos cabe, como de costume, “destruir” 
esta ponte, pois não devemos recuar. Nosso olhar está, como sempre, 
voltado para frente, para o futuro, para o que virá.

E, certamente, temos muitas outras pontes para conquistar e atravessar.

Conto com todos vocês.

Sergio Monteiro

Para comemorar mais um ano de realizações, a Corr Plastik 
promoveu, em 9 de dezembro, a festa de confraternização. O evento 

aconteceu no hotel Solar das Primaveras, em Cabreúva (SP), e 
contou com a participação de mais de 600 colaboradores e 

familiares. 

Os convidados foram recebidos para um almoço especial e 
atividades recreativas como brinquedos infl áveis, futebol de 
sabão, entre outras. A principal atração foi a banda Fênix, que 
apresentou um show especial em homenagem aos 20 anos 
da empresa. 

No encerramento do evento, mais de 100 prêmios foram 
sorteados para os participantes. 

A festa de confraternização foi um sucesso absoluto com muita 
alegria e congraçamento de todos os presentes.

O ano de 2012 foi muito importante 
para nós 

Corr Plastik celebra 
2012 com festa de 
confraternização
Mais de 600 funcionários e familiares 
comparecem ao evento
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sorteados para os participantes. 

A festa de confraternização foi um sucesso absoluto com muita 
alegria e congraçamento de todos os presentes.

Cabreúva

Marechal Deodoro



Corr Plastik 
na mídia

Quem é Quem

Convenção Nacional de Vendas
Maiores e Melhores de 2013

De 7 a 9 de dezembro, representantes comerciais participaram da Convenção de Vendas, que teve como tema 
principal “Maiores e Melhores 2013”.

O encontro teve como objetivo aproximar e valorizar o homem comercial da gestão comercial da 
Empresa. Contou com várias palestras (sobre política comercial, expansão da linha de produtos, obras 
de ampliação e investimentos) e com uma visita monitorada às instalações industriais da Unidade de 
Cabreúva (SP).

No dia 8, todos foram levados à Vila Belmiro, em Santos (SP), e 
participaram da ofi cialização do patrocínio do Santos Futebol 
Clube pela Corr Plastik. A parceria foi comemorada com uma 
visita ao Memorial das conquistas do Clube e uma entrada 
triunfal no campo ofi cial da Vila. No fi nal, um delicioso brunch 
foi servido na presença dos ex-craques Mengálvio e Pepe. 

Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, presidente do Santos FC, 
fez uma palestra motivacional aos homens de vendas, 
demonstrando que criatividade e ousadia podem e devem 
fazer parte das atividades comerciais da empresa.

O último dia da convenção foi dedicado à informatização da 
força de vendas. Realizou-se um treinamento, e tablets foram 
efetivados como ferramenta de trabalho, realização de pedidos 
e cotação de vendas. O processo vai facilitar a mobilidade e a 
agilidade do processo comercial.

Em 2013, a Corr Plastik iniciou um novo plano de ação para a exposição 
de sua marca no mercado. A primeira medida foi a formalização da 
parceria com o Santos Futebol Clube, através do patrocínio. A ideia de 
investir numa equipe com visibilidade rendeu, no primeiro trimestre do 
ano, mais de 57 citações da marca na mídia, além de 95 aparições em 
imagens de uniformes. 

No mês de janeiro, o crescimento da empresa foi pauta para o jornal 
Valor Econômico, veículo de maior importância nacional no setor.  
Com chamada na capa, a matéria foi destaque em edição publicada 
no dia 7 de janeiro.

Outras publicações impressas também deram espaço para a expansão 
e os novos investimentos da Corr Plastik, como O Estado de S. Paulo, 
Folha de S. Paulo, Diário Lance e A Tribuna, principal jornal da cidade 
de Santos. 

Além do material impresso, 31 veículos on-line citaram a marca em 
suas matérias, como UOL, Terra, IG, Globo Esporte, ESPN, Folha.com, 
Band.com, entre outros. 

Esse resultado expressivo demonstra o sucesso do novo posicionamento 
da Corr Plastik no mercado, para atender os setores de saneamento, 
irrigação, predial e elétrica. A empresa alcançou um alto patamar de 
prestação e qualidade de serviços, consolidando a marca com produtos 
de qualidade, durabilidade e desempenho.

As pessoas que fazem a Corr 
Plastik e seu dia a dia.

Ação reforça a sinergia da empresa com sua força de vendas
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Moisés Francisco de Souza Silva
Corr NE
Ingressou na unidade SP e foi 
transferido para a unidade AL 
em sua implantação.
Iniciou suas atividades como 
operador de misturador A e 
hoje é nosso líder de preparação.

Rosimênia Silva Vilasboas
Corr SP
Iniciou na Corr Plastik em 
dez/2002 como analista 
fi nanceiro sênior e hoje é 
nossa supervisora de compras 
a receber.

De 7 a 9 de dezembro, representantes comerciais participaram da Convenção de Vendas, que teve como tema 



Corr Plastik oferece 
plano odontólogico
aos funcionários

Em parceria com a Amil Linha Dental, a Corr Plastik oferece aos 
funcionários o seguro odontológico, que compõe ampla rede credenciada, 
com mais de 14 mil dentistas e cobertura nacional. Desde o início de 
janeiro, o benefício permite aos assegurados usufruírem de uma rede 
de atendimento composta por consultas, exames, tratamentos e outros. 
A medida é válida, também, a dependentes e agregados cadastrados. 

Para facilitar, os colaboradores contam com o desconto do valor, 
mensalmente, em folha de pagamento. Um sorriso bonito e um hálito 
puro dependem de uma boa higiene bucal e manutenção dentária. 

Em casos de 
dúvida, o canal de 

relacionamento Amil 
está apto para orientar 

os colaboradores 
nos telefones 

3061.1000 ou SAC 
0800.021.2583. Para 
defi cientes auditivos, 
0800.021.1001.

• Urgência 24 horas
• Consultas (inclusive aos sábados, domingos e feriados)
• Limpeza, profi laxia e aplicação de fl úor
• Raios X panorâmicos e periapicais
• Tratamento de gengiva
• Tratamento para crianças
• Tratamento de canal 
• Restaurações – obturações (de resina ou amálgama)
• Cirurgias – extrações (incluindo o siso)
• Próteses unitárias – provisórias e defi nitivas
• Clareamento de dente desvitalizado
• Mantenedores de espaço fi xo e móvel 
• Radiografi a de ATM
• Fechamento de diastemas
• Telerradiografi a frontal
• Dessensibilização dentária
• Enxertos gengivais e ósseos
• Cirurgia com fi nalidade de tracionamento dentário
• Documentação periodontal básica e em mídia digital
• Instalação de aparelho ortodôntico

Cobertura é estendida a 
dependentes e agregados inclusos

Higiene Bucal 
previne problemas 
de saúde

Quando não são limpos todos os dias, nossos dentes correm o 
risco de desenvolver cáries, gengivite, periodontite e até a perda 
da estrutura. Pesquisas associam a periodontite ao desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares. Mas, com os cuidados apropriados, 
podemos prevenir a maioria dos problemas.

Antes da escovação, lave as mãos com sabão. Faça um pré-bochecho 
com água para eliminar restos de comida e passe o fi o dental. O passo 
seguinte é escolher uma escova ultramacia, a partir de 5 mil cerdas, 
com cabo liso; haste emborrachada acumula sujeira. Prefi ra escovas 
que vem com proteção acrílica das cerdas. E lembre-se, a vida útil de 
uma escova é de, no máximo, três meses.

Hora da escovação! Faça movimentos vibratórios circulares entre 
os dentes. A pasta não pode ser abrasiva e deve ser utilizada em 
pequena quantidade - um grão de ervilha. Os dentes devem ser 
escovados após as refeições. Pela manhã, devem ser escovados 
antes e depois do café da manhã, completando quatro paradas 
para a escovação. A limpeza da língua faz parte da higiene bucal. 
Enxaguante antisséptico é recomendado pelo dentista, por isso, 
visite um especialista, pelo menos uma vez por ano, para fazer uma 
limpeza profi ssional e uma avaliação geral.

A escovação deve durar, no 
mínimo, dois minutos e ser 
repetida quatro vezes ao dia
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