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No peito e na raça! 
A Corr Plastik continua 
ganhando de goleada!

A empresa ampliou a sua exposição e colocou a marca da Corr 
Plastik como patrocinador Máster (peito e costas) nos jogos 

contra Barcelona (02/08), Corinthians (07/08) e Cruzeiro (11/08), 
alcançando uma projeção maior dentro do Brasil e também ao 

redor do Mundo.

Com esta ação, a Corr Plastik reafirma sua estratégia de fazer 
do esporte uma plataforma para expor a sua marca, estreitando 

e melhorando o relacionamento com seus clientes e, em seus 
21 anos de atividades e conquistas, continua crescendo e se 
consolida como a melhor alternativa ao mercado de tubos e 

conexões em PVC.



Editorial
QUALIDADE ACIMA DE TUDO!
Quando uma Empresa, estrategicamente, planeja crescer e se consolidar, considera em 
seus planos todas as objeções e dificuldades normais que terá de enfrentar e superar para 
alcançar seus objetivos.

A CORR PLASTIK, em seus 21 anos de atividade, vem superando obstáculos, crescendo e 
se tornando a melhor alternativa do mercado de tubos e conexões em PVC:

- A empresa do setor que mais cresceu nos últimos 20 anos;

- Um dos três maiores fabricantes do país.

Além disso, estamos realizando um importante investimento em marca, patrocinando 
um dos maiores times de futebol do mundo, o Santos FC, e nossa marca desponta como 
uma força alternativa. Somos atacados por uma campanha no mercado de PVC que tenta 
desqualificar nossos produtos e denegrir nossa qualidade.

Portanto, é hora de trabalharmos mais e melhor. Devemos ter cuidado dobrado e cumprir 
rigorosamente todos os nossos processos e procedimentos.

Qualidade sempre foi e será nossa bandeira principal. Nossos produtos sempre foram 
respeitados por possuírem qualidades superiores aos requisitos da norma brasileira.

É o preço que pagamos por ser a alternativa que o mercado precisa.

Vamos ultrapassar mais este obstáculo e continuar a crescer.

Quem Conhece, sabe de Corr

Conto com a colaboração de todos.

Sergio Monteiro

Corr Plastik marca presença  
também na FEACOOP 2013.
O evento foi realizado na cidade de Bebedouro, interior 
de São Paulo, entre os dias 6 e 8 de agosto, oferecendo as 
melhores soluções nas linhas de Irrigação e Predial.
A FEACOOP é um evento realizado pela COOPERCITRUS, 

uma cooperativa formada por mais de 20 mil 
produtores rurais do interior do Estado de 

São Paulo. A empresa participou da 
feira com um estande focado em 

apresentar todas as soluções para 
as linhas de Irrigação e Predial, 
além de realizar ótimos negócios, 
diretamente com os produtores, 
sem intermediários.

XIV FEACOOP 2013
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Quem é Quem
As pessoas que fazem a Corr 
Plastik e o seu dia a dia

Rosângela Tenório 
Cavalcante
Foi admitida em 16/11/2010 
com a função de assistente 
administrativo, na área de 
compras, onde permanece  
até os dias de hoje.

João Floriano
Trabalhou como jardineiro em 
sua primeira passagem pela 
empresa, no ano de 2010. 
Retornou, em 17/10/2012, 
como ajudante geral, no setor 
de Manutenção Predial.

Patrocínio Máster da empresa em jogos importantes do Santos é 
destaque em mídia brasileira.

Corr Plastik na mídia

A Corr Plastik, que já estampa o uniforme no calção e na barra da camisa, 
ocupou lugar de destaque no uniforme alvinegro em três jogos durante o 
mês de agosto, tendo sua marca no peito e nas costas da camisa.

A mídia brasileira destacou amplamente esta negociação, sendo notícia 
em mais de vinte veículos de comunicação, impresso e on-line, durante a 
primeira semana de agosto.  A Corr foi destaque em veículos como Globo, 
Veja, Folha de São Paulo, Estadão, Diário de São Paulo, Band, Gazeta 
Esportiva, Máquina do Esporte, entre outros. 

A repercussão, na página da empresa dentro da rede social FACEBOOK, foi 
muito positiva, alcançando mais de cem mil pessoas no mesmo período.

Diante de todos estes bons resultados, não somente no último mês, mas 
desde que a parceria com o Santos teve início, temos a certeza de que a 
Corr Plastik está no caminho certo, utilizando o esporte como plataforma 
de divulgação da empresa que mais cresceu nos últimos 20 anos no 
setor de tubos e conexões de PVC do país, sendo uma das três maiores 
fabricantes do Brasil.

Avisos de conscientização 
contra o desperdício

Em mais uma ação da campanha de endomarketing 
Maiores & Melhores, a Corr Plastik instalou em 
suas duas unidades avisos sobre conscientização e 
melhores práticas contra o desperdício. Foram criadas 
peças de comunicação para impressoras da empresa, 
voltadas para a economia e a conscientização sobre 
o uso do papel. Avisos para os interruptores de luz e 
lembretes para a área produtiva da empresa, sobre o 
cuidado com as ferramentas e também a respeito do 
relacionamento entre colaboradores.

Foto de uma das impressoras da área administrativa.
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Evento CT Rei Pelé
No dia 27 de julho, foi realizado, no Centro de Treinamentos Rei Pelé, um evento de confraternização com alguns dos principais 
clientes da empresa. Foram realizados dois jogos, além de uma visita às dependências do CT, que compreende o hotel onde os 
jogadores ficam concentrados, refeitório, auditório, vestiários, CEPRAF (centro de recuperação) e três campos de treinamento. 

A festa contou com a presença ilustre de quatro jogadores que marcaram época nas décadas de 70 e 80: Serginho Chulapa, 
que jogou no São Paulo e no Santos; Cesar Maluco, considerado um dos maiores jogadores da história do Palmeiras; Basílio, ex-
jogador do Corinthians e responsável por tirar o time de um jejum de 22 anos sem ganhar um título; e Everaldo, que atuou pelo 
Santos. Os veteranos distribuíram autógrafos e tiraram fotos com o público presente. O evento foi um sucesso, muito elogiado 
pelos clientes que tiveram a oportunidade de jogar onde grandes nomes do futebol nacional e internacional já passaram.

Visita às dependências do Centro de Treinamento

Jogadores veterenos: Cesar Maluco, Serginho Chulapa, Barbosinha (juiz), Everaldo e Basílio  
(da esquerda para a direita).

Lances dos jogos

Lances dos jogosLances dos jogos

Churrasco de confraternização


