
A Corr Plastik lançou mais uma Campanha de Endomarketing, que tem por objetivo a interação de seus 
colaboradores para gerar resultados diante da atual situação do mercado. O lema da campanha é: ‘‘As 
qualidades para sermos parte da Solução’’, onde foram selecionadas 4 qualidades como palavras-chave: 
Adaptação, Motivação, Obstinação e Superação. Fique atento à elas:
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SOLUÇÃO

AS QUALIDADES PARA 
SERMOS PARTE DA

Supere seus medos e dificuldades, vá além, 
prove a si mesmo que você é capaz!

Foque no problema que você tem, fuja da sua 
zona de conforto, corra atrás daquilo que lhe foi 
proposto. Adapte-se a cada situação, estude, leia 
se importe com o que está acontecendo a sua 
volta e pense em como melhorar esta fase!

É o impulso que te leva a conquistar algo além 
daquilo que lhe foi proposto. Tenha foco todos 
os dias. Logo seus objetivos serão realizados!

Seja persistente e tenha atitude, confie em seu 
potencial e lute por aquilo que você acredita, 
trabalhe em equipe e conquiste belos resultados!



CRISE!

Esta palavra no Brasil parece que não tem mais fim.

Vivemos nos últimos 3 anos, por vários motivos e com diferentes impactos na nossa vida pessoal, problemas que 
não se resolvem. As confusões na política, as investigações sobre corrupção, aumentos desenfreados do dólar, da 
inflação, do desemprego e etc... Não nos faltam motivos para desanimar...

Todavia no Brasil, poucos se lembram de momentos ou alguns meses sem problemas, crises internas ou externas. 
Somos um país jovem que muito se afeta com as influências externas e com seus problemas econômicos e políticos 
internos. 

Entretanto, há uma verdade absoluta na CORR PLASTIK.
Nada resiste a força do trabalho!!
Nossa história prova isto.

Superação, Obstinação, Adaptação e Motivação.

Por isso fizemos esta campanha interna de marketing. 
Para que todo dia possamos lembrar que muito depende de nós. De cada um!
Somos uma equipe que pode transformar esta crise atual em oportunidades, em resultados!

Conto com o entendimento e o compromisso de todos.

SERGIO MONTEIRO

Certicação UL acreditada pelo INMETRO

Editorial

Para comprovar a qualidade de seus produtos, a Corr Plastik, mais uma vez, foi além. Submeteu toda a sua 
linha de infraestrutura a um rigoroso teste através da empresa UL, uma das principais certificadoras do 
Mundo.

Após diversos testes recebemos os CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE UL para os tubos 
Defofo, PBA, Esgoto Coletor e para as duas plantas produtivas da empresa (SP e AL).

Esta é mais uma prova que os produtos da Corr Plastik são fabricados através de um processo altamente 
tecnológico, para ter a máxima qualidade, durabilidade e resistência.

TUBOS E CONEXÕES 
COM CERTIFICAÇÃO

É A SOLUÇÃO



Agrishow
A Corr Plastik mais uma vez esteve presente neste importante evento de agronegócio. A Agrishow é uma 
das maiores feiras do setor da América Latina e acontece anualmente em Ribeirão Preto – SP. 

Realizada entre os dias 30 de abril e 4 de maio a Feira é uma excelente oportunidade para apresentar as 
novidades que a Corr Plastik tem para este ano. Um dos lançamentos presentes foi o tudo Defofo com 
diâmetro de 600 mm, além da consagrada e completa linha de produtos para Irrigação Corr Plastik. 
Trabalhamos também o mote Tubos e Conexões Corr Plastik, a melhor solução para Irrigação. 
Comunicação que credencia a empresa como uma das mais completas deste mercado.

Este ano firmamos novas parcerias e estivemos presentes em 4 diferentes estandes. Duas empresas que 
comercializam pivô central para irrigação, uma que comercializa soluções de irrigação por gotejamento 
e um dos nossos mais importantes clientes: a cooperativa de produtores rurais Coopercitrus.

Confira algumas fotos da feira:



Auditoria Interna
Unidades SP e NE
Em maio foi realizado o processo de auditoria 
interna, o qual possibilita a avaliação da 
empresa nos processos envolvidos com a 
certificação ISO 9001:15.

Constatou-se que a maioria dos auditados tem 
conhecimento do sistema interno (Protheus), 
onde estão inseridos os documentos do SGQ. 

Houve entendimento da Política da Qualidade 
em sua aplicabilidade e atividades, assim como 
uma notória evolução no departamento de 
Injeção na unidade de São Paulo.

Com os processos bem implementados e 
melhorando continuamente, agradecemos toda 
a equipe SP/ NE pelo empenho, dedicação e 
busca da melhoria dos processos do Sistema de 
Gestão da Qualidade.

Café Especial
Dia das Mães!
No dia 11 de maio a Corr Plastik realizou um 
café da manhã especial para comemorar
o dia das Mães. Teve homenagem por vídeo 
com poemas do escritor Bráulio Bessa, e 
homenagem com dedicatória da Vitória, menor 
aprendiz para sua mãe Cássia do departamento 
de RH, ambas colaboradoras da empresa, 
oração conduzida pela Lucimar, coordenadora 
de Infraestrutura, lágrimas de emoção e uma 
mesa farta de delícias. Confira algumas fotos:
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