Cipatex® recebe homenagem da Apex-Brasil por
desempenho nas exportações
Agência reconhece nomes que fizeram a diferença para a consolidação da cultura
exportadora no país
A Cipatex®, líder em revestimentos sintéticos, foi uma das empresas homenageadas
pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) na
noite da última quinta-feira, dia 10, durante o evento Mais Brasil no Mundo, realizado
no espaço Casa Bossa, em São Paulo.
Foram homenageadas empresas públicas e privadas, entidades setoriais, jornalistas e
lideranças em diferentes áreas sociais que fizeram a diferença para a consolidação da
cultura exportadora no país.
A Cipatex®, representada no evento pelo diretor comercial, Fabiano Bianchi, aparece
entre as quatro empresas de diferentes portes (micro, pequena, média e grande) que
se destacaram pelo desempenho nas exportações em 2015. A companhia foi
homenageada na categoria médio porte. “Em 2015, a Cipatex® registrou excelentes
resultados no mercado externo, fruto de trabalho de internacionalização que vem
sendo desenvolvido ao longo dos anos e para o qual temos tido o apoio da ApexBrasil”, afirmou Bianchi.

Dentro da base de mais de 11 mil empresas atendidas pela Apex-Brasil, as
homenageadas foram escolhidas com base em critérios como: quantidade de anos
consecutivos como exportadoras; ampliação do valor exportado; taxa de crescimento
do valor exportado em relação a 2014; ampliação de destinos atendidos; e nível de
engajamento nas ações da agência.
O evento reuniu mais de 250 pessoas e foi conduzido pelo jornalista Rodrigo Bocardi.
Representantes de entidades setoriais e órgãos de governo testemunharam histórias
sobre as exportações brasileiras e o esforço na captação de investimentos estrangeiros
nos relatos de cada empresário, autoridade e jornalistas presentes. O ministro
Armando Monteiro ressaltou, em seu discurso, que a Apex-Brasil vem desempenhando
muito bem sua missão institucional, em dois pilares do Plano Nacional de Exportações:
a promoção e a inteligência comercial.
Sobre o Grupo Cipatex®
Há 51 anos o Grupo Cipatex® oferece ao mercado soluções confiáveis e inovadoras em
revestimentos sintéticos e não-tecidos, buscando sempre uma posição de vanguarda, com
responsabilidade social e ambiental. Criada em 1964, a companhia se diversificou
constantemente e hoje conta com uma linha de produtos que atende aos setores de calçados,
piscinas, bolsas e acessórios, utilidades domésticas, construção, móveis, vestuário,
automóveis, esporte e lazer, brindes, material escolar e comunicação visual. Por essa
dedicação tornou-se líder na fabricação de revestimentos sintéticos. Ao todo, a Cipatex® conta
com cerca de 1.400 colaboradores distribuídos em cinco plantas industriais.
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