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Institucional

Após a turbulência na economia brasilei-
ra nos últimos dois anos, que resultou em 
queda nos investimentos, redução no consu-
mo das famílias, instabilidade nas empresas e 
desemprego, sinais positivos começam a 
aparecer e elevam o otimismo para 2017.

As expectativas da retomada de cresci-
mento, o aumento do índice de con�ança e a 
queda de juros indicam que a recessão mais 
longa do país está �cando para trás. 

A Cipatex®, graças ao envolvimento dos 
seus colaboradores, diretores e acionistas, 
enfrentou o período de retração da economia 
com êxito, aproveitou novas oportunidades e 

atingiu novos patamares no cenário global. 
Agora, com a estimativa de recuperação do 
mercado consumidor brasileiro nos próximos 
meses, as empresas que tiveram suas opera-
ções e estrutura preparadas poderão sair na 
frente e ganhar espaço. É hora de aumentar o 
ritmo e colher resultados ainda mais positivos.

O momento é de engajamento, para 
atendermos com qualidade o aumento da 
demanda e das vendas que teremos nos próxi-
mos meses, com orgulho de fazer parte da 
equipe que trabalha junto com a empresa e 
não para a empresa.  

Estamos prestes a completar 53 anos de 

história e, para continuar a nossa trajetória de 
sucesso, contamos com a dedicação de um 
time que se empenha todo dia para construir 
um futuro ainda melhor.

Nova estampa de vinil permite criar efeito degradê em piscina
A Cipatex®, lança a estampa de vinil 

“Vintage” que possibilita a confecção de 
piscinas com efeito degradê.  As pastilhas em 
formato irregular em tons de azul e rejunte na 
cor branca dão um toque especial à nova 
versão da linha Cipavinil® desenvolvida nas 
espessuras 0,6 e 0,8 milímetros. 

Segundo Amauri Rosa, gerente 
comercial e consultor técnico da linha 

Cipavinil®, o novo material permite compor o 
degradê utilizando a opção de fundo mais 
claro ou escuro, seguindo a variação 
gradativa de cor da parede da piscina. “A nova 
versão valoriza a área externa e segue uma 
tendência de decoração. O efeito tem sido 
muito utilizado nas paredes de vários 
ambientes da casa”, comenta. 

A nova estampa complementa as 

diversas opções de temas e cores oferecidas 
pela empresa. Os revestimentos vinílicos da 
linha Cipavinil possibilitam a composição de 
fundos e bordas, que se adequam aos mais 
variados projetos e estilos. Por sua 
versatilidade e facilidade de instalação, 
podem ser aplicados em qualquer formato de 
piscina, seja residencial ou de uso profissional, 
como academias, clubes e escolas.

"O futuro não é o que a gente teme. O futuro é o que a gente ousa!"
Carlos Lacerda (1914-1977), jornalista e político



Colaborador Destaque
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Trabalha no Grupo Cipatex® desde 2007 
e neste mês de março está completando dez 
anos de empresa.  Antônio veio do campo 
rural e com o passar do tempo entendeu que 
normas, regras, procedimentos, indicadores, 
utilização de Epi´s são bons tanto para a 
sustentação do negócio quanto para a 
preservação do colaborador. É empenhado 
no que faz, sempre procurando fazer o seu 
melhor.

Neste dez anos de Cipatex® aprendeu 
muito, principalmente com o treinamentos, 
conhecimento que não só aplica na sua vida 
pro�ssional como também pessoal no 
relacionamento com a família. Nós últimos 
anos está progredindo cada vez mais, foi 

indicado para participar da segunda edição 
do Programa Talentos Operacionais, é opera-
dor de frente da máquina e está se preparan-
do para uma futura oportunidade de assumir 
uma liderança de equipe. Para ele o líder deve 
saber conduzir a equipe atingir os resultados, 
saber cobrar com respeito e utilizar a 
ferramenta do feedback.

A Cipatex® para ele representa o futuro 
e uma boa qualidade de vida.

 “Procure fazer o melhor, quem faz a sua 
trajetória é você mesmo, cada um faz a sua 
história, procure �car próximo as pessoas 
positivas e respeito os valores da empresa”, 
a�rma Antônio.Antonio Ansão Ribeiro

Matriz

Institucional

Entrou no Grupo Cipatex® no ano de 
2010 com dezenove anos de idade, quando 
sua mãe deixou um curriculum na portaria 
para que ele pudesse ter um emprego regis-
trado, na época entrou como operador C no 
setor de misturação, depois passou a traba-
lhar no laminador e nas calandras. Atualmen-
te está sendo preparado para assumir a 
função de líder de equipe, também foi indica-
do para participar do Programa Talentos 
Operacionais 1º Edição. 

Ele sempre procurou dar o seu melhor, 
agarrar as oportunidades e participar ativa-
mente dos treinamentos o qual o ajudam no 
aperfeiçoamento pro�ssional e preparação 
para futuras oportunidades. 

Segundo Rafael a Cipatex® oferece 

ferramentas que estimulam ao atingimento 
dos resultados, com o OEE (Indicador de 
E�ciência industrial) podemos acompanhar a 
performance da equipe e através dela veri�-
car se estamos  mais próximos da meta e 
consequentemente de recebermos a partici-
pação nos resultados e isso é muito prazero-
so.

Para ele um líder tem que ter postura, 
dar exemplo e motivar a equipe.

“A Cipatex® oferece oportunidades para 
as pessoas crescerem pro�ssionalmente, por 
isso nunca desista dos seus sonhos, embora 
possam surgir obstáculos, sempre corra atrás 
dos seus objetivos que um dia você irá atingi-
-los”, a�rma.

Rafael Henrique de Oliveira
 Impregnadora Filial

Toda Carga® divulga os vencedores do Concurso Cultural Trio da Estrada
Toda Carga® divulga os vencedores do 

Concurso Cultural Trio da Estrada 
A Cipatex®, por meio da marca de lonas 

para caminhão “Toda Carga®”, anunciou em 
março os dois vencedores do concurso cultu-
ral “Trio da Estrada - Você, Sula Miranda e Toda 
Carga”. Os premiados são Anailê Santos, da 
cidade de Vila Velha/ES, e Erasmo Xavier da 
Costa, de Pirenópolis/GO.

Cada vencedor receberá uma lona de 
caminhão confeccionada sob medida com a 
assinatura da cantora Sula Miranda. Os 
premiados foram escolhidos por uma comis-
são julgadora que avaliou dezenas de vídeos 
inscritos no concurso. 

Com duração de dois meses, o concurso 
mobilizou caminhoneiros de todo o país que 
concorreram ao prêmio com a gravação de 
um vídeo cantando o seguinte trecho do 
jingle da marca: “Para a carga chegar segura, 
Toda Carga é a cobertura”. 

Para a ação, a cantora Sula Miranda, 
eterna rainha dos caminhoneiros, gravou um 
clipe com o jingle que �cou disponível duran-
te o período de inscrição no site da marca 
(www.todacarga.com.br), no hotsite do 
concurso (www.triodaestrada.com.br) e nas 
redes sociais da Toda Carga Facebook e Insta-
gram.

Campaha com Sula Miranda
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Cipatex® lança aplicativo de fácil usabilidade com mais
de 1.300 itens. Portifólio da empresa agora está disponível na palma da mão

Institucional

A Cipatex® amplia seu canal de comunicação com os clientes e 
lança um novo aplicativo de celular disponível para download gratui-
to para IOS na Apple Store e Android na Play Store. A ferramenta 
apresenta de forma simples, intuitiva e organizada toda a linha de 
produtos da empresa.    

Disponível nos idiomas português, inglês e espanhol, o aplicati-
vo possibilita a visualização em detalhes dos mais de 1.300 produtos 
da empresa voltados a diversos setores, como calçados, decoração, 
moda, puericultura, automóveis e adesivos. O cliente poderá ter 
acesso a cores, estampas, texturas e informações detalhadas dos 
materiais por meio de dispositivos móveis. 

“Atenta às tendências do mercado, a Cipatex® aposta no novo 
aplicativo para estreitar e facilitar a comunicação entre clientes e 
representantes de vendas. Procuramos unir agilidade e tecnologia por 

meio de uma ferramenta que dispo-
nibiliza de maneira dinâmica as 
informações atualizadas e imagens 
dos produtos oferecidos pela empre-
sa para todos os mercados de 
atuação”, acrescenta Silvio Martins, 
gerente de marketing da Cipatex®.

Baseado em um banco de 
dados atualizado, o App também 
indica o material que está entrando e 
saindo de linha e o usuário recebe 
um alerta quando há inclusão de um novo produto no catálogo. 

Para fazer o download do novo aplicativo, basta acessar o Apple 
Store ou a Play Store e buscar por Cipatex®.

Conecta é tema de Encontro de Vendas
Entre os dias 20 e 22 de fevereiro, a 

Cipatex® promoveu a sétima edição do Encon-
tro de Vendas. Com o tema “Conecta”, o evento 
foi realizado em um hotel em Itu, interior de 
São Paulo, e reuniu cerca de 100 representan-
tes comerciais do mercado nacional e interna-
cional.  

Promovido a cada dois anos, o encontro 
conta com uma programação de treinamentos, 
capacitações e palestras, além de discussões 
sobre planejamento estratégico e perspectivas 
para os próximos anos. Durante o evento, os 

participantes tiveram a oportunidade de 
conhecer as soluções da Salesforce® adotadas 
pela Cipatex® para gerenciar melhor o negócio 
e aprimorar o atendimento aos clientes. O novo 
aplicativo para dispositivos móveis com o 
portfólio completo da empresa também foi 
apresentado.

No último dia do evento, os representan-
tes comerciais tiveram contato com os diversos 
materiais fabricados pela Cipatex® aplicados 
em produtos �nais. Divididos por segmentos 
de atuação, como calçadista, moveleiro e 

automotivo, os produtos foram expostos em 
salas em uma espécie de showroom onde os 
participantes tiraram dúvidas e conheceram os 
detalhes das inúmeras possibilidades de 
aplicação. 

Ainda no dia 22, o especialista em comér-
cio eletrônico, marketing digital, empreende-
dorismo e vendas, João Kepler, ministrou pales-
tra sobre inovação na era digital. A programa-
ção foi �nalizada com um jantar de premiação 
onde foram contemplados campeões de 
vendas de 2015 e 2016.

Conecta Equipe de Vendas Aurevaldo Casari e  Marcelo Nicolau

Walter Alves e Geraldo Antunes Rose Branco e Valmir Pilon Edevandro Scomparim e 
Romilson de Morais

Kaio Rodrigues e Walter Alves Eduardo, Marta Araújo e 
Júlio Stievano
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Cipatex® presente no Interact Club de Cerquilho
No dia 4 de dezembro de 2016, na sede 

do Rotary Club de Cerquilho, a Cipatex® e 
seu Escritório de Gerenciamento de Projetos 
(PMO) foram representados através da 
realização do treinamento "Project Model 
Canvas para as Novas Gerações do Interact 
Club", aplicado a nove de seus atuais mem-
bros.

Henrique Simão, auxiliar de suporte 
em gestão de projetos, ministrou uma pales-
tra que abordou conceitos de fundamentos 

e concepção ágil de projetos mesclando 
exemplos e situações lúdicas, através do 
estabelecimento de relações entre contex-
tos reais e imaginários, proporcionando 
viver processos reais, por meio de adequa-
ções simbólicas e prazerosas, sem o caráter 
formal do ensino.

Essa palestra faz parte de uma série de 
ações necessárias para a aproximação do 
Grupo Cipatex® com a comunidade, contri-
buindo de forma voluntária na disseminação 

de metodologias que se provaram e�cazes 
na prática, além de carregar consigo o nome 
de peso da organização a que pertencem, 
dessa vez voltada ao público jovem.

Os Interact Clubs são grupos de 
adolescentes entre 12 e 18 anos patrocina-
dos por um Rotary Club. Seu principal objeti-
vo é ajudar a sociedade através de inciativas 
voluntárias.
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Inspire-se na decoração em clima praiano de reality show
Revestimentos da Cipatex® fazem parte 

da decoração do programa da MTV.
A terceira temporada da versão brasilei-

ra do reality show "Are You the One?", exibido 
na MTV, traz uma decoração em clima de 
praia. A casa em Trancoso, no litoral sul da 
Bahia, ganha uma combinação de texturas 
naturais, como móveis de madeira no estilo 
rústico, com peças leves e descontraídas para 

dar ao espaço um ar mais jovial. Na parte 
externa, ambientes foram criados para garan-
tir aconchego e momentos de lazer aos 
participantes do programa. 

Pelo terceiro ano consecutivo, os reves-
timentos da Cipatex® da linha Corano® fazem 
parte do cenário do reality show. Ao redor da 
piscina, as espreguiçadeiras receberam o tom 
delicado do bege em contraste com almofa-

das na cor celeste e estampadas.  
Para deixar o ambiente externo ainda 

mais convidativo, poltronas redondas com 
revestimentos e almofadas em tons de azul 
da Cipatex® ganham um toque acolhedor à 
meia sombra dos ombrelones. 

Redes de descanso e almofadas ofere-
cem conforto e tranquilidade para relaxar ao 
ar livre.
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Eventos

Cipatex® marca presença na maior feira calçadista da Colômbia
Empresa participa do evento por meio 

do projeto By Brasil Components and 
Chemicals 

Entre os dias 8 e 10 de fevereiro, a 
Cipatex® participou da International Footwear 
& Leather Show e Exhibición Internacional del 
Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología 

(IFLS+EICI) – um dos principais eventos do 
setor coureiro calçadista da América Latina, 
que ocorreu em Bogotá, na Colômbia.

A empresa esteve presente no evento 
por meio do projeto By Brasil Components 
and Chemicals - uma ação de incentivo às 
exportações realizada pela Associação 

Brasileira de Empresas de Componentes para 
Couro, calçados e Artefatos (Assintecal), em 
parceria com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil).

Fimec: Verão 2018 da Cipatex® leva brilho e cores aos calçados
A Cipatex® apresentou novidades em 

laminados para calçados e acessórios na 
Fimec (Feira Internacional de Couros, Produ-
tos Químicos, Componentes, Máquinas e 
Equipamentos para Calçados e Curtumes), 
que ocorreu entre os dias 14 e 16 de março, 
em Novo Hamburgo/RS. Entre os lançamen-

tos, destaque para materiais com glitter, 
metalizados e holográ�cos.  A nova coleção 
primavera-verão 2018, intitulada “Summerca-
tion”, apresenta uma grande variedade de 
cores, de suaves a intensas, como tons de 
azul, verde, amarelo e laranja.

“As tonalidades, texturas e acabamen-

tos da nova coleção permitem ao setor calça-
dista criações versáteis, atendendo aos mais 
diferentes estilos”, a�rma Leonardo Vieira, 
gerente de produtos da Cipatex®. 

Além de apresentar nova coleção, 
empresa lançou aplicativo para dispositivos 
móveis no evento.
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Treinamento e Desenvolvimento

Em dezembro de 2016, foi realizada a 
apresentação dos Projetos de Melhorias da 
segunda edição do Programa Talentos Opera-
cionais, que contou com a participação dos 

gestores dos setores de Produção, Centro de 
Distribuição e Manutenção. 

No total, foram apresentados 16 proje-
tos com excelentes ideias que, após serem 

analisados pelo Escritório de Melhoria, pode-
rão ser implementadas.

Programa Talentos Operacionais 2º Edição

Entrega de Certi�cados 
No dia 08 de dezembro, aconteceu a 

entrega de certificados dos Cursos de Portu-
guês e Matemática para Líderes.

Com carga horária total de 60 horas, o 
programa tem como objetivo ajudar os 
participantes a redigir e interpretar textos, 
conhecer normas e procedimentos de forma 
clara e objetiva, além de melhorar os conheci-
mentos básicos de matemática.
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Treinamento e Desenvolvimento

Programa Banco de Talentos 5º Edição - Apresentação dos livros
Em dezembro de 2016, os participantes 

do programa realizaram sua primeira apresen-
tação, no qual cada equipe teve como missão 
ler um livro e apresentar para seus gestores e 
colegas. A atividade tem como objetivo 
compartilhar conhecimento, estimular o 
gosto pela leitura, praticar a liderança, o traba-

lho em equipe, a comunicação e oratória.
 Os três grupos finalistas que mais se 

destacaram também apresentaram para a 
Diretoria. 

O grupo mais votado e finalista foi 
conduzido pela líder Natália Valério, que atua 
no Centro de Distribuição, e composto por 

Aline Welsel Foz, do setor de vendas, Ana 
Flávia Pizzol, de Compras Internacionais, 
Michele Cristina Fernandes, de Gestão e 
Produto, e Rafael Ricione de Tecnologia da 
Informação.

Programa Técnico em Gestão
Em dezembro de 2016, foi iniciado o 

Programa Técnico em Gestão através do 
Instituto Áquila, o qual participam 29 colabo-
radores de diversas áreas da empresa e que 
estão sendo preparados para darem suporte 
em Gestão. O primeiro módulo foi realizado 

em dezembro pelos consultores Rafael Igino e 
Felipe Lima e abordou temas como: Conceitos 
em Gestão, Integração PDCA & SDCA e 
Liderança em Gestão de Pessoas.

No segundo módulo ocorrido em janei-
ro foram abordados os conceitos do método 

PDCA, ministrado pelo consultor Nilton 
Otávio.

Em 2017 os participantes irão se 
aprofundar em novas ferramentas, dando 
continuidade ao Programa de Gestão de 
Classe Mundial Cipatex®.
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No sábado dia 04 de fevereiro foi realiza-
do a Reunião do Planejamento Estratégico 
2017, cujo tema deste ano foi: “Superação e 
Trabalho, Assim será 2017!!!”.  O objetivo deste 
encontro anual é apresentar a todos os 
colaboradores do Grupo Cipatex® os resulta-
dos atingidos no ano de 2016 e quais metas e 
diretrizes para o ano de 2017.

Todas as diretorias: Financeira, Comer-
cial, Industrial, Supply Chain, Gestão & Gente e 
Presidência apresentaram os resultados de 
suas respectivas áreas. Também neste dia foi 
comunicado que a empresa atingiu a Faixa 
Verde de Gestão em busca da Classe Mundial.

 O Evento contou com a participação do 
Professor, Filósofo e Escritor Mário Sérgio 
Cortella que finalizou com a palestra: “Dá 
oportunidade ao êxito: Mudar é complicado? 
Acomodar é perecer!

Agradecemos a todos os colaboradores 
pela participação!

Reunião Planejamento Estratégico 2017

Treinamento e Desenvolvimento

Nos dias 2, 7 e 14 de fevereiro, colabora-
dores representando diversas áreas da 
empresa participaram do treinamento para 
formação de auditores internos da 

ISO9001:2015. 
O objetivo deste treinamento foi prover 

informações, contribuindo para capacitar a 
equipe de auditores internos para avaliação 

do Sistema de Gestão ISO 9001:2015.
O treinamento teve carga horária total 

de 24 horas e foi ministrado pelo consultor 
José Macedo, da Consultoria Certifica GS.

Treinamento: Formação Auditor Interno da ISO9001:2015



10

Grêmio Cipatex

Treinamento Funcional
O Treinamento Funcional é um método 

de trabalho ainda mais dinâmico que os 
treinos convencionais. Ele é caracterizado por 
mesclar diferentes capacidades físicas em um 
único exercício. Assim, o foco passa de um 
grupo muscular isolado para todo o corpo – 

os movimentos trabalham a força muscular, a 
�exibilidade, o sistema cardiorrespiratório, a 
coordenação motora e o equilíbrio. 

A atividade física também ajuda as 
pessoas a sentirem-se melhor, com re�exo na 
melhoria do humor e estado de ansiedade. 

Também pode ajudar as pessoas a sentirem--
se melhor acerca de si mesmo através da 
melhoria da autopercepção corporal e a 
autoestima.

Aulão de Zumba
No dia 9 de fevereiro, o Grêmio Recrea-

tivo Cipatex® realizou um aulão de zumba 
grátis para os associados e comunidade.

Utilizando vários ritmos de músicas, a 
aula transcorreu de maneira dinâmica e 
divertida, proporcionando um momento de 
descontração a todos os participantes.

Escolinha de Futebol 
A partir dos cinco anos de idade, a 

maioria das crianças já está preparada para 
começar seus passos no esporte em uma 
escolinha de futebol. Os pequenos costumam 
apresentar rápida adaptação e, conforme o 
tempo passa, vão melhorando sua habilidade, 
fôlego e coordenação. O futebol também é 
um importante meio de canalizar a energia da 
criança, diminuindo a probabilidade de ela 

desenvolver comportamentos agressivos. 
Além de uma vida saudável, a prática 

esportiva é mestre em desenvolver 
habilidades socioemocionais, como 
disciplina, responsabilidade e trabalho em 
equipe.

A vivência esportiva é uma poderosa 
oportunidade para a Educação. Habilidades 
necessárias aos esportistas, como raciocinar, 

exercitar a memória e compreender situações, 
linguagens e estratégias ajudam na 
aprendizagem em sala de aula, mas os 
benefícios também são sociais e emocionais. 
O esporte bem conduzido pode ser um 
instrumento de formação da personalidade e 
do caráter das crianças. 

Foto

Imagens IlustrativasImagens Ilustrativas
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Formatura / Natal - Escola Petrônio de 
Figueiredo em Bayeux 

No dia 16 de dezembro de 2016, foi realizado o evento de formatu-
ra dos alunos da Escola Petrônio de Figueredo na cidade de Bayeux. A 
Cipatex® Nordeste, juntamente com a Cipatex® Impregnadora, realizou a 
doação de brinquedos, bolo e salgados aos 109 alunos, com o intuito de 
alegrar ainda mais este momento. 

Responsabilidade Social

No dia 14 de dezembro de 2016, realizada a distribuição 
do brinde de natal a todos os colaboradores da Cipatex® 
Nordeste. Agradecemos pela dedicação, empenho e pro�s-
sionalismo de cada um no ano de 2016.

Brindes de Natal Cipatex® Nordeste

Em dezembro de 2016, o Grupo 
Cipatex® realizou a tradicional festa de 
confraternização, que contou com a presen-
ça de 1277 pessoas, entre colaboradores e  
seus dependentes.

No decorrer do evento, foram sortea-

dos vários brindes. As crianças também 
tiveram a oportunidade de se divertir em 
uma área reservada com vários brinquedos, 
algodão doce e pintura no rosto.

O grupo diretivo também sorteou 
cinco motos Honda 125 e os colaboradores  

contemplados foram: Aline Welsel Foz – 
Vendas, Gilson Stievano – Suprimentos, 
Sebastião Isidoro de Lima – Extrusora, José 
Milton dos  Santos – Espalmadeira e Luciano 
Joaquim Mendes – Gofradeira.

Confraternização

Com objetivo de melhorar o desempenho de alunos e contri-
buir para a formação dos cidadãos, o Grupo Cipatex®, no mês de 
janeiro, realizou a campanha do material escolar para os colabora-
dores e dependentes.

 Ao todo, mais de 200 colaboradores foram bene�ciados na 
campanha. Estagiários e funcionários que frequentam escolas e 
universidades também receberam o material.

Material Escolar

No mês de fevereiro, o Grupo Cipatex® realizou a campanha 
Carnaval Seguro – Previna-se.

Com o objetivo de alertar os colaboradores sobre os riscos de 
se contrair DST’s e AIDS, foram distribuídos informativos e preserva-
tivos masculinos e femininos aos colaboradores nas unidades de 
Cerquilho.

Campanha preventiva DST – AIDS
Carnaval 2017



Depois da tempestade,
                             vem sempre a bonança.

Creio que muitos estão lendo já tenham ouvido essa frase de 
efeito. Mas não custa lembrar, que é com as tempestades que apren-
demos a nos proteger (quando delas sobrevivemos).

É muito fácil perceber isso quando, invariavelmente, nos meses 
que se seguem ao verão temos chuvas e mais chuvas, torrenciais ou 
não, aguaceiros longos ou em curtos períodos. E são nessas intempé-
ries por qual passamos é que percebemos ou as tempestades nos 
fazem ver os erros que cometemos, e assim didaticamente nos 
ensinam quais são as providencias que devemos tomar. 

Sejam elas para levantar o nível da casa ou para afastar a mora-
dia dos locais de riscos, ou apenas em consertar uma telha quebrada 
ou mesmo quando nos é lembrado que as calhas devem ser limpas 
de tempos em tempos, principalmente antes das previsíveis chuvas 
de verão. Se levarmos em conta as outras “tempestades” pelas quais 
passamos, podemos enumerar uma centena delas, mas a que 
estamos atravessando é a “tempestade” política, econômica, �nan-
ceira desse nosso imenso país. Mas se pensarmos melhor, a “tempes-
tade” a que me referi é mais do que isso, ela é uma “tempestade 
moral e de credibilidade”, e que com muita certeza e determinação 
atravessaremos por ela.

Se pensarmos que a Cipatex® tem mais de 50 anos, podemos 
então lembrar, que esta “tempestade” por qual o país atravessa, não 
foi a primeira, e talvez não será a última. E nesse ponto de observação 

é que percebemos e nos recorremos a outra frase de efeito: “não é 
em mar calmo que se conhece os bons marinheiros e seu timoneiro”, 
ou em outra palavras: “é em mar revolto que se conhece o bom 
timoneiro e seus marinheiros”. 

Dito isso e por conta daquilo que vivemos e presenciamos, é 
que o Grupo Cipatex® atravessa e atravessou essa tempestade, com 
determinação e coragem, diferentemente de muitos, acreditando no 
potencial de seus membros diretivos, de seus colaboradores, de seus 
parceiros comerciais e dos investidores, para despontar, de uma 
enorme tempestade, para um horizonte aberto a novas possibilida-
des.

Tudo isso, porém, deve ser tomado como um incentivo a mais, 
de que na bonança não se deva esmorecer, e pensar que está tudo 
bem, tudo bom, e arrefecer o ânimo de que o dia de amanhã pode ser 
incerto e, por isso, temos que aproveitar o nosso melhor caminho de 
um melhor amanhã, sempre e continuadamente em busca da melho-
ria contínua, das relações humanas, sociais, dos processos, produtos 
e serviços . 

Não há limites, quando as mentes estão abertas a melhorias, 
sigamos em frente nessa busca continuada, do melhor, que o ótimo 
é só ótimo e pode ser melhorado.

Meio Ambiente

MLPadreca - Consultor Ambiental.
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