
 

 

 
 

 

Cipatex® é destaque na Open Innovation Week 2019 
 

A Cipatex®, líder em revestimentos sintéticos, foi uma das empresas premiadas na  
Open Innovation Week (Oiweek SciBiz), realizada entre os dias 25 e 28 de fevereiro, na 
Cidade Universitária da USP (Universidade de São Paulo). A empresa ficou em terceiro 
lugar entre as grandes corporações que tiveram maior interação junto às startups 
participantes do evento. 
 

 
 
Com o objetivo de compartilhar conhecimento, criar soluções e gerar oportunidades 
de negócios, o evento reuniu gigantes da inovação aberta de todos os setores, startups 
mais promissoras, formuladores de políticas públicas e investidores ativos. Essa edição 
foi organizada em conjunto com a 100 Open Startups, a FEA USP e Agência USP de 
Inovação (AUSPIN).  
 
A Cipatex levou para o evento doze colaboradores de diferentes setores, que tiveram a 
oportunidade de conhecer as tendências de inovação e criar possibilidades de 
negócios em um espaço relevante de networking. Segundo Rafaela Tamer Paladini, 
analista de inovação da Cipatex®, o envolvimento e as estratégias adotadas pelos 
participantes da companhia durante o encontro ganharam reconhecimento e 
destaque, confirmados pela excelente posição de terceiro lugar no ranking Open 
Corps. “A premiação reafirma nosso compromisso com a inovação, um dos pilares da 
empresa”, reforça.    



 

 

 
No total, a Oiweek SciBiz contou com a participação de mais de 410 startups, 130 
grandes empresas, totalizando quase 20 mil pedidos de reuniões, 3300 reuniões 
registradas e 2500 negócios iniciados.   
 
Sobre o Grupo Cipatex® 
Há 54 anos o Grupo Cipatex® oferece ao mercado soluções confiáveis e inovadoras em 
revestimentos sintéticos, 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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