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Estou orgulhoso do trabalho árduo e das medidas proativas de nossa equipe 
para lidar com as recentes interrupções externas que afetaram nossos 
negócios, incluindo um clima rigoroso e escassez na cadeia de suprimentos. 
Apesar desses desafios, nossa equipe apresenta um sólido desempenho do 
ponto de vista financeiro, de qualidade e de segurança. 
 
Os negócios da Cooper Standard continuam a se recuperar junto à indústria 
automotiva. Embora os volumes de produção tenham sofrido impacto 
negativo em função dos desafios observados acima, esperamos que a 
demanda de produtos aumente no segundo semestre. Temos mais de 150 
lançamentos planejados somente em 2021. Para nos prepararmos para esse 
crescimento previsto, é importante continuar a manter a estabilidade em 
nossas operações mundiais, identificar rapidamente os desafios e buscar 
ajuda o quanto antes, sempre que necessário. 
 
Além da Covid-19, a indústria automotiva está em constante transformação. A 
tendência sobre a qual mais me perguntam é quanto aos veículos elétricos 
(VE) e como essa mudança no mercado impactará nossos negócios. Embora 
possa haver uma diminuição da demanda por produtos de combustão ao 
longo do tempo, o mercado de EV oferece muitas oportunidades para a 
Cooper Standard. Nossas equipes estão aplicando nossa experiência de 
nossas linhas de produtos de distribuição de fluídos de freios e combustível e 
transferência de fluidos para atender às necessidades de VE, como 
aquecimento e resfriamento de baterias. Na verdade, 25 dos 150 
lançamentos planejados são para veículos elétricos e a Cooper Standard é 
fornecedora de 16 das 25 principais plataformas de VE em todo o mundo. 
 
Embora continuemos a demonstrar nossa resiliência em muitas áreas, é 
fundamental que não negligenciemos o risco e façamos o nosso melhor para 
identificá-lo e atenuá-lo o quanto antes. Isso se aplica particularmente à 
segurança. Nossa cultura de segurança total espera que todos os 
funcionários desempenhem um papel ativo em sua segurança e na dos 
outros. Dedique algum tempo para se conscientizar de seu entorno para 
evitar perigos potenciais e ajudar a prevenir a ocorrência de incidentes de 
segurança, que vão desde pequenos escorregões a ferimentos mais graves. 
Isso também se aplica às nossas diretrizes de segurança contra a Covid, 
portanto continue a praticar um comportamento seguro dentro e fora de 
nossas instalações. Até 12 de março, a empresa tinha um total de 53 
funcionários atingidos de Covid-19. 
 
Mantenha seu compromisso contínuo para defender a integridade gerando 
valor sustentado para todas as nossas partes interessadas na Cooper 
Standard. Tenho certeza de que, ao manter o foco na segurança de nosso 
pessoal, fornecendo produtos de qualidade aos nossos clientes e causando 
um impacto positivo em nossas comunidades, estaremos prontos para 
quaisquer desafios que o ano nos apresente. 

 
Jeff Edwards 
Presidente e CEO 

 
 

 
 
 

Entre em contato com o departamento de RH 
local e não compareça ao trabalho se você: 
• Tiver febre (38 °C ou mais) ou sintomas 

semelhantes 
aos da gripe 

• Foi-lhe indicado pelo serviço de saúde 
local ou pelo seu médico para se isolar 
ou ficar em quarentena 

• Você esteve em contato próximo com 
alguém que deu positivo em teste de Covid-
19 ou está sendo testado nos últimos 14 dias 

 
Orientações para a Covid 
• Lave frequentemente as mãos 
• Não dê a mão 
• Cubra o rosto para tossir e espirrar 
• Mantenha 1 a 2 metros de distância dos outros 
• Faça reuniões curtas 
• Limite o transporte público 
• Evite espaços lotados 
• Fique em casa se estiver doente 

 
Canais de Comunicação Ética 
• Seu supervisor ou gerente 
• Qualquer membro da equipe de RH 
• O Departamento Jurídico ou o 

Departamento de Ética e Compliance 
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 

• Qualquer membro do Comitê Global 
de Ética e Compliance 

• O Cooper Standard IntegrityLine, 
de forma anônima se desejado*, 
em www.csintegrityline.com 
* Observe que alguns países em que operamos 
não permitem denúncias 
anônimas. 

 
AGUARDE AS NOTÍCIAS MENSAIS 
Cartas mensais serão publicadas no site da 
Cooper Standard em: 
https://www.cooperstandard.com/covid-19- 
employee-communications. Use 
senha: CSTeamwork (preste atenção nas 
maiúsculas e minúsculas). 
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