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A indústria automotiva continua a sofrer o impacto dos muitos desafios que 
mencionei na minha última carta, incluindo a escassez global de microchips 
que está afetando diversos setores. Em consequência, muitos de nossos 
clientes reduziram a produção, alguns deles até mesmo interrompendo a 
produção por algumas semanas para permitir que a cadeia de abastecimento 
se recuperasse. Apesar desses desafios, continuamos a ter um forte 
desempenho operacional ao longo desse trimestre imprevisível com as áreas 
de nosso negócio que podemos controlar.  

 

Embora a produção tenha sido mais lenta do que o previsto, a demanda de 
veículos pelos consumidores ainda é alta, e nossos clientes estão indicando 
que estão prevendo altos níveis de produção para o segundo semestre. Na 
verdade, um cliente já cancelou sua paralisação típica de verão para tentar 
ajudar a compensar a baixa produção no primeiro semestre. A Cooper 
Standard também prevê que o segundo semestre será muito movimentado 
para nossas unidades manufatureiras.  Embora nos preparando para um 
segundo semestre mais agitado, é importante que permaneçamos focados no 
que podemos controlar para gerenciar custos, manter nosso compromisso 
com a segurança, trabalhar para diminuir riscos e nos preparar para o 
aumento da demanda de produção.   

 

Quero agradecer especialmente ao pessoal das fábricas por seu apoio e 
compromisso contínuo com a excelência. Tenho a satisfação de informar que 
14 fábricas alcançaram o status Diamante no primeiro trimestre. Esperamos 
que muitos outros se juntem a essas categorias ao longo do ano! Também 
temos o lançamento de novos negócios em várias fábricas que estão 
trabalhando duro para proporcionar lançamentos tranquilos para nossos 
clientes.  

 

Enquanto o mundo continua na luta contra a Covid-19, é encorajador ver que 
as taxas de vacinação estão aumentando em todo o mundo. A Equipe de 
Direção Mundial incentiva fortemente os funcionários a se fazerem vacinar 
contra o Coronavírus assim que disponível em sua região. A Empresa tem 
examinado opções para distribuir vacinas aos funcionários que possam estar 
interessados. Até agora, as opções são limitadas, mas nossas equipes 
continuarão a trabalhar nisso. Mais uma vez, pedimos que continuem 
praticando as medidas de segurança necessárias, dentro e fora de nossas 
instalações, para reduzir a exposição e a disseminação do vírus. Até 10 de 
abril, a empresa contabilizava um total de 86 funcionários atingidos de Covid-
19. 

 

Tenho certeza de que, com nosso foco na segurança e na geração de valor 
sustentável para todas as partes interessadas, seremos capazes de superar 
esses desafios visando um futuro ainda mais brilhante. 

 

 

 

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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