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Os esforços da Cooper Standard para se unir e superar os desafios, combinados com 
a maior disponibilidade de vacinas e do aumento previsto dos volumes de produção 
estão trazendo otimismo renovado.  
 
Como mencionado na videoconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 
2021, tivemos um desempenho operacional e aumento de margem robustos, incluindo 
98% em cartões de pontuação verdes dos clientes, 98% em cartões de pontuação 
verdes de lançamento e US$ 18 milhões em economias na manufatura. Os volumes 
de produção permanecem constantes e espera-se que eles melhorem em junho, e 
devemos ver volumes ainda maiores até julho. Continuamos focados em exceder as 
expectativas todos os dias, procurando continuamente oportunidades para melhorar 
os resultados para todas as partes interessadas. Dito isso, precisamos garantir que 
nossa equipe esteja pronta para entregar resultados durante o segundo semestre com 
o mesmo compromisso com a segurança e qualidade.  
 
Estou orgulhoso em compartilhar que nosso Relatório de Responsabilidade 
Corporativa de 2020, "Stronger: Team, Partnerships, Business" foi publicado 
recentemente em cooperstandard.com. O relatório cobre o progresso para um 
desempenho de classe mundial em todas as áreas da nossa empresa com novos 
objetivos para energia renovável e redução de resíduos e fornece atualizações sobre 
outras iniciativas de negócio como nossas atividades de Diversidade, Inclusão e 
Pertencimento. Separe algum tempo para ler sobre o importante trabalho sendo 
realizado e nossas realizações em tópicos importantes para todas as partes 
interessadas, incluindo nossos funcionários. 

 
Como mencionado antes, a Equipe de Direção Mundial incentiva fortemente os 
funcionários a se fazerem vacinar contra o Coronavírus assim que disponível em sua 
região e lembra a todos para continuar praticando medidas de segurança para reduzir 
a exposição e propagação do vírus. Veja mais detalhes na coluna da direita. Fico feliz 
em compartilhar que conforme as taxas de vacinação aumentam e as orientações 
governamentais/de saúde são melhoradas, também estão sendo feitas atualizações 
ao "Safe Return to Operations Plan" da Cooper Standard. Prevemos que conforme as 
taxas de vacinação aumentarem as instalações poderão começar a avançar para 
novas fases, o que vai relaxar algumas orientações sobre a COVID.  
 
Embora os casos de COVID estejam diminuindo na maioria das nossas instalações, 
somos lembrados que alguns países estão experimentando números mais altos. É 
com grande pesar que informo do falecimento de um funcionário de nossa instalação 
em Varginha, Brasil. Oferecemos nossas condolências à família, amigos e colegas de 
Clezio Oliveira. Até 7 de Maio, a Empresa teve um total de 47 funcionários com casos 
ativos de COVID-19. 
 
Obrigado por seus esforços durante a pandemia para entregar resultados e se 
manterem em segurança.  

 
 
 

Jeff Edwards 
Presidente e Diretor-Presidente 

 

Confira o Relatório de Responsabilidade Corporativa da Cooper 
Standard  

em www.cooperstandard.com 
 
Vacinações Encorajadas 
Estudos mostraram que pessoas que contraíram 
COVID-19 podem sofrer sintomas como fadiga e 
perda de olfato e paladar muito depois de se 
recuperarem do vírus. Receber a vacina não só 
ajuda a prevenir o vírus, mas no caso improvável 
de você contraí-lo, prevenirá um caso sério que 
pode deixá-lo com sintomas persistentes. Há 
também relatos de que os sintomas de longo 
prazo de COVID-19 em pacientes não vacinados 
podem ser aliviados depois da vacinação. 
 
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 

• Recebeu instruções do serviço de saúde 
local ou do seu médico para se isolar ou 
ficar em quarentena 

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

 
Orientações sobre a COVID 
• Lave as mãos frequentemente 
• Não dê a mão 
• Cubra a boca 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. 
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