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Embora o clima esteja esquentando em muitas das nossas regiões, a 
demanda de produção na indústria automobilística não está esquentando 
tão rapidamente quanto os lançamentos dos clientes indicaram 
anteriormente, devido à contínua escassez de microchips. A demanda de 
julho foi um pouco menor do que a de junho, mas continuamos a ver 
lançamentos muito altos projetados para os finais do terceiro e quarto 
trimestre, quando os desafios de fornecimento devem melhorar. Nossas 
equipes de fabricação estão se preparando para uma demanda muito 
maior, ao mesmo tempo que aproveitam esse tempo para oportunidades de 
melhoria contínua, como projetos enxutos, treinamentos e “caçadas de 
energia" para buscar economias de energia em potencial.  
  
Infelizmente, em junho, vimos um aumento nos incidentes de segurança. A 
empresa ainda está excedendo nossa meta de classe mundial, mas é 
importante que nosso foco na segurança nunca diminua e continue sendo 
nossa prioridade. É encorajador ver uma melhoria contínua nos casos de 
COVID na maioria das regiões, além do aumento nas taxas de vacinação. 
Em 9 de julho, a empresa tinha um total de 30 funcionários com casos 
ativos de COVID-19, que é o nível mais baixo que vimos desde que 
começamos o acompanhamento dos casos em agosto de 2020.   

  
Há três acontecimentos recentes que eu gostaria de destacar. Em primeiro 
lugar, como a sustentabilidade continua ganhando cada vez mais 
importância em nossos negócios e junto às nossas partes interessadas, a 
empresa recentemente estabeleceu um Conselho de Sustentabilidade 
Global para continuar a elevar as atividades nessa área. A Cooper 
Standard sempre deu alta prioridade a fazer negócios de maneira ética e 
responsável. Esse conselho se concentrará no desenvolvimento de uma 
estratégia abrangente em torno de tópicos ambientais, sociais e de 
governança para ajudar a garantir que a Cooper Standard continue a ser 
uma empresa sustentável nos próximos anos. 
  
Em segundo lugar, estou muito animado com o lançamento próximo do CS 
Connect, uma nova ferramenta de comunicação digital para TODOS os 
funcionários, incluindo nossos colegas de fabricação horistas. 
Historicamente, a empresa podia se comunicar facilmente com nossa força 
de trabalho assalariada por meio de ferramentas eletrônicas, como e-mail. 
Pela primeira vez, todos os funcionários terão agora acesso às 
comunicações por meio de um aplicativo móvel ou de desktop. O CS 
Connect permitirá que os funcionários tenham acesso direto às notícias da 
Cooper Standard e a recursos importantes direcionados para suas 
localizações e interesses. Fique atento a mais atualizações em sua unidade 
nas próximas semanas. 

  
Por fim, tenho o prazer de compartilhar que nossos clientes continuam 
reconhecendo nossa excelente qualidade. Recentemente, 20 de nossas 
unidades receberam um prêmio de qualidade da GM e nossa fábrica 
Kunshan 1 também recebeu um prêmio de qualidade da CJLR (Chery 
Jaguar Land Rover). Além disso, durante o mês de junho, superamos 
nossa meta anual de IpB (incidentes de qualidade por bilhão). Esse é um 
ótimo exemplo do compromisso contínuo da nossa equipe com a 
excelência.  

  
Obrigado pelo engajamento contínuo e trabalho árduo! 

  

Jeff Edwards 
Presidente e Diretor-Presidente 

  

  

Em breve! 

CS Connect é a nova ferramenta digital de 

comunicação de funcionários da Cooper 

Standard. Fique atento para mais detalhes sobre 

o lançamento em sua unidade. 
  

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 teve resultado positivo em 

teste de Covid-19 ou está sendo testado 
  

  
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 
• A Cooper Standard IntegrityLine, 

anonimamente se desejado*, em 

www.csintegrityline.com 
* Observe que alguns países em que operamos 

não permitem denúncias anônimas. 
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