Mensagem da
Liderança

De olhos para o futuro!
Somos parte da transformação.
Bem-vindos à Copag!

“Caro leitor, apresentamos o nosso Balanço Social
referente ao ano de 2020. Olhar para esse ano que
passou é ter a certeza de que nenhuma circunstância e obstáculo externo pode nos paralisar. Encaramos importantes desafios que marcaram a Copag da
Amazônia S/A de forma significativa diante do mercado e da sociedade.
Quantos aprendizados adquiridos! Conseguimos
capturar sinergias, engajamento entre processos e
pessoas, para o alcance e superação de resultados.
Iniciamos 2020 bastante otimistas, com metas e objetivos traçados e com a Copag de cara e lema novo:
Se joga! Lançamos a nossa nova identidade visual e
ficamos muito felizes com o resultado, o que deu
início a algumas mudanças na gestão visual em
nossas operações na fábrica e no escritório, que finalizam em 2021.
Em meados de março, o nosso país foi surpreendido
com a pandemia da Covid-19, o que fez com que a
Copag tomasse providências rápidas, zelando pela
saúde de nossos colaboradores, familiares, socie07

dade e organização.
Desta maneira, juntamente com o grupo Cartamundi, algumas medidas de segurança e prevenção foram implantadas, tais como: instituição do trabalho
home office, investimentos em álcool em gel, máscaras, distanciamento social em todos os departamentos da fábrica, redução de pessoas no transporte
fretado, aplicação de testes de Covid-19, reformulação de formas de trabalho e reuniões, entre outros. Todo o nosso esforço foi para assegurar a saúde
dos nossos colaboradores e seus empregos, pois
acreditamos que as pessoas são o maior patrimônio
da nossa organização.
Com muito orgulho, mesmo em meio a esse cenário
desafiador, a Copag expandiu sua atuação na América Latina, firmando parceria por meio de JointVenture com a empresa chilena Big Bang
Entertainment, que passou a ser Big Bang Copag.
Começamos o ano de 2020 a todo vapor, um início
esplêndido, e apesar de tantos obstáculos a empresa
permaneceu em crescimento firmando essa sociedade.

Da mesma forma, o engajamento e a participação
ativa dos nossos times foram surpreendentes, transformando as dificuldades em oportunidades, inspirando pessoas e compartilhando valores. Com
essa sinergia e dedicação, a nossa jornada em 2020
alcançou resultados significativos em todos os departamentos e para a companhia como um todo.
Durante esse processo de adaptação ao novo normal, ficou claro que somos parte da solução e juntos
podemos superar todos os desafios. Nenhum de nós
terminou o ano de 2020 como começou.
Em 2021, nossa jornada está apenas iniciando, mas
sabemos que será um ano de muitos desafios e conquistas para a Copag. Seguimos com a certeza de
que ressignificar é preciso sempre, e o nosso DNA
nos faz olhar para o futuro com esperança e ousadia.
Nosso muito obrigado a todos os colaboradores da
Copag por construirmos juntos, diariamente, uma
linda história de sucesso e desafios superados.
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