
 

Prezados Clientes, 

 

Como parceiros comerciais valiosos, gostaríamos de informá-los sobre nossas medidas 
relacionadas a introdução de um Plano de Contingência para evitar a disseminação do Corona 
vírus (COVID-19). Nossa prioridade é garantir a proteção de nossos colaboradores e parceiros, 
mantendo o fornecimento contínuo de produtos utilizando nossas operações integradas com as 
medidas de segurança já adotadas. 

 

 Cumpriremos as medidas recomendadas pela OMS Brasil, Ministério da Saúde, e pelas 
autoridades de saúde locais, para conter o Corona vírus (COVID-19); 

 Suspendemos a participação presencial em reuniões internas e de 
clientes/fornecedores. Em vez disso, utilizaremos recursos como telefone, chamadas de 
vídeo, WhatsApp e e- mails corporativos; 

 Suspendemos as viagens de negócios à clientes e as subsidiárias. Em vez disso, 
utilizaremos os mesmos recursos citados acima; 

 Iniciamos o plano de trabalho em regime de Home Office onde foi possível; 
 Adotamos medidas de segurança adicionais em nossos departamentos de recebimento 

e despacho de mercadorias; 
 Estamos reduzindo nossa força de trabalho a partir de 19/03/2020, a fim de garantir a 

saúde de nossos colaboradores, e manter o atendimento de nossos clientes. Por isto, 
solicitamos a todos que as comunicações sejam realizadas por e-mail; 

 Estamos em contato diário com a nossa network de fornecimento de matérias primas e 
partes nacionais e importadas, para antever qualquer risco de atraso de entrega;  

 Estamos monitorando os pedidos recebidos, a razão de não criar desabastecimento por 
pedidos fora da curva de consumo; 

 Necessitamos que mantenham, mesmo que em demandas menores, as compras dos 
produtos fornecidos pela Abicor Binzel, para que não tenhamos problemas futuros de 
desabastecimento na retomada quando esta ocorrer; 

 

Vale salientar que manteremos nossas operações visando a manutenção do fornecimento de 
nossos itens, entretanto não temos total controle sobre o transporte de matéria-prima e 
produtos acabados, que podem sofrer alterações no decorrer do cenário de propagação do 
Corona vírus (COVID-19) devido as orientações e restrições do Ministério da saúde, e restrições 
locais em cada Estado. 

A equipe Binzel do Brasil permanece à inteira disposição através das plataformas de 
comunicação disponíveis como telefone, aplicativos para chamadas de vídeo e e-mail 
corporativo, e conta com a compreensão e apoio de seus clientes e parceiros para ultrapassar 
esta crítica fase, e saber como podemos ajudar. 


