
 

 

CAUSA DE FORÇA MAIOR DEVIDO AO SURTO DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

Prezado parceiro de negócios, 

A disseminação global do novo Coronavírus está crescendo e afetando todos nós. Até 

agora, graças a excelente colaboração com nossos fornecedores foi possível manter nossas 

entregas, mas chegamos a uma situação em que fomos forçados a suspender nossa 

Produção na Europa e na América Latina, conforme plano já informado: 

• Produção da Scania Europa interrompida a partir de 25-03-2020, com o plano de 

retorno em 14-04-2020. 

• Produção da Scania Latin America interrompida a partir de 30-03-2020, com o 

plano de retorno em 13-04-2020. 

Soma-se a isto, o fato de que em razão da situação atual e cenário de escalada do COVID-

19, muitos de nossos fornecedores nos informaram que foram obrigados a interromper a 

produção e que não podem mais nos entregar de acordo com nossas demandas. 

Como resultado desta situação de Força Maior (externa a nós e imprevisível),  tivemos 

escassez de componentes e grandes interrupções na cadeia de fornecedores e logística, 

nos obrigando a suspender os pedidos (receber entregas e efetuar pagamentos). 

Parte de nossa produção e operação de pós-venda permanecerão operacionais. Alguns de 

nossos fornecedores podem, portanto, ser solicitados a continuar as entregas, até certo 

ponto, de acordo com nossos call-offs atualizados. 

Neste cenário crítico, onde todos os pré-requisitos mudam a cada dia, achamos crucial 

manter uma comunicação frequente. Para isso, vamos ter o Scania Supplier Portal (SPP) 

atualizado com informações relevantes e pedimos que você sempre verifique o nosso canal 

sobre novas informações. 

Montamos uma força-tarefa especial que está monitorando e avaliando ativamente a 

situação. Temos certeza que contamos com sua total compreensão e cooperação.  

Precisamos definir os planos para poder iniciar a produção e as entregas novamente em 

pouco tempo, para que, juntos, possamos chegar a uma situação "normal" o mais rápido 

possível e, portanto, pedimos que você também comece esta investigação. 

Por fim, gostaríamos de agradecer seu apoio para que a Scania assuma sua 

responsabilidade social e continue produzindo peças de reposição e com isso assegure a 

assistência de serviços essenciais prestados por meio de nossos caminhões, ônibus e 

motores – nossos esforços comuns são para garantir entregas de alimentos e suprimentos 

médicos, além de permitir que os principais funcionários da sociedade cheguem a seus 

locais de trabalho, sem esquecer do fornecimento aos hospitais e de grupos de geradores 

de energia para emergência em caso de corte de eletricidade. 

 

Atenciosamente, 

José de Azevedo Junior 

Vice President, Scania Purchasing Latin America 


