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COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO AOS
FORNECEDORES
Vimos através deste comunicado esclarecer as últimas decisões tomadas para
proteger nossos clientes, colaboradores e nossa cadeia de suprimentos.
A Scania anunciou nesta segunda-feira, dia 22 de março, que realizará uma parada
programada de produção, com início em 26 de março e com retorno no dia 5 de abril.
A decisão foi tomada em virtude de uma combinação de fatores, entre eles o apoio às
autoridades para diminuir o número de pessoas circulando durante o período de
antecipação dos feriados na região do Grande ABC e as dificuldades na estabilidade
da cadeia de suprimentos
A empresa ressalta que integra um dos setores essenciais para sociedade – indústria
do transporte e geração de energia – e que se mantém na linha de frente, com foco no
abastecimento de itens de primeira necessidade, apoiando seus clientes em suas
atividades.
Reforça ainda que que foi a primeira montadora a retornar ao trabalho em abril de
2020, no início da pandemia, com o sistema de produção adaptado aos mais rigorosos
protocolos de saúde. E mantém o seu compromisso com o bem-estar dos
colaboradores e da sociedade, oferecendo suporte à cadeia a qual pertence, aos
clientes e sobretudo com o suprimento da população.
As concessionárias e suas oficinas permanecem em funcionamento, com exceção
daquelas localizadas em estados ou cidades em que há orientação de encerramento
das atividades pelo poder público. As casas que continuam em atendimento
permanecem adotando rígidos protocolos de higiene e limitações no contato pessoal.
Durante este período, a Scania estará recebendo normalmente material de nossos
fornecedores e também garantindo nossos compromissos com exportação, rede de
concessionários e se preparando para a retomada que teremos após este período.
Para tanto, é fundamental que todos nós mantenhamos o foco na produção e garantia
de proteção à saúde de nossos colaboradores.
Para maiores detalhes sobre programação e janelas de entregas, favor entrar em
contato com seus contatos de logística e compras.
Agradeço a atenção de todos e espero que todos passem por esse momento de forma
segura.
Atenciosamente,
Scania SLA
São Bernardo do Campo, 22 de Março de 2021.

