
 

   

Desdobramento do Coronavirus 
   

   

São Paulo, 03 de fevereiro de 2020 

Estimados clientes, parceiros e colaboradores; 

Em reação ao surto de coronavírus (2019 nCoV) na China, os governos nacionais e locais tomaram certas decisões

relacionadas à paralisação da produção industrial no país. Até o momento em que esses dados foram coletados, o

governo chinês estendeu o feriado de uma semana (24 a 30 de Janeiro) do Ano Novo em três dias, com retorno

previsto para 2 de fevereiro.

Os seguintes governos locais tomaram a decisão de adiar a retomada do trabalho em suas respectivas províncias e

cidades: 

As províncias de Jiangxi e Shandong anunciaram que empresas não essenciais serão fechadas até 9 de fevereiro.  

As província de Hubei anunciou que as empresas na província estarão fechadas até 13 de fevereiro.

As províncias de Jiangsu e Yunnan anunciaram que as empresas não essenciais devem adiar o trabalho para 9 de

fevereiro.

A província de Anhui anunciou o atraso na retomada do trabalho para empresas não essenciais até 9 de fevereiro.

A província de Guangdong anunciou que adiará o reinício do trabalho e escolas para 9 e 17 e 24 de fevereiro,

respectivamente.

A província de Zhejiang anunciou que está adiando o retorno ao trabalho e as escolas para 9 de fevereiro.

Xangai anunciou que todas as empresas permanecerão fechadas até 9 de fevereiro.

Chongqing anunciou que as empresas não essenciais na área administrativa permanecerão fechadas até 9 de

fevereiro.

Essas restrições se aplicam a empresas nacionais e estrangeiras que trabalham na China, essas regiões são muito

impactantes para o negócio de semicondutores e componentes eletrônicos. Até o presente momento, recebemos

informações relacionadas ao monitoramento do assunto por parte dos seguintes fabricantes; Microchip, Infineon,

Jie Jie Microelectronics (JJM) e Diodes Inc, que ainda não conseguem precisar quais os eventuais impactos e

potenciais desdobramentos, em suas respectivas cadeias de suprimento, logística, produção e operação. 

 A TCT Brasil mantem hubs para efeito de consolidação de seus produtos em Xangai e Hong Kong, onde até o

presente momento, não houve nenhum impacto direto na operação, porém, existe uma alta expectativa em virtude

do represamento que deverá ocorrer ao longo das próximas semanas, especialmente com as restrições de voos

anunciadas recentemente por alguns países.

 A TCT Brasil está coletando informações junto aos demais fornecedores com fabricação na região e aqueles com

cadeias de suprimento que dependam da produção na China. Embora ainda não tenhamos sido notificados sobre

atrasos específicos, esperamos que qualquer fechamento prolongado possa resultar em atrasos no envio dos

produtos de forma mais impactante. 

A TCT Brasil está em contato com seus demais fornecedores com fabricação na região, para consolidação desses

dados. Continuaremos monitorando a situação e atualizando os clientes em relação aos possíveis desdobramentos. 

A TCT Brasil se coloca a disposição para eventuais questionamentos a despeito do assunto.

 

Atenciosamente.

Distribuidor Autorizado no Brasil
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