Coronavirus (COVID-19) Atualização

São Paulo, 17 de março de 2020
Em função do crescente quadro infecioso ao redor do mundo ocasionado pelo novo vírus COVID19, que vem sendo monitorado desde o final de janeiro pela diretoria da TCT Brasil, em contato
constante com a cadeia de fornecedores, agentes logísticos e mais recentemente com os diversos
departamentos da empresa, viemos por meio desse documento informar as recentes medidas
adotadas para garantir a segurança dos nossos colaboradores e clientes, com o intuito de
minimizar os eventuais impactos que possam ocorrer ao longo das próximas semanas.
A partir do dia 16/03, foi intensificado o regime de home office para os colaboradores que já atuam
dessa forma. Algumas viagens agendadas com deslocamento aéreo foram remarcadas, e a
orientação é que pelo menos ao longo dos próximos 15 dias as reuniões internas e externas sejam
feitas de forma remota.
No dia seguinte, foi implantado um regime de contenção para os funcionários com necessidade de
deslocamento ao escritório. Atualmente a operação administrativa está com aproximadamente
30% do seu efetivo em loco e com os demais colaboradores trabalhando de maneira remota
através do uso do VPN.
Estamos seguindo todas as orientações dos especialistas em saúde pública, intensificando a
limpeza e higienização dos ambientes e agentes de uso comum nas unidades corporativa e no
nosso CDA.
Até o presente momento, nossas operações de logística e expedição não sofreram problemas
relacionados diretamente aos desdobramentos do surto epidemiológico do vírus, em especial com
a crescente restrição de voos e fechamento de fronteiras. Nesse momento o entendimento é que
seja demasiadamente precipitado tentar prever os potenciais impactos diretos e indiretos de médio
e longo prazo na cadeia eletrônica como um todo.
Os balanços e tomadas de decisão serão feitos ao longo das próximas reuniões semanais e
prontamente repassados aos nossos colaboradores e clientes, alinhado com as orientações das
autoridades públicas no combate ao surto, que deve se estender ao longo das próximas semanas.

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