Atualização sobre a
Cadeia de fornecimento

Somos uma organização mundial com recursos de fabrico e de cadeias de fornecimento estrategicamente
alinhados para satisfazer as necessidades dos nossos clientes. O impacto e a disseminação do coronavírus
(COVID-19) levaram a muitas restrições às viagens, nas fábricas e nos locais de trabalho as quais poderão
ter impacto na disponibilidade dos produtos no futuro.
Neste momento, as perturbações aos produtos são mínimas. Estamos a avaliar ativamente o potencial
impacto na nossa atividade e a implementar planos para proteger os nossos funcionários, clientes e as
comunidades que servimos. Estamos empenhados em garantir a disponibilidade dos nossos produtos
e iremos mantê-lo atualizado caso haja alguma alteração.
Perguntas frequentes relacionadas com a cadeia de fornecimento
A Stryker está a prever perturbações para os produtos devido à COVID-19?
Até agora tivemos apenas ligeiras perturbações para os nossos produtos devido ao coronavírus.
Contudo, esta é uma situação dinâmica e em constante mudança, que estamos a seguir com muita
atenção. Estamos a avaliar ativamente o potencial impacto na nossa atividade e em toda a nossa
cadeia de fornecimento global, e estamos a tomar medidas para ajudar a mitigar o risco para
o nosso stock de produtos.
Que passos está a Stryker tomar para manter o stock de produtos?
Temos planos para manter a continuidade da atividade com os quais gerimos o risco para o fabrico
e o fornecimento de matérias-primas e com os quais garantimos que estamos a trabalhar ao máximo
para manter o stock de produtos e satisfazer as necessidades dos clientes. Se considerarmos que
um produto ou matéria-prima está em risco, colocaremos esses planos de contingência em ação,
incluindo procurar fornecedores alternativos, agilizar os envios e redistribuir matérias-primas
e/ou produtos acabados de outras partes da nossa rede global.
Esta é uma situação dinâmica e em constante mudança, que estamos a seguir com muita atenção.
Continuaremos a dar prioridade à segurança dos nossos funcionários, clientes e comunidades
em todas as nossas decisões sobre a cadeia de fornecimento.
Esta diretriz deverá ser temporária e poderá ser expandida, prorrogada ou cessada pela Stryker
a qualquer momento.
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