
  
 

  

 
 
 
Caros clientes, 
 
O impacto que a pandemia do COVID-19 está causando em nossas comunidades é impressionante. A 
coragem e a tenacidade de nossos profissionais globais da área da saúde que vêm todos os dias para 
cuidar de nossas comunidades não podem ser subestimadas. Para aqueles com familiares ou colegas que 
adoeceram com o vírus, nossa organização envia força e esperança para uma completa recuperação. 
 
Durante esse período difícil, eu queria compartilhar como a Johnson Controls trabalha como uma 
comunidade para atendê-lo, mantendo a saúde e a segurança de nossos funcionários como uma das 
principais prioridades: 
 
 

• Garantimos que nossas equipes sigam disponíveis para apoiar e atender às necessidades 
de nossos clientes, mediante a implementação de planos de contingência locais e regionais em 
todo o mundo. 

 
• Nossos escritórios, filiais e fábricas permanecem abertos e em pleno funcionamento, com 

práticas de saneamento aprimoradas e políticas de restrição de visitas. Há locais que já se 
encontram fechados e estão proibidas a circulação, devido a decretos Governamentais. 
 

• Restringimos as viagens que não sejam comerciais ou que não sejam críticas à operação de 
nossos clientes, a fim de minimizar os riscos para nossos colaboradores no curso de seu trabalho 
diário e em apoio aos esforços de saúde pública para conter o vírus. 
 

• Ativamos uma Equipe de Gestão de Crise que monitora a situação 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, para garantir que tenhamos uma avaliação em tempo real dos eventos em andamento, 
para mitigar qualquer impacto potencial. 
 

• Incentivamos nossos funcionários com cargos administrativos a trabalhar remotamente em 
suas residências, para minimizar o risco de exposição e a interrupção da Operação. Apesar de 
ser uma mudança para muitos colaboradores, estamos observamos um incrível desempenho de 
suas funções e produtividade para nossos clientes. 
 

 
Oferecemos a segurança, o conforto e a inteligência em seus edifícios para ajudá-los a cumprir sua missão, 
e nosso compromisso com isso é mais forte do que nunca. Embora o COVID-19 seja uma situação sem 
precedentes, estou inspirado e incrivelmente orgulhoso de nossos colaboradores que continuam a servir 
nossos clientes e comunidades. Em nome de nossos colaboradores, estamos mais comprometidos do que 
nunca em apoiá-los durante esse período difícil. Continuaremos a monitorar a situação e estamos 
preparados para responder prontamente à medida que ela avance. 
 
 
Desejamos saúde a todos, e agradecemos pela confiança em nosso atendimento. 
 
 
Atenciosamente, 
George Oliver 
Presidente e CEO 
Johnson Controls 


