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À família Greenbrier Maxion no Brasil, 
 
Nos encontramos operando durante um período crítico da história mundial e sendo assim, gostaria 
de compartilhar uma atualização sobre as condições do COVID-19, e como isso afeta nossas 
atividades.  
 
Primeiramente, graças a cada um de vocês, estamos operando normalmente e nossas 
unidades estão procedendo de acordo com as orientações e recomendações do Ministério da Saúde 
e agências locais de saúde pública. Saibam que eu, o Conselho da Greenbrier, e toda a nossa 
equipe de liderança, consideramos grandemente sua dedicação inabalável e trabalho duro durante 
este período. Os desafios que não só a Greenbrier, mas que as grandes e pequenas empresas em 
todos os lugares encontrarão nas próximas semanas e meses são grandes, e de uma extensão 
ainda não totalmente conhecida. Embora este seja um momento estressante, nosso papel no setor 
de transportes permanece vital. O movimento seguro e eficiente de mercadorias é essencial para 
comunidades e economias em todo o mundo. O setor de transporte que apoiamos é fundamental 
para ajudar nossas comunidades a recuperarem a saúde e nossa economia a recuperar força. A 
Greenbrier estará na vanguarda da retomada que está por vir. 
 
A Greenbrier está atualmente trabalhando em duas frentes. Primeiramente, devemos garantir que 
nossa força de trabalho permaneça segura e saudável. Ao mesmo tempo, devemos cuidar de nossa 
empresa durante um período de extremo estresse econômico. Executar bem essas duas missões 
garantirá nosso sucesso agora e no futuro. 
 
Agradeceríamos sua leitura dos detalhes do plano de resposta da Greenbrier ao Covid-19, que 
segue abaixo: 
 
Trabalhando com autoridades locais, estaduais e federais: Alguns governos locais no Brasil 
estão tomando medidas adicionais para limitar a propagação do vírus, incluindo o Estado de São 
Paulo, que ordenou uma quarentena de 24 de março a 7 de abril. A equipe executiva da Greenbrier 
está trabalhando em conjunto com as autoridades de saúde local para garantir que, se políticas mais 
rigorosas de distanciamento social forem implementadas, as operações da Greenbrier sejam 
impactadas o menos possível. Dado o nosso papel no suporte à infraestrutura crítica de suprimentos, 
a manutenção de nossa eficiência operacional é essencial. A Greenbrier está operando 
normalmente em todas as localidades do Brasil e, nesse momento, em todo o mundo. 
Tomamos medidas deliberadas e metódicas para garantir que nossas instalações estejam seguras 
para o trabalho. 
 
Um dos maiores desafios que enfrentaremos na operação de nossas próprias instalações é a 
confiabilidade da cadeia de transporte e suprimentos. Ajudaremos outras pessoas a permanecerem 
abastecidas, para que seus negócios essenciais também possam continuar operando. Isso inclui 
recuperar comunidades e a indústria médica, que é tão vital hoje. 
 
Os assuntos estão fluindo e manteremos todos informados. 
 
Mantendo nossos funcionários seguros: Como vocês sabem, implementamos precauções de 
segurança adicionais para funcionários em nossos escritórios e na produção. Oferecemos licença 
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médica aprimorada para aqueles que precisam e uma política de home office para aqueles que 
podem usá-la. Desde o início do surto, a Greenbrier aprimorou as orientações e ofereceu 
ferramentas de higiene com maior frequência e escopo de limpeza, além de implementarvturnos de 
trabalho alternados. Como vocês têm visto, estamos examinando os funcionários na entrada dos 
turnos para medir a temperatura e, aqueles que apresentam sintoma de febre, estamos enviando 
para casa. Esta é a melhor prática que vem sendo usada com sucesso na Malásia e em outros 
países. Também implementamos agora medidas familiares de distanciamento social. Mesmo com 
essas ações, quero reiterar a importância para todos os funcionários de que, se você não estiver se 
sentindo bem, siga nossas diretrizes da COVID-19 - fique em casa e acesse os serviços de suporte à 
saúde disponíveis. Ficar em casa, mesmo que você sinta apenas pequenos sintomas de resfriado ou 
gripe, protege toda a comunidade. Consulte os links de saúde pública que lhe enviamos. Se você 
tiver alguma dúvida, entre em contato com o representante de RH e seu supervisor direto para obter 
orientações adicionais. Envie um e-mail para CORONAVirus@gbrx.com se você tiver mais perguntas 
ou comentários sobre nosso plano de resposta. Sua saúde e segurança são nossas principais 
prioridades, à medida que enfrentamos esses desafios juntos. 
 
Nosso papel na distribuição de itens críticos em meio à crise: quero mencionar especificamente 
a dedicação e resolução de nossos funcionários de produção que continuam a manter nossa 
infraestrutura de suprimentos estável. Os membros de nossa equipe executiva têm se conectado 
com nossos colegas no Brasil para expressar nossa gratidão. 
 
Seu trabalho e nosso trabalho juntos são críticos para manter a entrega de bens vitais, como 
alimentos, suprimentos médicos, combustível e muito mais. É um trabalho importante e devemos nos 
orgulhar disso. O compromisso constante de nossos funcionários que não são de manufatura 
também é de extrema importância, pois seus serviços de suporte e funções críticas ajudam a manter 
nossos negócios, incluindo comércio, gerenciamento de vagões ferroviários e leasing em 
funcionamento. Todos nós desempenhamos um papel fundamental em uma das partes mais 
importantes da nossa sociedade - a capacidade de manter o transporte de itens críticos em um 
momento sem precedentes neste século. 
 
Deixo-os com essa mensagem: estamos gerenciando bem em tempos incertos. Devemos continuar 
trabalhando juntos para manter nossa força de trabalho segura e saudável, mantendo a continuidade 
dos negócios. Finalmente, devemos nos adaptar à nova realidade econômica em que nos 
encontramos e tomar decisões que preservem a Greenbrier nos próximos anos. 
 
Mais uma vez, minha mais profunda gratidão a cada um de vocês por seus esforços. Quando 
sairmos desta crise, e estou confiante de que o faremos, sei que será devido à coragem, cuidado e 
dedicação que cada um de vocês está demonstrando agora. 
 
Coragem, e como um de nossos funcionários me escreveu outro dia, Perseverança. 
  
Bill Furman I The Greenbrier Companies, Inc.  
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