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Informação atual do Grupo TRUMPF sobre o Coronavírus 
 
Pronunciamento da Sra. Nicola Leibinger-Kammüller, CEO do grupo TRUMPF 
“A TRUMPF é uma empresa que tem provado sua resiliência em tempos de crise. Nos seus 97 anos 
de história, a empresa provou repetidamente que se consegue adaptar a situações adversas, 
mantendo-se sempre ao lado dos seus clientes e parceiros, especialmente em tempos difíceis. 
Será assim também com a crise do Coronavírus, pois estou firmemente convicta que iremos superar 
esta crise juntos, com nossos clientes. Desejo-vos coragem, força e confiança neste período difícil. 
Atenciosamente Nicola Leibinger-Kammüller“ 
 
Como a TRUMPF reage ao desafio do Coronavírus? 
A TRUMPF está a reagir aos desafios económicos do Coronavírus, ao mesmo tempo que assegura a 
proteção da saúde dos colaboradores e parceiros de negócios com um abrangente pacote de 
medidas para proteção do emprego. Nas nossas fábricas em Ditzingen, Gerlingen e Hettingen, temos 
um contrato de trabalho que permite reduzir fortemente o horário de trabalho. 
Desta forma a administração e a comissão de trabalhadores, procuram conciliar a proteção dos 
postos trabalho com as responsabilidades assumidas perante clientes e parceiros. 
 
Quais são os desafios que a TRUMPF enfrenta atualmente? 
Devido ao alto número de infetados e às respetivas limitações do trabalho diário na Europa, o nosso 
maior desafio é minimizar o impacto nas operações e manter o serviço aos clientes. Estamos 
continuamente atentos à nossa cadeia de abastecimento e próximos dos nossos fornecedores, para 
anteciparmos qualquer limitação e reagir adequadamente. 
 
Qual o impacto do Coronavírus na produção da TRUMPF? 
Nas nossas fábricas temos duas equipas que não têm contato uma com a outra, pois têm diferentes 
turnos de trabalho. 
Também fornecemos os equipamentos de proteção necessários, para todos os colaboradores das 
fábricas, para além de estações para desinfeção.  
 
Qual é o plano da TRUMPF para esta crise? 
A TRUMPF criou uma “task force” central em janeiro, para acompanhar atentamente a situação, 
avaliar informações, preparar recomendações e assegurar a comunicação. O nosso foco principal é 
assegurar a proteção da saúde dos nossos clientes, parceiros de negócios e colaboradores. Para 
além de cumprirmos as medidas das autoridades locais. 
 
Qual o impacto económico que a TRUMPF espera devido ao Coronavírus? 
No momento não é possível estimar a dimensão do impacto no nosso negócio, pois vai depender da 
duração da crise. A primeira análise poderá ser feita em 30 de junho, no fecho do ano fiscal 
2019/2020. Entretanto, não podemos negar que esta situação afeta economicamente a TRUMPF. 
Esse impacto é visível através das medidas adotadas em vários países e refletem-se em toda cadeia 
de valor europeia. 
 
Até que ponto a cadeia de abastecimento da TRUMPF é afetada? 
Analisamos permanentemente a cadeia de abastecimento e estamos próximos de nossos 
fornecedores, para identificar as possíveis limitações e reagir adequadamente. Acreditamos que 
poderão existir limitações ou atrasos.  
 
A TRUMPF tem um código de conduta para os seus empregados? 
Deste fevereiro que usamos a intranet, para comunicar claramente as normas de proteção contra a 
infeção. Pedimos que, sempre que possível, os nossos colaboradores trabalhem em casa. Os que 
não têm essa possibilidade, mas possuem portáteis e telemóveis, devem levá-los para casa 
diariamente, estando preparados em caso de quarentena. 
 
Quais as medidas de higiene que a TRUMPF implementou? 
Todos os restaurantes estão fechados. As possíveis fontes de contágio nas nossas fábricas estão 
fechadas ou desativadas, tais como máquinas de bebidas e chuveiros. Sempre que possível, 
adotamos o teletrabalho em todas as unidades.  
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Como a TRUMPF está a lidar com as viagens de negócios? 
Todas a as viagens de negócios estão proibidas até novas indicações. As exceções, como por 
exemplo serviços de suporte técnico aos nossos clientes, serão analisadas pela de nossa “task force” 
central.  
 
Como é que a TRUMPF lida com a escolas encerradas? 
A maioria dos nossos colaboradores, já têm a possibilidade de trabalhar a partir de casa, durante um 
determinado número de horas semanal. Esta possibilidade foi estendida na situação atual. 
 
Qual é a situação da TRUMPF na China? 
Cumprindo as instruções das autoridades locais, estamos com uma atividade já próximo do normal. 
 
Existem registo de infeções por Coronavírus na TRUMPF? 

De momento, temos colaboradores em quarentena no momento. Tanto quanto sabemos, temos 10 

casos confirmados de infeção no grupo TRUMPF. 

 

 


