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COMUNICADO AO MERCADO
Atualização sobre os impactos do COVID-19
A WEG S.A. (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY), comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, em conformidade com os termos da Portaria GAB/SES nº 189 de 22 de março de
2020, que normatiza o Decreto nº 515, de 17 de março de 2020 do Governo do Estado de
Santa Catarina, reduzirá temporariamente até o limite máximo de 50% (cinquenta por cento)
o total de colaboradores com atuação presencial na empresa por turno de trabalho, nas suas
operações no Estado de Santa Catarina. A Companhia informa que buscará mitigar os
impactos em sua capacidade produtiva.
A Companhia também informa que, com muita disciplina, atenção e seguindo à risca as
recomendações das autoridades e órgãos de saúde locais, conseguiu manter suas quatro
fábricas da China operando desde 11/02/2020, sem registrar qualquer transmissão de casos
de COVID-19 entre seus 1.986 colaboradores. A Companhia está trabalhando
exaustivamente para ajustar e transferir todas as experiências que teve na China às outras
unidades da WEG no mundo.
Adicionalmente a Companhia informa que, por ser fornecedora de produtos para todos os
setores industriais e para os setores de energia e infraestrutura, é fundamental a manutenção
dos seus fornecimentos e serviços de assistência técnica para garantir que outros
segmentos, considerados essenciais neste momento de crise, continuem a operar sem
problemas, como as indústrias de alimentos, farmacêuticas, supermercados, hospitais e a
geração e transmissão de energia elétrica.
Assim, além das ações já divulgadas no Comunicado ao Mercado de 19 de março de 2020,
a companhia vem adotando uma série de medidas adicionais de forma a mitigar ao máximo
o risco de contaminação dos seus colaboradores e do público com quem se relaciona.
A Companhia reitera seu compromisso com a segurança de seus colaboradores e demais
stakeholders e manterá o mercado informado sobre qualquer nova informação relevante
sobre o tema.
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