
 
 
Juntos, criamos ambientes de trabalho maravilhosos. Mesmo quando eles são muito 
diferentes daqueles aos quais estamos acostumados. 
 
A Kimberly-Clark Professional se empenha para ser seu parceiro de confiança na criação de 
ambientes de trabalho seguros, saudáveis e produtivos. Essa missão nunca foi tão importante 
como hoje, quando trabalhamos lado a lado para superar o desafio extraordinário apresentado 
pela pandemia da COVID-19. 
 
Nossa principal prioridade é, como sempre foi, a saúde e a segurança de nossos admiráveis 
funcionários e clientes fiéis ao redor do mundo. Tomamos várias medidas drásticas para 
reduzir o risco de exposição, como a implementação de novos procedimentos em nossas 
fábricas e centros de distribuição para restringir o acesso de visitantes e garantir a distância 
segura entre as pessoas. Além disso, adotamos protocolos de limpeza rigorosos, limitamos 
viagens e passamos a usar o trabalho remoto sempre que possível. 
 
Estamos totalmente cientes de que o mundo precisa de nossos produtos como nunca. Para 
atender ao aumento dessa demanda, intensificamos de forma significativa a produção e 
estamos trabalhando 24 horas por dia para garantir que nossos produtos estejam disponíveis 
no lugar e momento em que são mais necessários. Devemos dar destaque maior aos homens 
e mulheres das áreas de saúde e infraestrutura básica que, em seus esforços heroicos, estão 
na linha de frente de socorro durante essa crise. 
 
Apesar de todas as medidas, reconhecemos que a demanda por nossos produtos essenciais 
pode, ocasionalmente, estar além de nossa capacidade de produzi-los. Compreendemos como 
isso pode ser desafiador, mas estamos fazendo tudo ao nosso alcance para atender você 
durante esse período de grandes transtornos. Nosso compromisso com nossos clientes e 
usuários permanece inabalável. 
 
Sem nos descuidarmos de nossos valores, estamos trabalhando com nossos parceiros de 
mercado e comunidade para descobrir como podemos tirar proveito de nossos recursos e 
escala global para dar apoio àqueles cuja tarefa é prestar cuidados essenciais. Daremos mais 
detalhes ao longo dos próximos dias e semanas. 
 
Agradecimentos especiais a nossos funcionários, clientes e parceiros dedicados por tudo que 
vêm fazendo para ajudar nossas comunidades e uns aos outros. Temos muito orgulho de 
participar dessa iniciativa. Iremos juntos superar esta situação. 
 
Para mais informações sobre a COVID-19, visite www.who.int/. 
 

http://www.who.int/

