
 

 

 
 

Uma mensagem do presidente de nosso grupo com relação à pandemia Covid-19 

1 de junho de 2020. 

Prezados amigos e colegas, 

Escrevo para você, como para todos os nossos funcionários e muitos clientes, fornecedores e 
outras partes interessadas nos negócios da Langley, para lhe dar minha perspectiva pessoal 
sobre o fenômeno Covid-19 que estamos vivenciando atualmente. 

Essa pandemia trouxe perturbações ao nosso modo de vida e aos negócios em uma escala 
desconhecida em tempos de paz, medo quanto à nossa saúde e à saúde daqueles que nos 
cercam, pesar aos que perderam entes queridos e incerteza econômica para muitos. 

Antes de tudo, gostaria de prestar homenagem aos nossos muitos funcionários, totalizando 
cerca de 5.000 ao redor do mundo, que, com determinação tranquila e em grande parte de 
bom humor, estão se esforçando para ver nossos negócios funcionando o mais próximo 
possível da normalidade, nessas circunstâncias excepcionalmente difíceis. 

Meus agradecimentos também a muitos clientes de nossos negócios que demonstram 
paciência quando a interrupção do trabalho sob as restrições do Covid-19 gera atrasos, e às 
cadeias de suprimentos e outros que contribuem para ajudar a manter o rumo dos negócios. 

No momento todas as nossas 17 instalações de fabricação ao redor do mundo estão 
produzindo, embora com algum grau de limitação e, notavelmente, apenas três delas – 
Wuhan, Kuala Lumpur e Detroit – foram fechadas por um longo período. Até mesmo nossa 
fábrica de motores e geradores Marelli, em Arzignano, ao norte da Itália – no epicentro do 
surto europeu em março – conseguiu continuar produzindo e, também, notavelmente, 
manter as entregas no prazo. Meus cumprimentos!  

continuou…. 
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Também tem sido muito desafiador a manutenção das atividades de serviços em campo de 
nossos diversos negócios. Agora eles também estão retornando, se não ao normal, o mais 
próximo possível das circunstâncias. 

Tudo isso pode mudar de rumo, se vivenciarmos a chamada segunda onda, mas, por enquanto, 
nossos negócios estão todos funcionando sob a condição de “novo normal”. 

E você pode ter certeza de que nossas fábricas, armazéns e cerca de 80 escritórios e outros 
locais ao redor do mundo estão exercendo rigorosos procedimentos de segurança Covid-19, 
assim como nossos técnicos de campo e outros que podem visitar o cliente e outras instalações. 

Muitos de nossos funcionários já trabalhavam e alguns atualmente estão trabalhando em casa 
por enquanto. Permitimos que aqueles que não consigam interagir pessoalmente permaneçam 
em contato com os colegas de trabalho, além de amigos e familiares, via vídeo e nosso grupo 
juntou-se a mais de 300 milhões de outros usuários em todo o mundo que se conectam 
regularmente ao Zoom. 

Nos últimos meses, incentivei nossa gerência a aumentar a comunicação presencial por esse 
meio, não apenas com os relatórios e entre nossas equipes, mas também com os clientes e 
outras partes interessadas. 

Ficar conectado uns aos outros durante esses tempos sem precedentes, é particularmente 
importante, pois todos concordamos com novas realidades compartilhadas. 

Mais agora do que em qualquer outro momento do passado, é importante conversar. Melhor 
ainda falar cara a cara. 

Embora a primeira onda do Covid-19 possa ter acabado para alguns e a pandemia 
provavelmente tenha sido controlada de uma maneira ou outra, acredito que o impacto 
econômico será muito mais abrangente e prevejo uma recessão mundial profunda e 
prolongada, possivelmente sem precedentes. 

Espero que não seja o nosso caso, mas é minha suposição de trabalho e agora estou começando 
a preparar nossos negócios para tal eventualidade. 

Felizmente nosso grupo entrou nessa crise com muitos anos fortes de lucros e, 
significativamente, Langley reteve esses lucros, em grande parte, no balanço patrimonial ou na 
família. 

continuou…. 
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Hoje o grupo não tem dívidas e reservas substanciais em dinheiro e está melhor colocado do 
que muitos para ver uma desaceleração prolongada. Mas não se engane, será difícil. 

Entretanto, por mais difícil que seja, nosso grupo é construído sobre bases sólidas e, no centro, 
existem milhares de pessoas que se preocupam apaixonadamente com sua empresa e com 
quem servem. 

Por fim, gostaria de apenas refletir sobre alguns dos aspectos positivos – e existem muitos – 
que surgiram dessa crise. 

Quando as fronteiras se fecharam e o céu ficou vazio, nossas estradas e cidades ficaram em 
silêncio e o mundo aparentemente parou, a poluição caiu para níveis jamais vistos neste século 
ou possivelmente até o último. Bem-vindo, apesar de uma pausa. 

Além disso, no lockdown e apesar da dificuldade, todos nós tivemos oportunidade única de 
desacelerar, pausar e refletir; arranjar tempo para nós e para os outros e apreciar o aqui e 
agora. 

Fora dessa nova realidade, surgiu um maior senso de comunidade; mais cuidado e atenção uns 
com os outros, maior consciência da fragilidade da vida e do planeta em que vivemos, e isso é 
algo do qual todos podemos nos orgulhar. 

Além disso, a maneira como os negócios são conduzidos está mudando irreversivelmente 
devido ao Covid-19. Muitas organizações, inclusive a nossa, descobriram que trabalhar 
remotamente pode ser realmente muito eficiente; que enormes quantidades de tempo, 
recursos e energia, para não mencionar dinheiro, são desperdiçados em viagens de A a B, 
quando, em muitos casos, uma reunião em vídeo presencial é o suficiente. Os dias de viagem 
desnecessárias, em nossa organização e acredito que muitas outras, acabaram. 

Acredito que no futuro, olhando para trás, poderemos nos orgulhar de como reagimos ao que 
será visto como um dos maiores desafios globais já enfrentados. 

Enquanto isso, da minha família para a sua, meus mais calorosos votos. 

 

Anthony J Langley 
Presidente & CEO do Grupo 
Langley Holdings plc 
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