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FATO RELEVANTE
COVID-19 E MEDIDAS ADOTADAS PELA COMPANHIA
A WHIRLPOOL S.A., companhia aberta com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.995, 32º andar, CEP 04578-000 (“Companhia”), em
atendimento ao disposto no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, na Instrução
CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e o Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº.
02/2020, vem a público informar ao mercado em geral e a seus acionistas o que segue.
A Companhia informa que em cumprimento às determinações do Decreto Estadual do Governo de
Santa Catarina nº 515, de 17 de março de 2020, e da Resolução nº 003 de 20 de março de 2020,
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SDS, Comissão Intergestores Bipartite –
CIB/SC, publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nesta data,

reduzirá suas

operações na unidade produtiva de Joinville/SC para 50% (cinquenta por cento) do total de
trabalhadores da fábrica, por turno.
A Companhia informa, ainda, que suas unidades produtivas localizadas em Manaus/AM e em Rio
Claro/SP continuam operando com capacidade normal, e que em todas as suas plantas
implementou as medidas necessárias para manter a saúde e a segurança de seus funcionários e
demais públicos, seguindo, também, seus valores globais. Adicionalmente, a grande maioria dos
funcionários administrativos da empresa já estão operando por meio da modalidade de teletrabalho.
Faz-se necessário esclarecer que, embora diversos clientes da Companhia por todo o Brasil terem
procedido ao fechamento temporário de suas lojas físicas, a Companhia continua fornecendo aos
lojistas e parceiros comerciais em geral, especialmente àqueles que possuem operações de ecommerce, bem como aos consumidores finais por meio dos sítios de e-commerce da Companhia.
A Companhia continuará avaliando os impactos dessas medidas em seu negócio e manterá os
seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer nova informação relevante relacionada ao
tema, nos termos da legislação aplicável.

São Paulo, 23 de março de 2020.

_______________________________________
Adolpho Cyriaco Nunes de Souza Neto
Diretor de Relações com Investidores

