Prezados parceiros,
Em nome de nossa equipe global da cadeia de suprimentos e da General Mills, agradecemos o apoio à
medida que o mundo enfrenta a COVID-19. Vocês desempenharam um papel importante para garantir
que possamos continuar a fazer a comida que o mundo ama e de que precisa.
Durante esse momento incomum, os consumidores redescobriram que a cozinha é o coração da casa.
Eles estão recorrendo a marcas que conhecem para trazer uma sensação de normalidade e conforto às
suas vidas. Isso, por sua vez, aumentou a demanda por muitas de nossas categorias e exigiu que nossa
cadeia de suprimentos se ajustasse para atender à demanda de nossos parceiros de varejo e
consumidores.
Reconhecemos que esse aumento de demanda afeta vocês. À medida que passamos por esse período
sem precedentes, nossas equipes tentam se comunicar de forma transparente em tempo real e prever
mudanças de demanda da melhor maneira possível. Se vocês encontrarem oportunidades para uma
colaboração mais forte, pedimos que as compartilhem com seu representante de compras. É necessária
uma forte parceria, pois nossos fornecedores desempenham um papel importante ao nos ajudar a servir
nossos clientes e consumidores.
Muitos de vocês têm sido parceiros incríveis na busca de soluções criativas para atender às mudanças na
demanda. Temos sorte pelos relacionamentos excelentes com nossos fornecedores. Sua comunicação
aberta e seu planejamento adicional de contingência foram fatores que nos ajudaram a manter nossos
produtos nas prateleiras.
Sua parceria também nos permite fazer o melhor para todos. Em resposta à pandemia, a General Mills
desenvolveu uma iniciativa de “manufatura para doação” que fornecerá USD$ 5 milhões em alimentos
(incluindo cereais integrais, waffles congelados e barras de granola) para a Feeding America distribuir
em sua rede de 200 bancos de alimentos. Além disso, também doamos USD$ 5 milhões em subsídios da
fundação para dar apoio ao acesso a alimentos em nossos principais mercados globais e às nossas
comunidades de manufatura em todo o mundo.
Peço que transmitam nossos agradecimentos a seus heróis da linha de frente. Também quero reforçar
nosso compromisso contínuo de compartilhar as melhores práticas, promovendo parcerias e
colaboração durante esse período. Continuem a acessar a página de Conexão com o fornecedor da
General Mills para obter os nossas últimas comunicações e recursos sobre a COVID-19.
Fiquem em segurança.
John Church
Chief Supply Chain Officer

