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Prezados clientes, 

 

É CASO PARA NOS SENTIRMOS OTIMISTAS 

Este ano começou como a maioria dos outros anos, com pessoas de todo o mundo extremamente 

entusiasmadas pela perspetiva de concretizarem as suas aspirações pessoais e aspiracionais. 

Contudo, 2020 tinha outros planos. Agora, doze meses depois, toda a gente, de todas as partes, 

está ansiosa por virar a página para entrar num novo ano.   

No entanto, por muito difícil que 2020 tenha sido, nós, na Henry Schein, entramos em 2021 

cheios de esperança quanto ao futuro. Está no nosso ADN. A empresa foi fundada no período 

mais crítico da Grande Depressão pelo filho de um imigrante que tinha acabado de se formar na 

Faculdade de Farmácia - Henry Schein. Henry, que muitos de nós tivemos o prazer de conhecer, 

conseguia sempre vislumbrar os raios de sol por detrás das nuvens. 

É nesse espírito que vos transmito, em nome da Equipa Schein, o nosso profundo apreço pelo 

sacrifício heroico que foi feito pelos profissionais de saúde em 2020, bem como a nossa convicção 

sincera de que a pandemia começará a perder força em 2021, devido aos vossos esforços 

contínuos. Os profissionais de saúde de todo o mundo, incluindo os clientes da Henry Schein, 

deram provas de serem incansáveis na sua devoção à proteção da vida e dos meios de 

subsistência durante a pandemia. Estamos verdadeiramente impressionados com a vossa 

dedicação e resistência nas circunstâncias mais difíceis que qualquer de nós alguma vez teve de 

enfrentar. Não temos nenhuma dúvida de que o poder combinado da comunidade global de 

cuidados de saúde irá conduzir-nos a tempos melhores no ano que vem.  

Pela nossa parte, a Henry Schein mantém o empenho em ser uma fiel aliada na vossa causa. 

Continuamos a angariar, a nível mundial, o equipamento de proteção pessoal de alta qualidade 

necessário, nos volumes que vos fazem falta, para poderem exercer a vossa atividade de forma 

segura. Continuamos a fazer chegar ao mercado testes de diagnóstico da COVID-19, para 

benefício, não só dos vossos pacientes, mas também das vossas equipas. E estamos a pressionar 

as autoridades pertinentes, com vista a garantir que os profissionais de saúde com consultório - 

que os clientes conhecem e nos quais confiam - sejam incluídos na distribuição das vacinas contra 

a COVID-19 criadas por brilhantes investigadores de todo o mundo.  

Fazêmo-lo porque o vosso sucesso é o nosso sucesso. Temos consciência do nosso papel para vos 

ajudarmos a prestarem cuidados de saúde de qualidade aos vossos pacientes. Não se trata apenas 

de uma questão comercial. Partilhamos a humanidade e o compromisso de fazermos o que nos 

compete para tornarmos o mundo melhor e mais seguro para toda a gente.  

A título de conclusão, permitam-me que vos transmita uma ideia relativamente ao novo ano que 

se aproxima: Mantenho na minha estante uma cópia de "The Last Lion", a esplêndida biografia do 

grande Winston Churchill, que liderou a civilização durante o período mais sombrio do século XX.  



 

 

 

 

 

Além de ter sido um estadista extraordinário, Churchill também foi um dos maiores pensadores 

do seu tempo, com uma capacidade excecional de enquadrar as suas ideias nos termos mais 

simples. Certa vez, Churchill disse o seguinte: "Sou um otimista. Não me parece que seja muito 

útil ser outra coisa qualquer." 

É esse espírito de otimismo que nós, na Henry Schein, pretendemos levar para 2021, o que se 

deve em grande parte a vocês, os nossos clientes, cuja profunda contribuição para a saúde do 

mundo nos inspira a fazermos sempre melhor, todos os dias, para vos ajudarmos e aos vossos 

pacientes.  Obrigado por nos concederem o privilégio de podermos servir-vos.  

Mantenham-se em segurança, fiquem bem e que a alegria da quadra natalícia nos acompanhe ao 

longo de 2021.   

 
 
Com os melhores cumprimentos,  
 

 
Stanley M. Bergman 
Chairman of the Board and Chief Executive Officer 
 
 
 
 
 


