
 
● A empresa adotou e vem, incansavelmente, adotando, protocolos de         

prevenção baseados nos pilares de higiene, orientação, controle de saúde e           
clara comunicação.  

 
Resumidamente, afastamos o grupo de risco desde o primeiro momento; intensificamos a            
limpeza; promovemos o trabalho em home-office; concedemos férias e licenças a parte dos             
empregados; reorganizamos nosso layout para garantir o distanciamento entre os          
empregados que seguem em atendimento presencial; disponibilizamos, fartamente, álcool         
em gel 70% em todos os ambientes; afastamos colaboradores que tiveram contato com             
sintomáticos (em casa, na rua, etc.) ou que relataram sintomas; instituímos rondas diárias             
que são feitas pelo time de controle de medidas de combate à COVID-19 (“fiscais internos”);               
adquirimos e distribuímos máscaras a todos os colaboradores (antes mesmo da decretação            
de uso obrigatório pelas autoridades); promovemos treinamentos aos empregados; e          
realizamos constante comunicação pelos canais de mídia interna. 
 

● A empresa segue comunicando constantemente os seus colaboradores sobre         
o tema, bem como auxiliando no esclarecimento de dúvidas e orientações de            
prevenção. 

 
Persistimos com todas as ações necessárias no preventivo da Covid-19, orientando quanto            
à higienização das mãos, necessidade de distanciamento entre colaboradores, uso de           
máscaras, bem como disponibilização de álcool em gel em dispensers em todos os             
ambientes. 
 
Os operadores que ainda não estão em home-office ou em qualquer outro tipo de              
distanciamento social voluntário (banco de horas, férias, licenças), seguem trabalhando em           
esquema “xadrez”, ou seja, sentados de forma alternada e com as PAs respeitando a              
distância mínima entre cada colaborador estabelecida pela OMS. Continuamos a realizar           
diariamente a aferição de temperatura com termômetros digitais em todos os colaboradores,            
já que a febre é um dos principais alertas da doença, e como reforço de nosso programa                 
educativo interno, disponibilizamos kits de álcool 70% para higienização e limpeza           
recorrente das PAs, treinamentos on-line via plataforma EAD (disponível para empregados           
presenciais e em distanciamento social). 
 
Adicionalmente e de forma assídua, a equipe de facilities, que foi consideravelmente            
ampliada neste período, realiza a limpeza dos espaços comuns e postos de trabalho - em               
especial dos itens de manuseio frequente, tais como maçanetas, puxadores, torneiras,           
bebedouros, micro-ondas, catracas, etc. Os materiais de trabalho dos nossos colaboradores           
(como computadores, monitores, teclados, e mouse) são higienizados com álcool para           
garantir a segurança de todos. Desde o início da pandemia, a empresa optou por              
individualizar os headphones - portanto, cada colaborador tem o seu próprio equipamento.            
Orientações extras, como não encostar as mãos no rosto; não abraçar; não cumprimentar;             



 
manter o espaçamento entre posições; e a priorização de reuniões via videoconferência            
também são destaques de nosso programa interno educativo.  
   

● A empresa reforça que não teve nenhuma interdição ou paralisação de suas            
operações. E que em fiscalizações de rotina, a Vigilância Sanitária atestou           
100% de conformidade. 

 
Estamos executando nosso plano de contingência, que prevê a alocação do máximo            
possível de colaboradores no formato de home-office. Contudo, uma infraestrutura básica é            
necessária para a plena execução das atividades dos operadores, e a empresa está             
auxiliando os colaboradores quanto a essa necessidade. O número de pessoas em            
home-office é dinâmico ascendente, ou seja, cresce a cada dia. Neste momento, já estamos              
com as operações de São José dos Campos e Rio Janeiro (2 sites) em regime 100%                
home-office; as demais seguem em incansáveis esforços para alocação do máximo           
possível de colaboradores em home-office. 
 
 


