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Apresentação 

A Prumo Logística tem o prazer de apresentar as suas Iniciativas Integradas 

realizadas em Tempo de Pandemia durante o ano de 2020, com foco em cuidar 

dos colaboradores das empresas que integram o Grupo Prumo. Para tanto, 

seguem informações pertinentes ao ambiente corporativo. 

 Razão Social: Prumo Logística S.A. 

 CNPJ: 08741499/0001-08 

 Ramo de Atividade: Logística e Energia 

 Ano de Fundação: 06/03/2007 (Conforme cartão de inscrição estadual) 

 Endereço: Rua do Russel, 804, 5º Andar, Glória, Rio de Janeiro – RJ 

 Nome/Titulação do responsável pela inscrição: Bianca Lopes 

Menezes dos Reis 

 Descrição da Atuação: Analista de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introdução 

No final do ano de 2019, o mundo foi surpreendido pelo COVID-19 e a 

necessidade de isolamento social provocou novas formas de relacionamento e 

de trabalho. No Brasil, essas mudanças ocorreram a partir de março de 2020 e 

assim como todas as corporações, tivemos que nos readaptar em muitos 

sentidos para manter a eficiência dos nossos processos de gestão de pessoas, 

a sustentabilidade dos negócios e a competitividade interna e externamente. 

O foco em cuidar das nossas pessoas foi prioridade desde o primeiro 

momento. Todas as nossas iniciativas foram motivadas para garantir a 

segurança física e psicológica de nossos colaboradores e, também, de seus 

familiares. Com o aumento da curva de contaminação, a alta liderança optou 

por iniciar o isolamento dos colaboradores em casa antes mesmo da 

determinação do governo do estado. E, desde o início, apostou em uma 

comunicação clara e transparente com os colaboradores, informando sobre 

decisões relevantes e assegurando que não haveria demissões e/ou redução 

de carga horária e salário durante esse período de austeridade. 

As ações iniciadas durante a pandemia refletem os valores do Grupo Prumo 

e aumentaram o orgulho de pertencimento dos nossos colaboradores e 

parceiros. Foi um reforço à nossa cultura e aos principais valores: 

autenticidade, participação e colaboração. No decorrer desse case 

detalharemos as iniciativas  realizadas pelas  equipes de Recursos Humanos 

das empresas para uma melhor e natural readaptação dos nossos processos 

de gestão de pessoas, das relações e atividades de trabalho e sensibilização 

dos colaboradores frente à essa crise, tomando como base os comportamentos 

de uma liderança com a cultura “jogar para ganhar” e parcerias estratégicas 

firmadas para garantir a segurança física e psicológica dos nossos 

colaboradores, seus familiares e moradores da região. 

2. Proposta de Solução 

A Prumo Logística é a holding do Grupo, formado pelas subsidiárias – Açu 

Petróleo, BP Prumo, Dome, Ferroport, Gás Natural Açu (GNA) e Porto do Açu 



(PdA). O Grupo Prumo desenvolve o Porto do Açu, empreendimento localizado 

em São João da Barra, no norte fluminense. 

Todas as subsidiárias têm escritórios na cidade do Rio de Janeiro 

(atividades administrativas) e escritórios no Porto do Açu, onde os 

colaboradores se dividem em funções operacionais e administrativas. As 

nossas empresas atuam em setores essenciais, que não podem parar durante 

a pandemia. Nossos colaboradores responderam rapidamente à crise, com 

paixão e engajamento, ajudando nas soluções necessárias para garantir a 

continuidade do negócio. As atividades administrativas entraram em home 

office e as operações passaram por adaptações para garantir a saúde e 

segurança dos colaboradores. Outro bom exemplo para garantir a continuidade 

dos negócios foi a realização de audiências públicas em modelo virtual. A GNA 

e a Açu Petróleo tinham um cronograma que exigia a realização de audiência 

pública para licenciamento de projetos estratégicos e, após a autorização do 

órgão ambiental, foi necessário criar um ambiente propício à participação do 

público-alvo e garantir o acesso à informação para todas as pessoas da 

comunidade do entorno do Porto do Açu.  

Assim que a pandemia foi decretada no mundo, os executivos do Grupo 

Prumo acionaram uma sala de crise com o objetivo de tomar decisões de forma 

integrada e rápida. Além desse grupo, foram criados comitês operacionais. 

Uma das principais preocupações era com a continuidade das operações de 

forma segura e, com isso, rapidamente foram implementadas as seguintes 

iniciativas: 

i. Distanciamento seguro no refeitório, que passou a funcionar por “reserva 

de quentinhas” e incremento do valor no vale alimentação; 

ii. Rodízio de pessoal, respeitando as particularidades de cada colaborador 

e suspensão de todas as visitas institucionais ao Porto; 

iii. Comunicados educativos e orientações de segurança e higiene pessoal 

em áreas comuns dos escritórios e nos fretados; 

iv. Disponibilização de álcool gel em todas as nossas instalações e reforço 

na higienização dos espaços comuns, inclusive e principalmente no transporte 

coletivo, banheiros e refeitórios; 



v. Disponibilização de atendimento médico dedicado aos colaboradores 

que apresentarem sintomas ou contato com pessoas com quadros 

sintomáticos; 

vi. Revisão do uso dos espaços de escritório e áreas operacionais, 

garantindo ausência de concentração de pessoas acima dos limites ou com 

espaçamento abaixo do adequado e controle de temperatura das pessoas que 

acessam as instalações. 

O Comitê de Pessoas reuniu representantes de RH da Prumo, Açu 

Petróleo, Ferroport, GNA e PdA com o objetivo de discutir e implementar 

medidas que reforcem a prevenção e o combate ao coronavírus, as melhores 

práticas de gestão pessoas do mercado e de elaborar políticas e diretrizes para 

um retorno gradual e seguro às atividades administrativas.  

Já o Comitê de Responsabilidade Social e Ações Humanitárias foi criado 

para pensar em ações de apoio à comunidade local do Porto do Açu e contou 

com representantes do RH da Prumo, reforçando mais uma vez os nossos 

valores de colaboração e participação. Temos colaboradores extremamente 

engajados em ações sociais e estimulamos a participação em atividades de 

voluntariado por meio do nosso programa de voluntariado AbrAÇU. Além de 

exercer nosso papel de apoio social e trabalhar a marca empregadora, 

reforçamos os benefícios aos nossos colaboradores - o sentimento de 

propósito e ajuda ao próximo, tão necessários em momentos como esse de 

pandemia. Essa parceria de iniciativas de cuidados com os colaboradores e 

com a comunidade resultou em comentários positivos e índices altos de 

engajamento e produtividade. O Comitê de Pessoas, realizado por meio de 

encontros virtuais, foi responsável pela implementação de uma série de 

iniciativas, que detalhamos a seguir. 

1. Iniciativas para as atividades administrativas na cidade do RJ 

i. Trabalho virtual desde 16 de março e liberação de equipamentos de 

trabalho como cadeiras ergonômicas e periféricos de informáticas; 

ii. Suspensão da compra de vale-transporte e liberação de táxi corporativo 

para quem precisar ir ao escritório esporadicamente; 

iii. Flexibilização das horas de trabalho para colaboradores em home office; 



iv. Quitação dos bancos de horas e do pagamento de horas extras para 

todo o pessoal não envolvido nas atividades operacionais essenciais. 

 

2. Iniciativas como grupo 

i. Atualização recorrente sobre a COVID-19 e o posicionamento do Grupo; 

ii. Reuniões de liderança para atualização e acompanhamento das ações 

relativas à COVID-19; 

iii. Cartas dos CEOs com mensagens-chave durante a pandemia; 

iv. Compromisso com comunicação transparente para os colaboradores, 

com envio de informativos sobre as principais decisões tomadas pela Sala de 

Crise e atualizações sobre a curva de contaminação; 

v. Criação de um canal com temas leves para suavizar o período (Dica do 

dia) e campanha GNA “Unidos Online”; 

A comunicação interna durante esse período de pandemia foi de extrema 

importância para trazer informação e leveza para o dia a dia dos 

colaboradores. A flexibilidade e a capacidade de adaptação que tiveram foram 

essenciais para a atingirmos todos os colaboradores com matérias, insights, 

sensibilização e conscientização das nossas práticas diárias. A “Dica do Dia” 

foi um canal criado para compartilharmos histórias e boas práticas que os 

colaboradores tiveram durante esse período de pandemia, ideias como entreter 

seus filhos em casa, diário do home office etc. surgiram e foram um sucesso! 

Em relação à campanha “Unidos Online” da GNA, a mesma foi baseada em 

três pilares: i) informação: notícias e orientações sobre a COVID-19; ii) 

aproximar as pessoas: criação de um canal WhatsApp corporativo para o envio 

de vídeos de nossos colaboradores com mensagens positivas e iii) motivar: 

continuidade à rotina de celebrações. Por exemplo, fizemos a transmissão ao 

vivo da atracação da FRSU, envio de vídeos pré-gravados e curiosidades da 

embarcação. 

vi. Curadoria de treinamentos online; 

Logo nas primeiras semanas de isolamento social, a equipe de RH da 

holding, pensando na capacitação dos seus colaboradores e no melhor 

aproveitamento desse tempo em casa, fez um levantamento de diversos cursos 

online disponibilizados nas plataformas de aprendizagem e segmentou por 



área de interesse para uma melhor adesão e aproveitamento por parte dos 

nossos colaboradores e seus familiares. Foram mapeados mais de 200 cursos 

e treinamentos online voltados para habilidades técnicas e comportamentais, 

mais uma vez reforçando a nossa cultura voltada para o desenvolvimento de 

pessoas. 

vii. Lançamento da nova plataforma online de treinamento; 

A equipe de Recursos Humanos da PdA fez um mapeamento dos LMS 

disponíveis no mercado e optou pela contratação e eficiente lançamento da 

Niduu no mês de abril. Niduu é um aplicativo intuitivo e prático para a 

realização da trilha de desenvolvimento, hoje estamos com 26 cursos 

disponíveis e com mais de 11.000 horas de treinamentos realizadas na 

plataforma. 

vii. Realização de lives e palestras semanais sobre os mais variados temas; 

Organizamos encontros semanais com parceiros e consultores para trazer 

diversos temas para nossos colaboradores e ajudá-los na adaptação à nova 

realidade. Os temas são levantados pelos próprios colaboradores nas 

pesquisas “Termômetro de Crise”, que será detalhada mais adiante. Além de 

falarmos sobre empatia, ansiedade em tempos de crise, gestão do tempo etc., 

entendemos o momento da nossa empresa e intensificamos ainda mais as 

nossas ações de diversidade e inclusão, oferecendo palestras sobre D&I e 

rodas de conversa sobre liderança feminina mensalmente. Com base nas 

pesquisas, percebemos que os nossos colaboradores estavam mais abertos a 

novas experiências e engajados com todas as ações corporativas. Até o 

momento foram realizadas 24 lives, com uma média de 180 pessoas por 

encontro e a avaliação geral de 4,7 dentro de uma escala de 1 a 5. Estão 

sendo um sucesso!  

Esses encontros semanais só estão sendo possíveis por conta das nossas 

parcerias com a Psicologia Viva e as consultorias D’Or, Artisan e Clave e 

agentes da transformação que se voluntariam para multiplicar conhecimentos 

dentro do Grupo. Além dessas novas iniciativas, mantivemos os nossos 

programas “Por Dentro do Negócio” e “MultiplicAção”, mas agora na 

modalidade virtual. A ideia é continuarmos com essa versão online de 



encontros até mesmo pós-pandemia, acreditamos que dessa forma 

conseguiremos atingir mais pessoas, sem limitar por localização geográfica ou 

afinidade do negócio. 

viii. Criação de um SharePoint de T&D; 

Criamos site de treinamento e desenvolvimento para que todos os 

colaboradores possam acessar e/ou revisar o conteúdo de todos os nossos 

encontros. O objetivo é atingir o maior número possível de colaboradores e 

compartilhar cada vez mais todo esse conhecimento que nossos parceiros e 

multiplicadores internos estão passando. Até o momento, tivemos mais de 

2.700 acessos e os conteúdos mais procurados são “Empatia”, “Inteligência 

Artificial” e “LGBP”. 

ix. Divulgação de pílulas de T&D via e-mail e WhatsApp; 

Com base nas discussões feitas no Comitê de Pessoas, decidimos reforçar 

a comunicação das boas práticas durante esse período de crise e home office 

com pílulas de conhecimento curtas e regulares. E para garantirmos o 

engajamento e a capacitação dos nossos colaboradores, realizamos quizzes e 

divulgação do ranking para posterior premiação. No anexo vocês encontrarão 

as pílulas divulgadas e todos os seus detalhes, mas, de maneira geral, 

tratamos de assuntos como “Relação saudável entre líder e liderado”, “Uma 

boa comunicação com o time é essencial”, “Ergonomia da Estação de Trabalho 

etc.”  

x. Realização de workshops sobre “Liderança em Tempos de Crise”; 

Anualmente fazemos o treinamento de toda a nossa liderança do Grupo 

com o treinamento “Liderança Autêntica” da consultoria Artisan e este ano não 

poderia ser diferente. Além dos módulos tradicionais que reforçam a nossa 

cultura organizacional e o estilo de liderança que valorizamos, a Artisan 

ofereceu gratuitamente um treinamento chamado “Liderança em Tempos de 

Crise”. Tivemos 62% dos nossos líderes treinados, um total de 72 

colaboradores, e uma avaliação geral de 4,6 dentro de uma escala de 1 a 5. 

xi. Admissão e treinamento de onboarding online dos novos colaboradores; 

xii. Parceria com a plataforma Psicologia Viva; 



Parceria formada com a plataforma de atendimento psicológico online 

Psicologia Viva para auxiliar os nossos colaboradores e seus dependentes 

nesse período de transição e mudanças de comportamento desde o início do 

isolamento social. Até o momento foram cerca de 333 consultadas realizadas e 

184 colaboradores cadastrados. Esse movimento reflete mais uma vez o nosso 

compromisso com a segurança psicológica e física dos nossos colaboradores. 

xiii. Produção de vídeos com depoimentos dos colaboradores em 

agradecimento ao pessoal da operação, para promover integração e 

engajamento; 

xiv. O congelamento temporário e imediato da contratação de treinamentos e 

consultorias externas, priorizando treinamentos ministrados com pessoal 

interno. A exceção é voltada a casos essenciais para a manutenção das 

atividades durante a crise; 

Tivemos especialistas de áreas multiplicando conhecimento dentro do 

Grupo e a otimização de ferramentas de treinamento dentro da metodologia 70: 

20: 10. Seguem mais ações de T&D realizadas pelo Grupo: 

a) Continuidade ao programa Por Dentro do Negócio e MultiplicAção com uma 

edição sobre “Inteligência Artificial” e dessa vez contamos com profissionais em 

posições de liderança de nível mais júnior, ou seja, além de prepará-los e 

desenvolvê-los para assumirem posições de maior complexidade no futuro, 

damos visibilidade desses talentos a todo o Grupo; 

b) Criação da Roda de Estudo com a ferramenta Leadcast. Já tínhamos 

adquirido essa ferramenta para a nossa primeira turma de jovens profissionais 

e a troca de experiências (os 20% dessa metodologia 70: 20: 10) foi a maneira 

que encontramos para desenvolver nossos colaboradores e termos uma 

redução nos custos, aumento de engajamento e maior conexão entre as 

equipes em tempos de pandemia e isolamento social. As rodas contam com 

profissionais com potencial para liderança ou em posições de liderança júnior, 

desenvolvendo habilidades como moderação de discussões e criação de 

networking. 

c) Entrada da primeira turma de Jovens Profissionais e para cumprir com a 

trilha de desenvolvimento prevista, implementamos internamente o programa 



de mentoria e os treinamentos foram ministrados por gerentes e diretores das 

áreas de expertise. Foram 11 jovens admitidos remotamente e estamos com 

uma avaliação geral do programa de 4,7 dentro de uma escala de 1 a 5. 

xv. Pagamento do bônus e reafirmação na fala do nosso CEO de que 

ninguém perderia o emprego; 

A transparência na comunicação desde o início da pandemia trouxe 

segurança psicológica e física para todos os nossos colaboradores e isso se 

refletiu nos resultados das pesquisas realizadas bimensalmente. 

xvi. Campanhas de vacinação contra a gripe e testagem da COVID-19 para 

colaboradores e dependentes na modalidade drive thru e em domicílio; 

Tivemos um total de 489 colaboradores e dependentes vacinados tanto no 

Rio de Janeiro, quanto em São João da Barra e 120 colaboradores 

terceirizados vacinados em São João da Barra. A GNA, subsidiária da Prumo, 

realizou campanha de vacinação em domicílio da gripe e triple viral. 

Em relação à campanha de testagem, tivemos um total de 635 testes 

realizados em colaboradores próprios e 784 testes realizados em terceiros. E, 

além dessas ações, abrimos um canal de comunicação direto com a área 

médica para qualquer dúvida ou atendimento relacionado à COVID-19. 

xvii. Ampliação de mais dois percentuais na conversão de vale alimentação 

para vale refeição ou vice-versa; 

Por mais que já tivéssemos a possiblidade de alteração de 20% ou 40% dos 

benefícios, compreendemos que com essa pandemia as atividades e rotinas 

foram alteradas e que precisamos ser empáticos à realidade de cada um. 

Portanto, mensalmente lembramos os nossos colaboradores da possibilidade 

de ajuste do percentual do vale refeição e alimentação.  

xviii. Lançamento da parceria com a gympass e continuidade das aulas de 

ginástica laboral, mas agora na modalidade online; 

Com base nas pesquisas realizadas, percebemos a necessidade de 

acelerar o lançamento dessa parceria ainda dentro desse período de 

pandemia.  



xix. Encontros virtuais para aumentar a integração e engajamento; 

Transformamos a festa dos aniversariantes do mês em “happy hour dos 

aniversariantes” com quizzes para aumentar o engajamento. Além disso, a PdA 

organizou uma “festa julina” online para os seus colaboradores com direito a 

banda ao vivo e dinâmicas inovadoras valendo premiações. 

xx. Lançamento das pesquisas “Termômetro da Crise”; 

Com o objetivo de entender como os nossos colaboradores estão se 

sentindo e traçar o melhor plano de ação, lançamos bimensalmente uma 

pesquisa chamada “Termômetro da Crise”. Foi uma outra forma de dar voz aos 

nossos colaboradores e receber sugestões para melhorarmos ainda mais a 

segurança e bem-estar dos mesmos durante esse período de austeridade, seja 

trabalhando dentro de casa ou na operação. 

A cada mês adaptamos as nossas perguntas para entender de maneira 

mais assertiva as necessidades e preocupações dos nossos colaboradores. 

Temos uma taxa média de respondentes de 64% e uma percepção geral da 

empresa e das suas ações frente à crise da COVID-19 de 4,7 dentro de uma 

escala de 1 a 5. No anexo vocês encontrarão maiores detalhes sobre os 

resultados. 

xxi. Ações sociais e engajamento de colaboradores 

Como falado anteriormente, um dos comitês criados durante a pandemia 

tinha como foco ações humanitárias. As ações dos comitês foram pautadas em 

5 pilares: i) informação, ii) apoio a profissionais da saúde e de serviços 

essenciais, iii) apoio à manutenção corretiva de equipamentos essenciais, iv) 

suporte à população mais vulnerável e v) tecnologia e testagem. A partir 

desses 5 pilares, e com uma atuação integrada entre as empresas, foram 

estruturadas as frentes de atuação para o direcionamento correto dos esforços 

e das entregas: adaptação das pessoas, suporte aos profissionais de saúde e 

serviços essenciais, tecnologia e testagem, equipamentos essenciais, 

adaptação das operações, direcionamento de verba, população vulnerável e 

comunicação. 



3. Iniciativas para os colaboradores de São João da Barra e seu 

entorno 

As ações tanto das equipes de Recursos Humanos, quanto das equipes de 

segurança e saúde operacionais tiveram que ser integradas e sincronizadas. 

Qualquer falha na comunicação e execução poderia resultar na contaminação 

dos nossos colaboradores e parceiros pela COVID-19 e, posteriormente, na 

paralisação das nossas atividades operacionais e entrega de resultados. 

A nossa parceria estratégica com o Porto de Antuérpia fez com que desde 

os primeiros casos de COVID-19 pelo mundo nos preparássemos e nos 

organizássemos para minimizar os riscos de contaminação e redução da 

capacidade operacional. Aprendemos com os erros e acertos dos grandes 

portos da Europa e Ásia, readaptando e criando boas práticas de gestão 

pessoas aqui no Porto do Açu. Seguem abaixo as iniciativas: 

viii. Continuidade dos projetos sociais e comunitários; 

Com o apoio das empresas que integram o Comitê de Responsabilidade 

Social, famílias de pequenos agricultores que estavam com a produção de 

alimentos parada por conta da COVID-19 puderam escoar sua produção e 

ajudar no abastecimento de famílias de baixa renda, evitando que os alimentos 

fossem descartados e desperdiçados. Assim, o Comitê passou a comprar os 

produtos e doá-los quinzenalmente para instituições de caridade de São João 

da Barra e Campos dos Goytacazes, ajudando tanto os pequenos agricultores 

quanto as instituições carentes. Até o momento, tivemos 20 instituições 

beneficiadas, 5 toneladas de alimentos doados e mais de 1400 pessoas 

beneficiadas.  

Outros empreendedores apoiados pelo Comitê foram as costureiras da 

Confecção Tamar, iniciativa do Projeto Tamar que busca gerar alternativas 

econômicas ecologicamente corretas através da inclusão social. Por conta da 

pandemia, apenas 40% dos postos de trabalho gerados pelo projeto puderam 

ser mantidos e os seus produtos ficaram sem saída por conta do fechamento 

das lojas físicas. Como alternativa para manter a confecção em atividade e 

resguardar os postos remanescentes, o projeto passou a confeccionar 



máscaras de tecido, contando com o apoio das empresas que fazem parte do 

Comitê na aquisição de mais de 4.000 máscaras.  

ix. Adaptação da Feira do Porto e do projeto AbrAçu; 

Além da doação dos alimentos e confecção das máscaras de tecidos, a 

PdA adaptou a Feira no Porto para uma versão delivery, com pontos de 

entrega fixos para os trabalhadores do Porto, não mais dentro do 

empreendimento. A Feira no Porto é um projeto em que pequenos produtores 

locais vendem seus produtos em uma feira dentro do Porto do Açu. No modelo 

delivery, o projeto ganhou ainda mais relevância, uma vez que foi uma 

oportunidade de garantir renda a produtores rurais que não tinham onde vender 

seus produtos.  

O nosso programa de voluntariado AbrAçu organizou ações para ajudar a 

comunidade. Em parceria com os comitês, promoveu, em julho, a já tradicional 

campanha do agasalho. A iniciativa foi adaptada a um modelo drive thru, 

realizada junto a testagem de colaboradores. Mesmo em meio à pandemia, 

foram arrecadadas em torno de 500 peças de frio que foram doadas a 

instituições que registraram aumento na procura por ajuda durante a pandemia. 

E em agosto, o AbrAÇU organizou mais uma ação em parceria com o Hemorio. 

A coleta de sangue foi realizada durante dois dias e foi totalmente adaptada ao 

período de isolamento social. Com as doações feitas pelos nossos 

colaboradores conseguimos ajudar 200 pessoas. Essas iniciativas são formas 

de aproximar colaboradores e comunidade. 

x. Definição de um plano de comunicação transparente com a comunidade; 

Em uma pandemia, um dos principais agravantes é a falta de acesso à 

informação clara, precisa e verídica, que acaba por expor mais pessoas ao 

risco de contágio. Diante desse desafio, os Comitês prontamente definiram um 

plano de comunicação com a comunidade para mantê-la informada e atenta ao 

que se deve fazer para se proteger do vírus. Tivemos i) campanha de 

conscientização em redes sociais com orientações gerais de segurança diante 

da COVID-19; ii) reforço da comunicação com comunidade através de canais 

com penetração em locais remotos, como moto som, spots de rádio, 

pílulas/cards para WhatsApp como partes de campanhas em parceria com a 



prefeitura; iii) envio de carta com posicionamento do Grupo para terceiros; iv) 

elaboração de artigos sobre ações da PdA durante a COVID-19 em veículos de 

Associações e parceiros; v) disponibilização de um SAC personalizado para 

dúvidas relativas à COVID-19; vi) atualização do site do Porto do Açu com 

seção específica para divulgar ações de saúde e segurança implementadas 

diante da COVID-19. 

xi. Suporte aos profissionais de saúde e de serviços essenciais; 

A esperança diante de qualquer pandemia surge através do trabalho de 

profissionais que, por amor ao próximo e às suas profissões, atuam na linha de 

frente do desafio. Em agradecimento e apoio ao trabalho de cada um deles, os 

Comitês realizaram uma série de doações voltadas para a área da saúde e 

serviços essenciais dos municípios de Campos de Goytacazes e São João da 

Barra: i) 1.321 EPIs e 2 termômetros; ii) 50 mil pares de luvas; iii) 37.5 mil 

unidades de máscaras N95 para os profissionais de saúde e 2.500 para os 

serviços essenciais; iv) 2.500 unidades de aventais; v) 5.000 unidades de 

insumos para a produção de face shields; vi) mais de 6.000 unidades 

produzidas de máscaras TNT. 

xii. Investimento na manutenção dos equipamentos essenciais de saúde; 

Além do apoio direto aos profissionais de saúde e de áreas essenciais, o 

Comitê buscou formas inovadoras de oferecer os recursos necessários para o 

tratamento do maior número de pacientes com COVID-19. Uma pesquisa de 

mercado identificou a deficiência de ventiladores respiratórios, essenciais para 

o uso em UTIs para casos mais graves, e encontrou a oportunidade de 

recuperar unidades que estivessem paradas por falta de manutenção. Como 

resultado, fizemos o investimento na manutenção corretiva, devolvendo às 

cidades equipamentos funcionais e prontos para utilização. No total, foram 23 

ventiladores pulmonares para Campos e 3 para São João da Barra. 

3. Resultados e Conclusão 

Todas as nossas iniciativas para melhorar os nossos processos de gestão 

de pessoas durante esse período de crise foram orientados, primeiramente, 

pela segurança e bem-estar de todos os nossos colaboradores e manutenção 



dos nossos negócios e operações para o cumprimento das obrigações com os 

nossos stakeholders, comunidades e parceiros. O fortalecimento da marca e o 

sentimento de pertencimento do Grupo ficaram ainda mais evidentes durante 

esse período de crise, tivemos trocas regulares e mais transparentes entre 

todas as equipes de RH do Grupo e uma conexão mais forte entre todos os 

colaboradores. 

Os resultados do Grupo e as pesquisas “Termômetro da Crise” refletem 

todo o nosso esforço em manter as operações e colaboradores em segurança 

e com saúde. Superamos metas, readaptamos relações de trabalho e 

interpessoais, aproximamos líderes e liderados e estamos aprendendo a 

equilibrar o home & office todos os dias e isso tudo só foi possível com a 

governança colaborativa entre a holding e as subsidiárias, numa gestão de 

crise transparente com foco nas pessoas, saúde, sustentabilidade do negócio e 

ações humanitárias. Vivenciamos diariamente os valores da companhia e o 

orgulho de pertencimento ao Grupo como colaboradores. Estamos muito 

orgulhosos dos nossos resultados e ainda temos muito o que aprender até 

voltarmos para o “Novo Normal”. 

 

4. Depoimentos 

 

1. Gerais 

“A pandemia da Covid-19 trouxe momentos sensíveis para o mundo todo. Do 

macro ao micro, fomos impactados em todas as esferas das nossas vidas em 

questão de dias. Desde então, a colaboração protagoniza parcerias e ações 

dos mais diferentes setores e atores sociais em uma luta conjunta contra essa 

pandemia sem precedentes”. 

Tadeu Fraga – CEO da Prumo Logística 

 

“A continuidade dos nossos negócios só tem sido possível devido à 

#Colaboração da Nossa Gente. Tanto os profissionais que continuaram 

exercendo suas atividades presenciais no porto, como os que estão 

trabalhando de casa desde a adoção do home office, vêm exercendo suas 



responsabilidades com maestria e dedicação e muito conscientes do nosso 

compromisso com a superação desse desafio.  

A batalha ainda não acabou e continuamos atentos à evolução da pandemia no 

país. Continuaremos operantes para garantir a circulação dos bens essenciais 

e seguiremos adotando todas as medidas necessárias para que, juntos, 

permaneçamos seguros e saudáveis e saiamos desse período ainda mais 

fortes”. 

José Firmo – CEO da Porto do Açu 

 

2. Ações de Responsabilidade Social  

“Nesse momento tivemos que adaptar a entrega dos agasalhos, fizemos na 

modalidade drive thru para que as pessoas pudessem entregar com 

segurança. Mantendo esse apoio, que independentemente da pandemia, 

sempre foi necessário e importante nessa época do ano.  

Wanderson Souza – Gerente de Relacionamento com a Comunidade 

do Porto do Açu 

 

“Poder contribuir para uma alimentação saudável, principalmente nesse 

momento em que a saúde é o foco, é importante não só para quem está 

recebendo os alimentos, mas as instituições que mantêm as suas atividades e 

os produtores que garantem sua renda no campo”. 

Wanderson Souza – Gerente de Relacionamento com a Comunidade 

do Porto do Açu 

 

3. Ações de Treinamento e Desenvolvimento 

“As pílulas semanais são para conscientizar nossos colaboradores sobre essa 

mudança para uma cultura mais digital, de trabalho virtual e alguns 

comportamentos essenciais para esse “novo normal”. São bem didáticas e 

lúdicas, temos tido um bom engajamento dos nossos colaboradores!” 

Bianca Reis – Analista de Recursos Humanos da Prumo Logística 



 

“Espetacular ouvir as histórias de mulheres que conseguiram superar desafios 

e atingiram sucesso profissional. Diversidade e liderança feminina são 

realidades e temos que dar voz para essas discussões!” 

Colaborada da Prumo Logística sobre as ações de D&I 

 

“No momento em que estamos passando, que cada um reage de maneira 

diferente, falar sobre empatia de maneira tão leve e gostosa, traz a importância 

de ser empático e de como isso faz bem para nós e para o outro. Uma das 

melhores e mais úteis palestras que foram promovidas durante o home office. 

Excelente conteúdo!” 

Colaboradora da Porto do Açu sobre a palestra “Empatia” 

 

“Realmente nesse período estamos adquirindo ansiedades por conta 

emocional, preocupação etc. As dicas foram ótimas! Parabéns!” 

Colaborador da Ferroport sobre a palestra “Nutrição e Hábitos 

Alimentares” 

 

“Achei bem interessante a forma dinâmica como os conteúdos são passados. 

Isso me ajudou muito, possibilitando um fácil entendimento, além da Niduu ter 

a opção de obter os certificados de forma fácil e sem burocracia. Agradeço a 

empresa por essa oportunidade!” 

Igor Cardoso – Operador de Serviço Portuário da PdA 

 

“Essencial ter a pesquisa e levar a opinião dos colaboradores em conta na hora 

de tomada de decisão, principalmente para a retenção dos mesmos”. 

Estagiário da Prumo Logística 

 

5. Anexos Ilustrativos 



Evidências das Ações e Resultados: 

https://prumolog-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bianca_reis_prumologistica_com_br/Evi1DXB

oaX5AvxS1_NUXYSEBhD16UBxWFHChAGZeRNgexg?e=c3e9D5 
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