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TÍTULO DO CASE 

 

Sesc com você - cuidado e acolhimento para a equipe nesse momento de 

pandemia 

 

RESUMO DO CASE 

 

A pandemia da Covid-19 mexeu com todo o país. De uma hora pra outra as 

pessoas tiveram que se adaptar ao trabalho em casa, ao uso de máscaras, ao 

distanciamento social. São mudanças bruscas que certamente trouxeram 

impactos, processados de formas diversas por cada pessoa. 

Preocupado com o bem-estar de seu quadro funcional, o Departamento 

Nacional do Sesc, localizado no Rio de Janeiro, buscou medidas que 

pudessem minimizar as consequências dessas mudanças. Diante deste 

contexto implementou o projeto “Sesc com você”, o qual apresentou como 

desafio a realização de iniciativas voltadas à prevenção ao coronavírus e o 

cuidado com a saúde física, mental e emocional da equipe. 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Isolamento social, home office, pandemia, novo normal…do dia para a noite, 

palavras como essas entraram no nosso vocabulário e dominaram o coletivo. 

Nossas rotinas foram diretamente afetadas, com todas as demandas sendo 

adaptadas de forma ágil, a uma nova realidade, para a qual não era possível 

estar preparado. Com as nossas incertezas potencializadas pelos desafios que 

esse novo momento trouxe exigiram habilidades específicas para todos nós. 

Em um cenário tão diferente e intenso, como podemos cuidar e acolher os 

nossos funcionários nesse período em que o isolamento social foi necessário? 
 

Pensando no bem-estar dos funcionários, o Departamento Nacional está em 

movimento constante, buscando soluções e medidas que visam apoiar na 

prevenção da disseminação do Coronavírus e diminuir os riscos de 

transmissão dentro e fora da empresa. Desde a segunda quinzena de março 

de 2020, quando a equipe DN passou a trabalhar remotamente, nossa 

Instituição vem elaborando e implementando iniciativas alinhadas às 

necessidades dos funcionários considerando a realidade de novas reações, 

condições e comportamentos.  

 

Neste contexto, surge o projeto “Sesc com Você”, que a apresenta por 

objetivos: 

 Propiciar atividades voltadas à saúde (física, mental e emocional) e 

qualidade de vida à equipe DN neste momento; 

 Manter fortes os vínculos da equipe e promover, entre os funcionários, 

um sentimento de acompanhamento, cuidado e acolhimento; 

 Contribuir para a diminuição da sensação de solidão ou de tristeza em 

um cenário de incertezas.  

Para entender o novo cenário e elaborar ações pertinentes, foram 

promovidas pesquisas com os funcionários e, a partir da análise dos 

resultados, propostas de ação foram elaboradas. Em parceria com outras áreas 



corporativas, a Diretoria de Desenvolvimento Institucional, por meio da 

Gerência de Recursos Humanos capitaneou o planejamento e a realização das 

ações.  

 

 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

 A partir de pesquisas realizadas com os funcionários e por meio de um comitê 

multissetorial foram elaboradas estratégias de apoio, com vistas à prevenção 

ao coronavírus e o cuidado com a saúde física e emocional da equipe. 

 

Mediante ao desafio das necessidades apresentadas, foi necessário estruturar 

uma atuação balizada em novas premissas de trabalho, de forma a estabelecer 

as conexões alinhadas ao contexto atual, ressaltando como direcionadores: 

criatividade e inovação, humanização, engajamento e adaptação aos 

comportamentos.   

 

 SESC COM VOCÊ: DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS 

 

 

I- COMITÊ COVID 

 

Em março de 2020, com a aceleração da disseminação da COVID-19 no Brasil, 

em especial, no Rio de Janeiro, a Direção-Geral do Sesc/Departamento 

Nacional cria sob a sua liderança, o Comitê Covid-19, com os representantes 

das áreas de RH, TI, Infraestrutura, Comunicação, Controladoria e Saúde para 

pensar medidas emergenciais de proteção aos colaboradores do Sesc, 

parceiros e terceirizados. 

 

Todos os colaboradores foram colocados em trabalho remoto, como todo 

suporte tecnológico e de comunicação, para uma melhor adaptação dessa 

nova modalidade. Aqueles que tinham funções eminentemente presencial, 

ficaram à disposição da Organização, com a manutenção do salário e 

realizando cursos de aperfeiçoamento, durante o período de afastamento do 

trabalho. 



 

Quanto aos prestadores de serviço, os contratos foram negociados com a 

garantia da manutenção do emprego dessas equipes. 

 

No dia 23/3/2020, todos estavam em segurança nas suas casas e as medidas 

adotadas foram: 

 

1- Liberar imediatamente o público de risco; 

2- Organizar os sistemas de TI e equipamentos de trabalho; 

3- Elaborar um formulário de acompanhamento de saúde física e mental 

das pessoas, e funcionalidades dos sistemas; 

4- Liberar todos os demais colaboradores e gestores; 

5- Divulgar na intranet informações de apoio aos colaboradores para 

melhor adaptação ao trabalho remoto, com a criação da “#sesccomvc”.  

 

II- ACOLHIMENTO EMOCIONAL E AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO 

 
Os efeitos para os profissionais em home office tem sido registrados em 

diversas pesquisas. A prática atualmente é uma tendência mundial e vem 

mudando a maneira que o ser humano se relaciona com o trabalho. Entretanto, 

a situação que estamos vivendo em função da pandemia do Covid-19, gerou 

uma mudança brusca na nossa rotina.  

O trabalho presencial foi substituído pelo remoto, aliado ao isolamento social. 

Diante deste cenário, podemos destacar algumas questões importantes que 

influenciaram diretamente a vida dos funcionários: 

 Verificou-se a eliminação das barreiras entre tempo livre e tempo de 

trabalho. Ou seja, todo o tempo da vida de quem está em home office 

transforma-se em trabalho; 

 Trabalhar em casa pode aprofundar o sentimento de solidão pessoal 

devido ao isolamento em relação aos colegas. 

 



Considerando o cenário de incertezas, insegurança e isolamento social, 

geradas pelo contexto atual de pandemia, foi realizado um acompanhamento 

remoto dos funcionários desde a primeira semana de home office, através de 

três pesquisas eletrônicas.  

 

A proposta teve o objetivo de mapear, em tempo real, as necessidades dos 

funcionários, sinais e sintomas do covid-19 para melhor acompanhamento do 

departamento médico, entender as dificuldades na nova rotina de trabalho, a 

relação com a liderança e equipe e principalmente, questões relacionadas à 

saúde mental como ansiedade, dificuldades de dormir, depressão, etc.  

Como desdobramentos das questões levantadas nas pesquisas, foi possível 

adotar ações preventivas e que pudessem suprir as necessidades de 

acolhimento e cuidado aos funcionários. 

1. Sesc Conversa – Rodas de Conversa Virtual 

Considerando os impactos do isolamento social, em resposta ao cenário 

enfrentado mundialmente e as necessidades identificadas através dos 

formulários semanais de acompanhamento dos funcionários, desde o início do 

período da quarentena, o Programa Qualidade de Vida propôs a continuidade 

do Projeto Sesc Conversa: Tecendo histórias, projeto de escuta e acolhimento 

dos funcionários em rodas de conversa presenciais, porém num formato virtual, 

com temas alinhados com o contexto atual, conforme abaixo: 

Abril 2020 

Temas: Ansiedade em períodos de crise; Equilíbrio entre vida pessoal e 

profissional; Home office; Relacionamentos em tempos de isolamento social. 

Junho 2020 

Temas: Integração das equipes em home office; Comunicação à distância; 

Desafios na relação familiar em tempos de pandemia; Reinvenção na pós-

pandemia: o novo normal. 

Julho 2020 



Retorno ao trabalho presencial: Dúvidas sobre os protocolos de segurança em 

andamento e questões sobre a prevenção da Covid-19. 

Agosto 2020 

Tema: Os desafios da função paterna em tempos de quarentena: Reflexão 

sobre a divisão de responsabilidades e tarefas domésticas  

Setembro 2020 

Tema: Setembro Amarelo: Valorização da vida – Mediação com uma voluntária 

do CVV (Centro de Valorização da Vida). 

 

2. Academia online: Prescrição e acompanhamento de treinos de 

forma remota 

Não é porque estamos em casa que a rotina de atividades físicas, cuidar da 

saúde e da qualidade de vida devem ser interrompidas. Solicitamos à empresa 

que presta serviços na academia no Sesc Departamento Nacional, a prescrição 

e acompanhamentos de treinos de forma remota aos funcionários. Os 

interessados em participar se cadastraram no serviço para acesso ao aplicativo 

de treinos com o suporte de um professor de educação física para orientações. 

 
3. Diversas videoaulas com exercícios físicos de alongamento, 

meditação, dança e treino funcional. 

 

Publicação semanal na intranet de vídeos de mediação, alongamento, ginástica 

laboral para o home office, dança e treino funcional adaptados para realizar em 

casa.  

4. Consultoria financeira para enfrentar os tempos de pandemia 

Para amenizar a instabilidade trazida pela atual conjuntura, a consultoria teve o 

objetivo de auxiliar no planejamento das finanças pessoais e familiares durante 

os dias de isolamento social decorrentes da Covid-19. Para isso, foram 

oferecidas consultorias online individuais com um talento interno com graduado 



em Economia e com experiência em consultoria financeira, para os funcionários 

que quiserem realizar um plano de ação e controle de gastos. 

5.       CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

Representantes indicados pelo empregador e membros eleitos pela equipe da 

Sede integram, em igual número, a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (Cipa) – um grupo que trabalha para prevenir acidentes e doenças 

decorrentes da atividade profissional, e, assim, promover a saúde no ambiente 

de trabalho. 

A formação e a atuação da CIPA são orientadas pela Norma Regulamentadora 

nº 5, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, e atualizada pela 

Portaria SIT nº 247, de 12 de julho de 2011, do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

O objetivo é possibilitar que a Comissão atue com eficiência caso detecte 

alguma situação que possa provocar acidentes. 

Durante o período da pandemia, foi necessária a reinvenção do papel da CIPA 

para atender ao desafio de promover conscientização sobre saúde e segurança 

no contexto de trabalho remoto. Para atender a essa necessidade, algumas 

ações foram adotadas conforme abaixo: 

1. Divulgações na intranet atendendo a NR 5 item 5.16 - f) divulgar aos 

trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. 

1ª divulgação: 01/04 - Dicas ergonômicas (vídeo da Engenheira de Segurança 

do Trabalho);  

2ª divulgação: 19/05 - Consultoria ergonômica;  

3ª divulgação: 10/07 - Dia da Saúde ocular - Conscientização com os cuidados 

com os olhos e uso de equipamentos eletrônicos;  

2. SIPAT - SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – 24 a 

28 de agosto de 2020. 

A SIPAT tem o objetivo de promover a prevenção de acidentes e doenças do 

trabalho. 



O evento foi totalmente online, transmitido pela plataforma streamyard/youtube 

e com possibilidade de interação dos funcionários por meio do chat no canal. 

Toda a programação contou com intérpretes de Libras, visando à 

acessibilidade. Houve uma média de aproximadamente 300 visualizações, nas 9 

palestras realizadas com funcionários, promovendo também a valorização das 

“pratas da casa”. 

 

 

III- CAFEZINHO DG  

 

Esta ação visa criar uma aproximação entre os colaboradores e a Direção-

Geral, tendo como direcionamento uma conversa informal por meio digital, para 

o estabelecimento de uma relação de transparência e confiança.  

 

Neste encontro quinzenal, um grupo de colaboradores é convidado para esse 

encontro, sendo estimulados a falar sobre qualquer assunto de interesse dos 

participantes.  

 

A direção geral promove dinâmicas que facilitam a integração e a aproximação 

entre os colaboradores, com o apoio do RH. 

 

Esses encontros, além de favorecerem o acolhimento aos colaboradores, pela 

alta direção, também visa manter os funcionários informados sobre as decisões 

estratégicas, neste âmbito, trazendo maior segurança e tranquilidade a todos. 

 

 

IV- PLANO DE RETOMADA 

Nesta perspectiva, foi criado um comitê para o Plano de Retomada, 

coordenado pela Área de Recursos Humanos, envolvendo as áreas de TI, 

Infraestrutura e Logística, Saúde, Sustentabilidade, Comunicação, 

Controladoria, Processos, visando preparar o ambiente de trabalho para um 

retorno seguro, tendo como foco principal a saúde física e mental dos 



colaboradores. O processo participativo, contou com o levantamento e a 

execução de todas a medidas possíveis para mitigar os riscos de disseminação 

da COVID-19, dentre essas: 

1- Treinamento para todos os colaboradores, com o objetivo de informar e 

sensibilizar para a mudança de comportamento no “Novo Normal”. 

2- Elaboração de protocolos de segurança, para processos de trabalho e 

comportamentos em ambiente coletivo. 

3- Mudança nos layouts das salas, para garantir o distanciamento das 

pessoas. 

4- Alteração na rotina do restaurante dos colaboradores e cuidados com a 

segurança alimentar no manuseio, recebimento e armazenamento dos 

alimentos, higienização do ambiente e mudança no layout das mesas e 

dos espaços. 

5- Treinamento para a equipe de limpeza. 

6- Comunicação interna em todos os ambientes para orientação aos 

colaboradores, com marcações no chão, relógio de pontos, locais para 

higienização das mãos, verificação de temperatura, uso de máscaras. 

7- Fornecimento de máscaras, com informações de como utilizar e 

higienizar as mesmas. 

8- Preparação do retorno por fase, iniciando com um quantitativo de 20% 

de pessoas, sendo o grupo de risco o último das fases. 

9- Acompanhamento sistemático do ambiente interno e externo, para 

mitigar riscos de contaminação. 

10-Apoio para a utilização de transporte alternativo, para os que não dispõe 

de veículo próprio. 

11-Os espaços coletivos da empresa serão reabertos progressivamente, 

com o número de pessoas limitados, como por exemplo salas de 

reuniões. Serão mantidas as reuniões virtuais. 

12-Documentos circularam de forma digital, para maior segurança dos 

profissionais. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E CONCLUSÃO 

 

Apesar do projeto ainda estar acontecendo no Sesc Departamento Nacional, os 

resultados têm sido impressionantes e o retorno dos funcionários muito 

motivador. Para a saúde e a segurança de todos, foi preciso atuar de forma 

intensiva, para que cada colaborador pudesse compreender e internalizar as 

práticas diárias necessárias para o convívio no ambiente de trabalho no novo 

contexto que está começando. 

 

Na busca pelo bem-estar da nossa equipe, foi implementado uma nova 

organização em nosso esquema de trabalho, de modo a minimizar os riscos de 

contágio pelo novo coronavírus. A estratégia foi manter grande parte de nossos 

funcionários em casa, trabalhando em home office.  

 

A partir do que foi verificado e analisado nas pesquisas realizadas, estratégias 

foram adotadas considerando relatos mais críticos, passaram a 

receber acompanhamento por telefone com psicólogas da Gerência de 

Recursos Humanos, que gerou um retorno positivo de nossos funcionários. Os 

resultados, considerando 114 atendimentos virtuais, subsidiaram a realização 

de novas iniciativas que mobilizaram o amparo, aproximação e a interação 

coletiva. Nossa Instituição permanece acolhendo, com carinho e respeito, seus 

funcionários. 

 

 “Eu fiquei com ansiedade. É muita coisa que passa pela cabeça: 

a gente em casa, o país nessa pandemia... A ligação da 



psicóloga foi muito importante pra mim. É bom desabafar, 

conversar, contar para alguém o que está sentindo. (...) Aqui em 

casa veio uma nuvem negra: eu tive Covid, minha filha que 

trabalha em hospital também... O apoio do Sesc foi muito 

importante para superar esse período. A gente tem os amigos, a 

família, mas o apoio da empresa foi muito importante - tanto a 

psicóloga da GRH como as minhas gestoras, sempre me ligando, 

perguntando por mim, cuidando, animando. A gente é um 

funcionário, sim, mas é um amigo, é um ser humano que também 

precisa de uma palavra amiga.” 

 Relato do funcionário Claudionor Alfredo da Silva (Setor de 

Alimentação) 

 

Neste momento de mudança, onde o atual cenário nos mobiliza a reconsiderar 

e revisar as formas de trabalho, com mais reflexão e conscientização do valor 

da vida, família, amizades, relacionamentos, natureza e valorização do uso do 

tempo, o conhecimento foi fundamental. Considerando as iniciativas de 

capacitações realizadas, transformar documentos e conteúdos sérios e densos 

em uma experiência de aprendizagem lúdica e atrativa foi um desafio, mas tem 

gerado um grande engajamento nos nossos funcionários. A avaliação de 

reação das ações realizadas tem trazido muitos feedbacks positivos mostrando 

que esses conteúdos deixaram a volta muito mais segura e confortável.  É 

possível identificar que quase 100% de funcionários da primeira fase 

conseguiram realizar os cursos com sucesso, totalizando 318 funcionários 

capacitados.  

 

“O desenvolvimento do ambiente virtual de aprendizagem é 

francamente excelente. Desde as telas explicativas com suas 

orientações sobre o plano de retomada e direcionamentos ao 

usuário até os Quiz com suas pegadinhas. Adoro! Apresenta 

sempre um conteúdo utilizado em nosso dia a dia. É um imã para 

mim. Basta sinalizar e estarei na Rota Saudações aos criadores e 

seus conteudistas!" (Relato da avaliação de reação sobre o 

treinamento alinhado ao plano de retomada) 



 

Trocar ideias, compartilhar emoções, criar redes de apoio e encorajamento 

mútuos, possibilitar a sensação de amparo e acolhimento, fortalecer laços de 

confiança entre os colegas de trabalho e o sentimento de equipe. Esses foram 

os nossos desafios nas ações realizadas, como foi possível evidenciar em todas 

as iniciativas.  Destacando a ação do Sesc Conversa, podemos evidenciar a 

participação dos funcionários, considerando o quantitativo por tema: Ansiedade 

em tempos de Crise – 32 funcionários; Equilíbrio entre vida pessoal e 

profissional- 30 funcionários; Integração das equipes em home office - 29 

funcionários; Relacionamentos em tempos de isolamento socia l- 28 

funcionários. 

 “O tema Equilíbrio entre vida pessoal e profissional é muito 

propício ao momento que estamos passando. O home office 

entrou na minha vida de um dia para o outro e isso mexe com o 

equilíbrio, sim. Então, é preciso buscar ajuda, conversar, 

compartilhar para conseguir seguir em frente com equilíbrio. Ao 

ouvir outras pessoas, em uma roda de conversa virtual, 

percebemos que cada uma tem algo a agregar. Isso é muito 

enriquecedor.”  

 Relato da Funcionária Oswania Alves sobre a Roda sobre o Sesc 

Conversa (Coordenação de Tecnologia e Novas Mídias) 

O olhar humanizado guiou todo o projeto, pois, acreditamos que as pessoas 

representam o ativo mais importante numa organização.  Assim, todas as 

ações foram voltadas para o acompanhamento e proteção da saúde física, 

emocional e mental dessas Equipes.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESC COM VOCÊ: EVIDÊNCIAS DAS AÇÕES REALIZADAS 

 

1- COMITÊ COVID 

 

Registro do Comitê e ações no canal de comunicação intranet – Radar Sesc: 

                                                                                    

Criação da #sesccomvocê 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- ACOLHIMENTO EMOCIONAL E 

AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA 



NO TRABALHO 
 

- Sesc Conversa – Rodas de Conversa Virtual 

Registro no canal de comunicação intranet – 

Radar Sesc. Quantitativo por tema: Ansiedade 

em tempos de Crise – 32 funcionários; 

Equilíbrio entre vida pessoal e profissional- 30 

funcionários; Integração das equipes em 

home office - 29 funcionários; 

Relacionamentos em tempos de isolamento 

socia l- 28 funcionários 

- Videoaulas com exercícios físicos de alongamento, meditação, dança e 

treino funcional.  
 

Registro no canal de comunicação intranet – Radar Sesc 

  

- Consultoria financeira para enfrentar os tempos de pandemia 5 pessoas 

atendidas.  

Registro no canal de comunicação intranet – Radar Sesc 

 

 

 

 

 



 

- SIPAT - semana Interna de Prevenção de Acidentes  

Registro no canal de comunicação intranet – Radar Sesc e cronograma das 
ações 

 

 

 

 

- Cafezinho DG 

Registro de Participação de 35 funcionários, de diversas áreas corporativas do 

Sesc.  Reuniram-se nas edições do dia 24 e 30 de junho, via Teams com nosso 

Diretor Geral, Carlos Artexes.  
   

 

 

 

 

 

 

 

III- PLANO DE RETOMADA 

- Orientações essenciais com base nos protocolos de segurança para o 

retorno ao trabalho presencial 

Registro no canal de comunicação intranet – Radar Sesc 

 

 



- Treinamento para todos os colaboradores, com o objetivo de informar e 

sensibilizar para a mudança de comportamento no “Novo Normal” 

Registro de materiais referente aos treinamentos – 318 participantes 

  

 


