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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA 

A Naturgy é uma multinacional espanhola, inaugurada há mais de 170 anos. Um dos maiores 
grupos empresariais no mercado mundial de gás e energia, a Naturgy é responsável no Brasil 
pelo controle das distribuidoras de gás Ceg e Ceg Rio, no Rio de Janeiro; da Gas Natural Fenosa, 
em São Paulo; e da Gas Natural Serviços, que atua no mercado de soluções energéticas no 
estado do Rio de Janeiro. A empresa atua também no cenário de Energias Renováveis, opera 
com plantas solares fotovoltaicas nos estados de Piauí e Minas Gerais. 

A Ceg foi inaugurada em 1854 no Rio de Janeiro. Em 1997, a companhia foi privatizada e passou 
a ter como operador técnico o então Grupo Gas Natural Fenosa, modificado em 2018 para 
Naturgy. 

No Brasil, a empresa, hoje, está entre os TOP 100 grupos empresariais e é o maior Grupo em 
vendas de gás natural no país. Está presente em 73 municípios, onde conta com mais de 1 
milhão de clientes e 8 mil km de redes. 

Posicionamento estratégico 

Naturgy tem como visão ser um Grupo energético e de serviços líder e em contínuo crescimento, 
com presença multinacional, se distingue por proporcionar qualidade de serviço excelente, 
rentabilidade sustentável, ampliação de oportunidades a seus empregados e contribuição positiva 
à sociedade, atuando com compromisso global de cidadania. 
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TÍTULO DO TRABALHO 

COMUNICAÇÃO, ADAPTAÇÃO E EMPATIA: PALAVRAS-CHAVE PARA GARANTIR A 
INTEGRIDADE DA SAÚDE DOS COLABORADORES E A PRODUTIVIDADE DA EMPRESA. 

RESUMO DO TRABALHO 

O case aqui apresentado relata as ações adotadas pela Naturgy para enfrentamento da 
pandemia que desafia o mundo, desde o início de 2020. 

Já há alguns anos a Naturgy tem empreendido um projeto mundial consistente para oferecer aos 
colaboradores suporte e cuidados para garantir mais saúde e qualidade de vida e com isso 
conseguiu obter a certificação internacional Empresa Saudável. Essa certificação é fornecida pela 
Associação Espanhola de Normalização e Certificação (AENOR) que propõe um modelo global 
de identificação, execução e evolução do Plano de Ação Mundial da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

Para obter esse mérito e se adequar ao Modelo Empresa Saudável é necessário que a empresa 
proponente cumpra uma série de requisitos e identifique os fatores de risco que podem influenciar 
no ambiente de trabalho, a fim de controlá-los, reduzi-los e eliminá-los, tendo em vista as 
particularidades de cada organização. E, além disso, apresentar a cada revisão da certificação 
melhorias nesses quesitos. 

Seguindo, portanto, um modelo de excelência nas práticas sobre o tema, a Naturgy vinha 
aprimorando suas ações de atendimento às necessidades de seu público, promovendo uma 
atenção integral à saúde dos colaboradores.  

No início de 2020, a partir da identificação da pandemia, novas providências precisaram ser 
tomadas com a urgência que a situação exigia. Foi criado um comitê diário para a prevenção do 
impacto para as pessoas e para o negócio, com a presença da equipe de Recursos/Pessoas. 

Com uma equipe interna voltada especificamente ao assunto saúde, a Naturgy conseguiu com 
rapidez implementar um plano de adaptação para as mudanças exigidas em decorrência da 
pandemia. Mesmo com essa prontidão na ação, foram muitos os desafios a serem superados, 
tendo em vista que a empresa tinha como característica a preferência pelo trabalho presencial. 
Lembrando também, que pelo fato de a empresa ser responsável pela distribuição de um produto 
essencial suas operações não podem ser interrompidas. No trabalho de distribuição de gás é 
imprescindível manter equipes de campo em constante atividade para garantir o fornecimento do 
produto e, inclusive, a segurança dos consumidores. 

As iniciativas implantadas com a finalidade de facilitar a adaptação do sistema de trabalho 
abrangeram todos os colaboradores da empresa, com o objetivo tanto de garantir a saúde física 
quanto mental, visando prover equilíbrio e conforto, minimizando o estresse, criando sinergia e 
promovendo a harmonia entre todos. 

Os efeitos positivos dessas iniciativas alcançaram também outros públicos, tais como, colegas de 
empresas parceiras, o círculo social e a comunidade com os quais os colaboradores interagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 

  4 

 

INTRODUÇÃO 

RESPONSABILIDADE CORPORATIVA: NADA É MAIS IMPORTANTE DO QUE A 
SEGURANÇA, A SAÚDE E O BEM-ESTAR DAS PESSOAS. 

Na Naturgy, a Política de Responsabilidade Corporativa direciona o comportamento socialmente 
responsável da empresa. Essa política é composta por um conjunto de ações desenvolvidas para 
estabelecer relações confiáveis, estáveis, sólidas e mutuamente benéficas com seus públicos de 
relacionamento e com as regiões em que desenvolve suas atividades. Essa Política reúne oito 
compromissos assumidos pela Companhia: Compromisso com os resultados. Serviço com 
excelência. Gestão ambiental responsável. Interesse pelas pessoas. Saúde e segurança. Cadeia 
de suprimentos responsável. Compromisso social. Integridade e responsabilidade.  

Compromissos que comprovam a importância que a Companhia atribui aos cuidados com a 
saúde, a segurança, o bem estar, a qualidade de vida e equilíbrio pessoal e profissional de seus 
colaboradores.  

É com base nesses fundamentos que a empresa atua mundialmente e foi a partir deles que a 
Naturgy direcionou suas ações para enfrentar a grave crise na saúde que o mundo precisou 
enfrentar em 2020. Com a intenção de cumprir esses compromissos a Naturgy adotou uma série 
de medidas para minimizar os impactos gerados pela Covid-19, para garantir o fornecimento 
seguro e contínuo de gás natural a seus clientes, mantendo a qualidade do atendimento e 
preservando a saúde de colaboradores e clientes. 

JUSTIFICATIVAS E PRINCIPAIS PREMISSAS ADOTADAS 

A Naturgy mantém o compromisso de estar permanentemente atenta em controlar e minimizar os 
riscos associados aos seus processos de trabalho, produtos e serviços, e assegurar a integridade 
e o bem-estar físico e mental das pessoas envolvidas nesses processos, incluindo em suas 
orientações de segurança e saúde funcionários das empresas terceirizadas. Com isso construiu 
uma cultura forte de proteção à saúde e segurança, compartilhada por todos os colaboradores. 

A Naturgy sempre promoveu uma série de ações de conscientização que visam, por meio da 
difusão de conhecimento e de um processo contínuo de educação, sensibilizar, conscientizar e 
capacitar as pessoas sobre a necessidade de cumprir todos os requisitos de segurança para sua 
proteção e de mobilizarem-se para incorporarem hábitos de vida saudáveis. Os temas abordados 
nas campanhas contemplam todos os pilares de manutenção da saúde física, emocional e social.     

A empresa criou assim um ambiente que estimula a cooperação, a coesão, a difusão do 
conhecimento e o desenvolvimento profissional e humano, comprovando sua determinação de 
cuidar das pessoas integralmente. 

Essa prontidão no cuidado com a saúde e a segurança foi fundamental quando surgiu a crise 
mundial de saúde em 2020.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Atualmente qualquer empresa que vise ser competitiva em mercados cada vez mais globalizados 
sabe como o elemento humano é importante para seu sucesso.  

A Constituição da OMS, em seu primeiro tópico esclarece a abrangência dos cuidados 
necessários para manutenção da saúde: “A saúde é um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não apenas a ausência de condições ou doenças”.  

A Naturgy sempre pautou seu plano de ações para gerenciamento de pessoas em estudos 
globais, mundialmente reconhecidos.  Com a emergência instaurada pela pandemia identificada 
pelos organismos internacionais de saúde, logo no início de 2020, a empresa precisou 
interromper programas de suporte à saúde que mantinha e rapidamente desenvolver novos 
programas, mais específicos para o momento atual.  
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CORPO DO TRABALHO 

Diante da emergência que se instalou no mundo todo, quando foi confirmada a existência da 
pandemia do Covid 19 para a qual o único paliativo era o isolamento das pessoas, tanto a 
população como todas as empresas precisaram rapidamente mudar seus hábitos e se adequar a 
essa nova realidade. Uma realidade para a qual nenhum país, nenhuma empresa, ninguém, 
estava efetivamente preparado. 

Muitas empresas tiveram a opção de interromper temporariamente suas operações até que se 
promovessem as mudanças necessárias, mas as empresas prestadoras de serviços essenciais, 
como a Naturgy, não podiam contar com esse tempo. A Naturgy precisou, em um curto espaço de 
tempo, tomar inúmeras decisões importantes sobre uma série de mudanças, tanto no que se 
referia à prestação de serviços aos consumidores quanto às medidas para segurança, saúde e 
continuidade do trabalho dos colaboradores. Nesse momento, a integração e a parceria entre as 
áreas da companhia foi de grande importância para o sucesso das medidas, tendo a área de 
Saúde papel fundamental na orientação das medidas adequadas a serem tomadas quanto à 
prevenção, na criação e divulgação dos protocolos e informes de saúde para enfrentamento da 
pandemia, no suporte para as áreas críticas da empresa e no plano de adaptação das ações de 
saúde já implantadas para atendimento aos colaboradores. 

Para a Naturgy um dos muitos desafios foi a implantação de imediato do regime de home office, 
modelo de trabalho que a empresa não utilizava e para o qual, portanto, nem os processos nem 
as pessoas estavam preparados. Havia também a urgência de tomada de decisão sobre o 
atendimento e abastecimento dos clientes, e protocolo de segurança para os colaboradores.  

Para conseguir enfrentar todos os desafios, a Naturgy implantou diversas medidas que serão 
descritas na sequência, agrupadas em imediatas e por tema ou público.  

AÇÕES PREVENTIVAS IMEDIATAS 

Suspensão dos atendimentos presenciais nas agências. 

Fechamento total das instalações da sede Presidente Vargas. 

Fechamento parcial da sede de São Cristóvão - atuando apenas funcionários que 
trabalham com atividades essenciais. 

Equipes de campo: As áreas operacionais da empresa, que atuam no monitoramento da rede de 
gás canalizado, equipes técnicas de atendimento e a estrutura de fornecimento de GNV aos 
postos de combustível continuaram trabalhando 24 horas por dia, mas com cuidados redobrados 
de higiene e seguindo os planos de contingência.  

Distribuição de kits de higiene: A empresa forneceu kits de higiene e proteção contendo álcool 
gel, álcool líquido e máscaras de proteção a todos esses colaboradores de campo e provisionou 
os kits para todos os colaboradores conforme fossem retornando às atividades presenciais. 

Atendimento médico: Em tempos normais, a empresa mantém um médico e uma técnica de 
enfermagem na sede de São Cristóvão. Durante a pandemia, em horário reduzido, o serviço 
médico continua realizando atendimentos e distribuindo itens de proteção às equipes. 

IMPLANTAÇÃO DE HOME OFFICE 

Foi iniciado gradativamente um regime de home office para todos os colaboradores cujas 
atividades podem ser realizadas à distância, iniciando pelos de maior vulnerabilidade: maiores de 
60 anos, gestantes ou portadores de doenças crônicas.  

No início da pandemia, 94% dos colaboradores entraram em sistema Home Office, trabalhando à 
distância. As reuniões passaram a ser realizadas por meios digitais como Teams, 
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videoconferência e ligações, permitindo que todos estivessem conectados e possibilitando que as 
atividades continuassem sendo realizadas.  

TELETRABALHO  

Para oficializar o regime de home office foi implementado o teletrabalho de forma emergencial em 
função da pandemia. Uma MP anunciou que os empregadores poderiam converter os regimes de 
trabalho presencial em regimes de teletrabalho sem que este passasse a configurar como jornada 
externa. Com isso, a empresa deliberou também uma ajuda de custo mensal incluída na folha de 
pagamento, para manutenção de custos adicionais enquanto durar o período de teletrabalho em 
função do Covid19. 

FLEXIBILIZAÇÃO DE MARCAÇÃO DO PONTO  

Foi abolida a obrigatoriedade de marcação de ponto durante a pandemia.   

HORAS EXTRAS 

A empresa determinou que só poderiam ser apontadas as horas extras estritamente necessárias, 
que passaram a ser informadas pelos gestor/responsáveis das áreas. 

ANTECIPAÇÃO DAS FÉRIAS INDIVIDUAIS 

Durante o estado de calamidade pública referente à pandemia foi baixada uma MP que permite 
que tanto o empregador quanto o empregado possam solicitar antecipação de suas férias com 
antecedência mínima de apenas 48 horas (art. 6º, MP n. 927/2020). Na Naturgy, gestores e 
colaboradores passaram a decidir juntos sobre a antecipação de férias. 

GUIA COM ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA UM HOME OFFICE EFICIENTE E SAUDÁVEL.  

Foi desenvolvido um manual para que os colaboradores se organizassem e se sentissem 
confortáveis na implantação do modelo de home office. 

O manual contém dicas sugerindo como:  

 Criar um local de trabalho (orientando o colaborador a estabelecer um cômodo que fosse 
como o seu escritório, e assim obter um local apropriado para realização do seu trabalho);  

 Estabelecer uma agenda (delimitando o horário de trabalho);  

 Manter o contato com os colegas e outras áreas;  

 Respeitar seus horários;  

 Elaborar uma lista de tarefas;  

 Manter o cuidado com o sigilo das informações.  

O guia ainda incluiu importantes informações sobre o Corona Vírus e as formas de prevenção e 
disponibilizava os contatos da área de Saúde Laboral caso o colaborador precisasse obter outros 
esclarecimentos sobre o vírus Covid-19. Todas as ações vêm sendo reforçadas constantemente 
com uma forte campanha de comunicação interna. 

OUTRAS AÇÕES PREVENTIVAS 

Todas as viagens e reuniões presenciais foram suspensas, durante a pandemia e uma campanha 
informativa foi criada, no mês de março, para que os colaboradores comunicassem a área de 
Saúde caso realizassem viagens. Após a aplicação do Home Office, tanto os colaboradores que 
retornam de viagens nacionais ou internacionais como os que apresentam sintomas suspeitos ou 
tiveram contato com pessoas de risco foram monitorados e avaliados pela equipe médica da 
empresa. 
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PROJETO DIGITALTEAMS 

Diante do cenário de pandemia e a necessidade do trabalho remoto, a Naturgy implantou o 
Projeto DigitalTeams: uma plataforma multicanal que permite a realização de videoconferências e 
transmissões ao vivo, e também do compartilhamento e da edição de arquivos e do acesso 
instantâneo às tarefas do OneNote, Planner e OneDrive da Naturgy. As funcionalidades 
dinamizam o fluxo de informações diárias, otimizando tempo e recursos. Durante a pandemia, o 
Teams tem se mostrado ainda mais eficaz, contribuindo para que todos possam manter o nível de 
produtividade ao trabalhar de casa.O projeto desenvolvido pelas áreas de Pessoas e Sistemas de 
Informação tem o objetivo de incentivar hábitos colaborativos, modelos de relações mais flexíveis 
e impulsionar a sinergia entre os colaboradores. Para incentivar o uso da ferramenta os criadores 
do projeto contaram com a importante ajuda dos influencers da empresa (colaboradores 
selecionados para cumprir o papel de divulgadores internos) que tiveram a missão de preparar e 
de incentivar o uso da ferramenta em suas comunidades e sanar dúvidas.  

Essa iniciativa e a forma como foi conduzida sua implantação demonstra que comunicação e 
empatia podem fazer toda a diferença para o sucesso de um projeto.  

 

BENEFÍCIOS E GARANTIAS  

Garantias: Não houve redução no salário dos colaboradores, pagamento do PLR sem 
parcelamento e manutenção da agenda de negociações com sindicato para ACT.  

Não houve modificação do planejamento laboral dos dias pontes em feriados e foi mantido o 
benefício de saída antecipada às sextas-feiras. 

Equipamentos: A Naturgy distribuiu aos colaboradores notebook e celular corporativo para 
facilitar a adaptação ao home office.  

Mobiliário: Para proporcionar mais facilidade aos colaboradores que passaram a trabalhar à 
distância, a Naturgy disponibilizou mobiliário da empresa para montagem de estação de trabalho 
em suas residências. Uma forma de oferecer conforto e preservar a ergonomia, durante o período 
em que os colaboradores permanecerem no regime de home office. 

Ajuda de custo: A empresa transformou o auxílio transporte dos colaboradores, revertendo o 
valor em ajuda de custo (para pagamento das contas de luz e internet).  

Vale refeição: A Naturgy ofereceu a opção de o colaborador solicitar reversão de 100% do vale 
refeição em vale alimentação, ou, como já acontecia, dividir em 50% refeição e 50% alimentação. 

Com essa série de medidas a empresa demonstrou ter uma gestão de pessoas estratégica e 
eficiente: reduziu a carga de estresse e preocupação de seus colaboradores garantindo-lhes 
segurança e disponibilizando benefícios importantes para a realização de seu trabalho.  

AÇÕES DE APOIO À SAÚDE  

A área de Pessoas está oferecendo todo suporte aos colaboradores tanto no aspecto da saúde 
física quanto emocional, e apoiando os líderes na gestão de suas equipes. Dentre as ações 
lideradas pela área destacam-se: 

MONITORAMENTO DA SAÚDE 

Desde março a equipe de Saúde Laboral da Naturgy iniciou um monitoramento e reporte diário de 
informações sobre os colaboradores (efetivos e terceiros) que apresentam sintomas respiratórios, 
realizaram ou têm viagem internacional programada e também agrupou os colaboradores 
portadores de doenças crônicas estabelecendo um grupo de risco. Para efetuar o monitoramento 
a área de Saúde  utiliza a plataforma HERAH. A ferramenta disponibiliza questionários semanais 
que possibilitam o rastreio e monitoramento da saúde física e emocional dos colaboradores e 
identifica possíveis casos positivos de COVID 19, pelos sintomas respondidos no questionário. 
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Com isso a área pode gerenciar os indicadores de estresse e solidão dos colaboradores e atuar 
prontamente inclusive diante da possibilidade de contágio de algum colaborador. 

CENTRAL DE APOIO PSICOLÓGICO 

A Naturgy está oferecendo desde abril/2020 apoio psicológico aos colaboradores, por meio de um 
canal gratuito (0800) de apoio à saúde emocional que funciona 24 horas, todos os dias da 
semana, atendido por uma equipe de psicólogos e assistentes sociais.  

O serviço é disponibilizado aos colaboradores, estagiários e jovens aprendizes, e também para 
dependentes (filhos e cônjuges) e pais. As ligações são sigilosas.  

A empresa parceira para atendimentos é das maiores do país, com 23 anos de atuação. O 
contato é realizado também de forma ativa. Nesses casos, com total discrição, os assistentes 
sociais fazem contato com pessoas indicadas pela área de Pessoas, por gestores ou mesmo por 
colegas de trabalho, de acordo com a percepção de necessidade de ajuda. 

Para maior controle do assunto, com o apoio dos questionários semanais (plataforma HERAH), a 
área de Saúde faz também o rastreamento e monitoramento para acompanhar de perto casos 
críticos e com necessidade de um apoio mais frequente.  

O objetivo dessas iniciativas é proporcionar ao colaborador e sua família uma experiência de 
acolhimento e apoio emocional diante do momento atual tão complicado e chocante. 

LIVE SEMANAL COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

Visando melhorar a qualidade de vida e fortalecer a saúde física e emocional dos colaboradores a 
área de Saúde Laboral organizou também um cronograma de lives com psiquiatras e psicólogos. 
São realizadas, semanalmente, transmissões ao vivo pelo YouTube com profissionais 
especializados em psiquiatria que abordam questões essenciais para melhorar a qualidade de 
vida física e mental dos colaboradores. 

Foram realizadas 11 Lives com temas extremamente pertinentes ao momento da pandemia, 
home office e isolamento social.  

 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 

A Naturgy realizou a companha de vacinação contra o vírus da gripe de forma inovadora: 
elaborou um sistema de drive thru utilizando o pátio da sede operativa de São Cristóvão (RJ) – 
local que concentra a maior parte dos colaboradores a serem vacinados – todos os colaboradores 
pudessem foram imunizados sem sair do carro. Para atender as bases em outras cidades como 
Petrópolis, Resende, Macaé, Campos e Volta Redonda e Votorantim em São Paulo a Naturgy 
enviou unidades clínicas parceiras que realizaram a vacinação com toda proteção e higiene 
necessárias para o momento de pandemia. 

APOIO ÀS OUTRAS ÁREAS DA EMPRESA 

A área de Saúde também desenvolveu ações internas de orientação e apoio a todas as áreas da 
empresa, com a elaboração de protocolos de saúde para retorno de funcionamento de agências, 



 
  
 
 
 
 
 
 

  9 

informes de saúde e suporte para as áreas críticas durante a pandemia. Foi realizado um estudo 
pela área de saúde sobre o perfil de funcionários com sintomas crônicos (grupo de risco) que 
estavam em atividade. Após o estudo foram afastados 31 colaboradores que atuavam em 
atividades essenciais ou de prontidão, esses funcionários foram colocados para serviços 
totalmente home office para reduzir o risco de contaminação desse grupo de colaboradores. 

ALTERAÇÕES NOS PROJETOS DA ÁREA DE SAÚDE  

Atendendo aos protocolos dos órgãos de Saúde Pública, a Naturgy alterou os projetos da área de 
Saúde que estavam em vigor e que exigiam contato social ou atendimento presencial, tais como: 
exames médicos e check-up executivo, massoterapia, fisioterapia, entre outros. Também 
suspendeu as reuniões presenciais do Programa Viva Leve, mas manteve o aplicativo de pró-
pontos, em apoio aos participantes. 

Frente a um momento tão crítico e com a necessidade de cancelar os programas que exigem 
comparecimento presencial, a área de Saúde Laboral procurou lançar novos programas e dar 
apoio aos líderes e gestores de outras áreas, sempre com o objetivo de garantir o bem estar e a 
saúde física e mental dos colaboradores.  

PROJETO GINASTICA LABORAL 

Pensando em garantir a qualidade de vida dos colaboradores durante esse período de trabalho 
em Home Office, a Naturgy lançou o projeto da Ginastica Laboral à distância. Por meio do Digital 
Teams, as aulas são ministradas por um professor de educação física, acontecem 3 vezes por 
semana, 2 vezes por dia e duram 30 minutos cada.  

OUTRAS AÇÕES NATURGY 

CAFÉ DA MANHÃ VIRTUAL COM LIDERES  

A Naturgy lançou o projeto de Café da Manhã Virtual com Líderes com o objetivo de aproximar a 
liderança da empresa dos colaboradores e facilitar o acesso deles à informação. A iniciativa 
demonstra a preocupação da empresa em manter um diálogo transparente, um canal de 
comunicação aberto, a sinergia entre todos e a manutenção de um ambiente de trabalho 
agradável e produtivo mesmo no trabalho à distância. 

As reuniões têm 1h e 50 min de duração e abordam diversos temas, promovendo parceria e 
empatia entre as pessoas, dirimindo as dúvidas, reduzindo incertezas, desenvolvendo maturidade 
profissional e autonomia da equipe, compartilhando momentos de descontração e de apoio entre 
líderes, gestores e colaboradores. O Café da Manhã Virtual com Líderes já teve 10 turmas e 
atingiu 90% dos líderes da empresa. 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

No âmbito do desenvolvimento de pessoas o destaque foi a realização de treinamento virtual ao 
vivo para as lideranças com foco na gestão frente ao cenário atual, além da disponibilização de 
consultoria interna individual para apoiar as particularidades de forma pontual. 

PROJETO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

Antes do início da pandemia a Naturgy já estava empenhada em promover um projeto de 
transformação digital de larga escala, ciente que a integração da tecnologia digital em todos os 
aspectos da empresa (processos, pessoas) estabelece mudanças importantes na cultura, na 
operação e na entrega de valor. Por isso criou um espaço virtual de trabalho e inovação para: 
compartilhamento de experiências, treinamento e reuniões de projetos digitais - o DigitalHub. 
Criado para apoiar na mudança de mindset digital, contribuir para conectar os talentos e adquirir 
novas capacidades. Além de ajudar a gerar valor para a companhia. 

O projeto faz parte de uma ação global da Naturgy e está sendo admitido como um novo marco 
na história da empresa. Diante das mudanças impostas pela pandemia o projeto foi fundamental 
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e providencial e está baseado em 3 pilares: Trendy Talks, onde uma empresa referência está 
realizando 14 sessões online ao vivo sobre temas atuais de transformação digital (IA, RPA, Data 
Driven, Mindset Ágil, etc); Experiência digital onde serão apresentados cases implantados na 
Naturgy e cases de mercado e Formação digital: Engajamento de líderes e alta direção sobre 
transformação digital e formação em Metodologia Ágil para gestores, equipe de implantação e 
operativa dos diferentes projetos digitais Num momento em que é um fator de preservação de 
saúde incentivar o trabalho à distância, a empresa está conseguindo entregar a seus 
colaboradores um ferramental poderoso para auxiliar na sua eficiência profissional. 

AÇÕES DE SOLIDARIEDADE 

A Naturgy lançou, entre os colaboradores a campanha de voluntariado Sua Solidariedade Soma e 
Nossa Energia Multiplica, cujo objetivo foi arrecadar recursos para compra e distribuição de EPIs 
para hospitais públicos, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan). Os funcionários doaram, voluntariamente, parte do salário para a iniciativa e a empresa, 
por sua vez, contribuiu com um valor igual ao total arrecadado. 

Além disso, a Naturgy, por meio da Global Power Generation (GPG) – empresa de energia 
renovável da Naturgy Brasil – colaborou para a criação de um novo leito para atendimento de 
pacientes de Covid-19 na Maternidade Municipal Mãe Elisa, em São João do Piauí, com 
capacidade de cuidar de doentes graves: ventilador mecânico, desfibrilador, monitor, entre outros. 

FORNECIMENTO GARANTIDO PARA OS CLIENTES 

A Naturgy garantiu, com ações ágeis, que seus clientes pudessem desfrutar desse serviço sem 
risco de interrupção no fornecimento.  Essas ações têm impacto positivo no atendimento ao 
cliente e consequentemente também impactam positivamente os colaboradores envolvidos no 
atendimento, no andamento e no clima de trabalho e no negócio da empresa. 

Principais ações: 

 Suspensão de cortes de fornecimento 

 Redução de tarifas em São Paulo 

 Redução de tarifas no Rio de Janeiro 

 Indústrias fluminenses puderam pagar somente pelo gás consumido 

 Indústrias do Estado de São Paulo  

 Suspensão do atendimento presencial nas agências físicas e móveis 

 Campanha para adesão ao débito automático e a fatura online. 

 Manutenção de Serviços essenciais e emergenciais 

 Leitura facilitada 

 Parcelamento de faturas atrasadas 

PLANO DE RETORNO AO TRABALHO 

A área de Saúde elaborou um plano de retorno das atividades presenciais pautado por 5 fases 
distintas. Foram definidos critérios relativos ao quadro de saúde, idades e atividades dos 
colaboradores. Esse plano estabelece medidas para retomada das atividades presenciais após a 
pandemia e prevê distanciamento das mesas de trabalho, kits de higiene e proteção e 
revezamento das equipes na unidade de trabalho. Todos os grupos realizarão teste sorológico 
IGM e IGG de COVID 19 antes de retomar suas atividades. 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

A Naturgy está desenvolvendo uma solução tecnológica para aplicativos de celular com intuito de 
utilizar a ferramenta no retorno às atividades presenciais, com capacidade de interligar, em tempo 
real, as diversas áreas da empresa envolvidas no combate ao COVID, tais como segurança, 
saúde e recursos.  
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Os colaboradores deverão acessar diariamente o aplicativo e realizar o preenchimento de 
questionário que é analisado e por meio de algoritmos identifica quem está com sintomas ou 
apresenta algum risco de contaminação do COVID19. Com essa identificação o colaborador é 
notificado se deve ou não comparecer a unidade de trabalho no dia. Os colaboradores com 
suspeita de contaminação são contatados pela área de saúde para acompanhamento do caso. 

EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS COM SEGURANÇA 

Os exames ocupacionais suspensos no início da pandemia voltaram a ser obrigatórios em 19/07. 
Para atender a legislação e visando a segurança do colaborador a Naturgy implantou as 
seguintes medidas: horários reduzidos, equipamentos de proteção como mascaras e álcool gel, 
local seguro e de fácil acesso aos colaboradores, grade de exame reduzida para evitar risco de 
exposição e, para reduzir o risco de contágio no transporte até o local de realização do exame, a 
empresa disponibiliza taxi corporativo para o deslocamento seguro até a unidade. 

PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA  

Por imposição do atual momento, muitos programas já implantados e dos quais os colaboradores 
se beneficiavam antes da pandemia precisaram ser interrompidos, outros sofreram adaptações 
para se adequarem a essa nova realidade imposta pela necessidade de se preservar a saúde, 
evitando contágio. Os programas alterados estão descritos a seguir. 

VIVA LEVE 

Programa que incentiva a prevenção e auxilia os colaboradores no tratamento da obesidade e 
sobrepeso em parceria com Vigilantes do Peso. Sem reuniões presenciais, a área de saúde 
manteve o aplicativo de pró-pontos do Programa Viva Leve. Desta forma os colaboradores 
puderam continuar controlando o peso e recebendo dicas e orientações de alimentação saudável. 

MEDICAMENTOS 

Criado em 2009, o Programa contempla o custeio de 50% dos medicamentos para as patologias 
de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus. Houve uma mudança no calendário de 
entregas para evitar deslocamento dos beneficiados. 

TURNOS 

Nesse período em que a maioria dos programas teve que sofrer alterações, os colaboradores que 
trabalham no regime de turnos foram atendidos com kits de proteção individual, monitorados 
sobre todos os cuidados e sintomas e contaram com higienização total das estações de trabalho 
para a segurança de suas atividades.  

CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO 

Por meio de campanhas de conscientização e palestras com especialistas a Naturgy sempre 
manteve um cuidado constante em alertar os colaboradores sobre a importância de manter 
cuidados com a segurança e a saúde. Uma prática extremamente útil nesse período em que 
todos precisaram ficar em alerta para se manterem saudáveis e cuidando de seu bem-estar. 

COMPROMISSO COM A SEGURANÇA E A SAÚDE 

O Programa existe desde 2014 e é responsável pela criação de uma cultura integral de proteção 
e promoção da saúde, segurança e do bem-estar e por conceder e manter a certificação 
internacional da Naturgy como Empresa Saudável – Certificado em Desenvolvimento Humano e 
Social (EFR – Empresa Familiarmente Responsável).A Naturgy foi a primeira companhia a 
receber a certificação em nível mundial, devido à sua política de gestão, que está baseada nos 
critérios da OMS (Organização Mundial da Saúde) e na metodologia de Melhoria Contínua.  

Essa cultura de atenção permanente com os cuidados com a saúde e a segurança contribuiu 
para que, diante da contingência desse período de isolamento, mesmo com tantas mudanças e 



 
  
 
 
 
 
 
 

  12 

necessidade de adaptação de hábitos, os colaboradores sentissem confiança na empresa e nas 
medidas tomadas e estivessem mais bem informados sobre como se cuidarem melhor.  

RESULTADOS 

AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÃO 

A Naturgy opera com 2 sedes na cidade do Rio de Janeiro, uma no Centro, que concentra parte 
das áreas administrativas e outra em São Cristóvão, que reúne áreas administrativas e oficinas.  

 

MEDIDAS IMEDIATAS PARA O ISOLAMENTO 

HOME OFFICE 

A Naturgy diante das primeiras notícias de que a pandemia havia chegado ao Brasil tomou 
medidas para proteger seus colaboradores. Já no dia 13/03 fechou suas sedes administrativas, 
providenciou mudanças e estabeleceu o sistema de teletrabalho, antecipando-se às medidas 
oficiais para salvaguardar a saúde de seus colaboradores. Quando as medidas restritivas foram 
decretadas no Rio de Janeiro, 94% dos colaboradores já estavam trabalhando em home office. 

DISTRIBUIÇÃO KITS DE HIGIENE 

 

 1336 máscaras reutilizáveis  

 348 kits de álcool em gel, álcool liquido e toalhas de papel. 

AÇÕES DA ÁREA DE SAÚDE LABORAL 

Nesse item serão descritas outras ações desenvolvidas pela área de saúde, além das relatadas 
no item medidas imediatas do isolamento, desenvolvidas para manutenção da saúde dos 
colaboradores durante o período da pandemia. 
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MONITORAMENTO 

O monitoramento Herah é realizado por meio do preenchimento de questionários. Para sua 
efetividade é necessária a adesão dos colaboradores. A ação conseguiu um resultado 
surpreendente: uma média de 420 preenchimentos semanais. 

A metodologia foi útil para analisar possíveis sintomas e tomar medidas preventivas para os 
colaboradores considerados do grupo de risco e no caso de haver suspeita de contaminação, 
com o acompanhamento em tempo real de possíveis casos. Após o estudo foram afastados 31 
colaboradores considerados do grupo de risco, que atuavam em atividades essenciais ou de 
prontidão, que, para reduzir o risco, foram colocados em serviços home office. 

 

ATENDIMENTOS DE SAÚDE REMOTO E PRESENCIAL 

Para proporcionar mais tranquilidade aos colaboradores, a Naturgy disponibilizou atendimento 
médico remoto ou presencial e até agosto foi registrado um total de 213 atendimentos de saúde: 

 Contato telefônico 170;  

 Contato presencial 43. 

 

Com a disponibilidade e o crescimento dos contatos telefônicos o número de atendimentos 
mensais se manteve próximo ao de 2019, no mesmo período. 

APOIO PSICOSSOCIAL 

 

Com as medidas de apoio que a Naturgy adotou, o monitoramento on line e a consultoria 
psicossocial, a empresa conseguiu manter sob controle, entre os colaboradores, os principais 
problemas identificados em toda a população durante a pandemia: o estresse e sensação de 
solidão. 
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Houve redução do nível de estresse e solidão reportados no monitoramento Herah, mesmo 
durante a pandemia.  

LIVES PSICOSSOCIAL 

Outra modalidade de apoio desenvolvido pela área de Saúde da Naturgy foi a realização de 
diversas Lives com especialistas para levar aos colaboradores informações importantes sobre 
saúde, em relação à pandemia e suas consequências. 

 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 

74% de funcionários imunizados um resultado expressivo e seguro. 

PLANO DE RETORNO 

TURMA 1: número de testes aplicados até agosto 

 

A Naturgy definiu um plano de retorno dividido em 4 turmas, com testes para colaboradores e a 
unidade familiar (que residem no mesmo domicílio), para conhecer o perfil epidemiológico dos 
colaboradores da Naturgy Brasil. O exame a ser realizado é o teste sorológico para COVID-19 
(IgM/IgG) – CLIA que permite identificar a presença ou não desses anticorpos. 

GINASTICA LABORAL 

A adesão a Ginástica Laboral implantada pela área de Saúde foi de 190 participantes, em 18 
aulas realizadas até 31 de agosto.   

RESULTADOS DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 

INFORMES SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS Á PANDEMIA 

Entre os dias 02/03 e 31/08, a área de Comunicação enviou 95 comunicados relacionados à 
pandemia: 73% sobre temas de saúde, 21% sobre ações destinadas ao público externo e 6% 
relativos ao plano de flexibilização do confinamento. 

É importante lembrar que essas informações, fornecidas por especialistas ou por organizações de 
saúde renomadas, beneficiam os colaboradores e atingem também seus familiares e amigos. 
Bem informado, o colaborador se sente mais seguro e tranquilo: melhora sua qualidade de vida.  
Esse equilíbrio é essencial para sua disposição frente às demandas de trabalho. 
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AÇÃO DE SOLIDARIEDADE 

A Campanha Sua Solidariedade Soma e Nossa Energia Multiplica promovida pela Naturgy 
envolveu 137 colaboradores, arrecadando R$36.790,00. A empresa colaborou com o valor total 
de R$ 73.580,00, que já foi doado a instituições de amparo à pessoas necessitadas. 

RESULTADOS REFERENTES ÀS OUTRAS AÇÕES DA EMPRESA 

CAFÉ VIRTUAL 

O Café Virtual foi uma iniciativa que contribuiu para agregar a equipe e aproximar a liderança da 
empresa dos colaboradores. Essas reuniões serviram para manter o clima da empresa, incentivar 
a empatia entre a liderança e os colegas de trabalho, além de servir como um nivelador de 
informações para todos.  Uma excelente iniciativa frente ao distanciamento exigido pela pandemia 
e sem um ambiente de trabalho compartilhado. 

Quantidade de participações (até julho/2020) – 955 participações. 

PROJETO DIGITALTEAMS  

Com a implantação do trabalho à distância era essencial que a Naturgy conseguisse que seus 
colaboradores aderissem rápida e substancialmente às ferramentas digitais disponibilizadas pela 
empresa. A adesão dos colaboradores do Brasil à ferramenta DigitalTeams chegou a 95% já no 
mês de maio, impulsionada por reuniões, conversas e compartilhamento de arquivos. Média de 
adesão superior à média global da corporação ao Teams que é de 90%. Os dados globais de 
adesão à ferramenta são surpreendentes: em uma semana foram realizadas 70 mil reuniões e 
mais de 600 mil trocas de mensagens por chat. O Brasil foi o primeiro país Latim Sul do grupo 
Naturgy a implantar a iniciativa. 

DESLIGAMENTOS 

A Naturgy não efetuou nenhum desligamento durante a pandemia. Essa segurança que a 
empresa conseguiu passar a seus colaboradores foi essencial para que todos mantivessem a 
tranquilidade em um momento de muita apreensão com vários assuntos. 

VALOR DE INVESTIMENTO EM MEDIDAS PREVENTIVAS 

A Naturgy fez investimentos imprevistos em medidas preventivas de saúde e segurança que 
beneficiaram todos os seus colaboradores, seus familiares e ainda os funcionários de terceiros.   

Valor estimado investido (até ago/2020) – R$ 1.018.690,00 

CONCLUSÃO 

Empresas altamente eficientes têm investido em uma gestão estratégica de pessoas, valorizando 
o colaborador e colocando-o como fundamental para garantir a competitividade empresarial frente 
a cenários desafiadores.  

A pandemia do Corona vírus que atingiu o mundo em 2020 tem sido, sem dúvida, o cenário mais 
desafiador que qualquer empresa jamais enfrentou e um teste para a qualidade de  trabalho que 
a equipe é capaz de entregar durante um período de contingência inimaginável. 

A Naturgy faz parte de um grupo comprometido com os colaboradores. Pela natureza de seu 
negócio, a empresa prepara a equipe para estar permanentemente pronta para 
contingenciamentos. Características determinantes para que a empresa conseguisse superar os 
imensos desafios desse período, com resultados positivos tanto na preservação das vidas e da 
saúde dos colaboradores quanto na qualidade do seu trabalho. Prova que: comunicação, 
adaptação e empatia são palavres chave para garantir a saúde dos colaboradores e a 
produtividade da empresa. 
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ANEXOS 

CRONOLOGIA DE AÇÕES DURANTE A PANDEMIA 
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