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1 APRESENTAÇÃO 

 

Razão Social: MAN Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. 

 

Nome Fantasia: Volkswagen Caminhões e Ônibus 

 

Título do Case: Campanha Conectados com a Segurança 

 

Resumo: Com a pandemia do covid-19, proporcionando grandes mudanças no 

comportamento das pessoas, principalmente no que se refere ao isolamento social e 

práticas de higiene para prevenção ao coronavírus. Para fazer a conscientização dos 

colaboradores e seus familiares, foi necessário pensar em novas ideias. Em um período 

onde reuniões, diálogos de segurança e treinamentos tornaram-se rotinas que 

poderiam trazer riscos aos colaboradores, se fez necessário orientar os colaboradores 

sobre as regras de segurança e prevenção da doença, até então desconhecida, sem 

colocar os colaboradores em situação de contaminação. Foram desenvolvidas 

alternativas virtuais de comunicação que chegassem até os colaboradores e seus 

familiares, de forma simples e objetiva, com foco na preservação da saúde e prevenção 

de acidentes. A campanha Conectados com a Segurança contou com a criatividade e a 

espontaneidade dos colaboradores da área de saúde e segurança que fizeram vídeos 

estruturados com as orientações de saúde e segurança, além de comunicados 

eletrônicos e painéis digitais. Também foi utilizado o WhatsApp para que 100% dos 

colaboradores e seus familiares pudessem ter acesso aos vídeos informativos. Assim 

retornamos às atividades de produção de caminhões na fábrica sem riscos para os 

colaboradores e sem acidentes do trabalho. 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
 

2 INTRODUÇÃO 

 

O surgimento desse novo vírus que causou a pandemia de 2020 fez com que 

muitas organizações repensassem o seu modelo de trabalho e também de 

comunicação. Após uma pausa obrigatória nas operações, com o principal foco no 

isolamento social para a proteção dos colaboradores e seus familiares, houve a 

necessidade de retomar as atividades.  

Acompanhando o que estava acontecendo na região, foi observado que as 

Prefeituras começaram a retomada das atividades comerciais. Neste momento a 

empresa percebeu que poderia iniciar os estudos de retomada também de seus 

processos, e com isso fazer a economia girar novamente, garantindo assim a 

segurança financeira dos colaboradores. Para isso, um plano de retomada foi planejado 

e um comitê foi criado para que a atividade fabril pudesse retornar com a garantia da 

saúde e segurança dos colaboradores. 

A saúde das pessoas é um dos objetivos principais da Volkswagen Caminhões e 

Ônibus. Desta forma, o retorno das atividades foi realizado gradativamente, 

colaboradores administrativos foram direcionados para a realização de trabalho remoto 

e a produção retornou com 30% de sua capacidade total, garantindo assim o 

distanciamento social. 

Com o retorno dos processos, a exposição ao convívio pessoal seria inevitável. 

Além das ações realizadas nas áreas, como implementação de álcool em gel, 

demarcações de distanciamento social, proteções em acrílico, redução do efetivo para 

trabalho remoto e redução da capacidade do transporte fretado, era necessário 

encontrar meios para orientar todos os colaboradores e seus familiares sobre as 

medidas preventivas para se protegerem contra o novo coronavírus. Orientações que 

pudessem ser realizadas sem a necessidade de reunir pessoas, respeitando sempre as 

regras de distanciamento social. 

Um outro fator importante a ser considerado era que as campanhas de 

segurança programadas para o ano de 2020 não poderiam mais ser realizadas, pois 



                                                                                                            
 

era necessário eliminar as atividades que envolvessem pessoas reunidas em um 

mesmo local. 

E considerando todas essas preocupações com a contaminação  pelo 

coronavírus e com as notícias provenientes das mídias sociais, os colaboradores 

estavam apreensivos e com o pensamento apenas nesse novo vírus. Podendo assim 

desviar a atenção das atividades de risco e consequentemente causar acidentes de 

trabalho. As campanhas para prevenção de acidentes também eram necessárias. 

Considerando esses riscos, em conjunto com os assuntos para prevenção da 

contaminação pelo coronavírus, durante a campanha Conectados com a Segurança 

também foi possível abordar outros temas relacionados a prevenção de acidentes, 

como postura segura, proteção dos olhos e uso do cinto de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
 

 

 

3 CORPO DO TRABALHO 

 

A ideia da Campanha Conectados com a Segurança surgiu com a necessidade 

de manter os colaboradores orientados sobre as maneiras para se prevenirem contra o 

coronavírus e também sobre os riscos de acidentes provenientes das atividades diárias 

no setor de trabalho. O objetivo principal era a conscientização dos colaboradores para 

prevenção de acidentes e doenças em momento de pandemia. 

A proposta foi realizar dentro do mês de junho de 2020 a comunicação diária de 

temas para todos os colaboradores. Esses temas foram escolhidos com base no 

levantamento das necessidades de comunicação e também nos assuntos que já tinham 

sido planejados para as campanhas de segurança de 2020. 

Para que a campanha tivesse uma identidade própria, além do nome, também foi 

criada uma logo, onde todos os temas foram divulgados com essa marca. Fazendo com 

que os colaboradores associassem o conteúdo que estavam recebendo ao setor de 

segurança do trabalho da organização. 

A divulgação dessa campanha usou os canais de comunicação virtuais, tais 

como, TV corporativa, Mural, Painéis, comunicação online, vídeos e posts transmitidos 

através do WhatsApp de todos os colaboradores. O conteúdo disponibilizado para 

orientação contava com posts para celular, apresentações nas televisões, vídeos 

orientativos (realizados pelos profissionais da área de saúde e segurança), cartazes 

nas áreas e e-mails que eram passados diariamente para todos. 

 

3.1 Higiene das mãos 

 

Neste tema os colaboradores foram orientados sobre a forma correta de realizar 

a higiene das mãos para a prevenção contra o coronavírus, lavando com água e sabão 

ou passando álcool em gel. Receberam também orientações sobre quando higienizar 



                                                                                                            
 

as mãos, ao embarcar nos ônibus, antes e após as refeições e ao tocar em superfícies 

de uso comum. 

 

3.2 Uso de máscaras 
 

O segundo dia de campanha orientou os colaboradores sobre o uso correto das 

máscaras em todos os locais dentro da empresa, e também no posto de trabalho. 

Todos os colaboradores viram a importância de saírem de casa com as suas máscaras 

e retirá-las apenas no momento da refeição. Foram orientados sobre como manusear 

as máscaras para realização da troca a cada três horas. 

 

3.3 Higienização do celular 

 

Para ajudar na prevenção contra o coronavírus, a higienização do celular é uma 

ação bastante eficaz. Todos receberam dicas sobre como realizar a limpeza desse 

equipamento de forma correta e sem danificar os componentes eletrônicos. 

 

3.4 Distanciamento social 
 

Regras para manter o distanciamento social também foram divulgadas para 

todos os colaboradores. Para facilitar, todos foram orientados a respeitarem as 

demarcações no piso, principalmente dentro do restaurante e banheiros. No transporte 

fretado a regra era manter a distância dos colegas de trabalho respeitando a utilização 

de duas poltronas por passageiro. 

 

3.5 Autoavaliação 
 

Para garantir que os colaboradores não saíssem para o trabalho doentes, todos 

foram orientados sobre a realização da autoavaliação, verificando possíveis sintomas 

da doença. Realizando a autoavaliação também é possível detectar se as ações para 



                                                                                                            
 

prevenção ao coronavírus estão sendo realizadas de forma correta. Todas essas ações 

foram reforçadas durante esse dia da campanha. 

 

3.6 Como agir nas emergências 
 

Para a prevenção de acidentes durante uma emergência na área de trabalho, os 

colaboradores receberam orientações sobre como agir nesses casos. Pois saber como 

agir em uma emergência é muito importante para garantir o correto atendimento, ajudar 

a preservar vidas e a reduzir possíveis danos decorrentes do incidente. Os ramais de 

emergência da planta foram reforçados com todos os colaboradores e dicas de atitudes 

seguras foram repassadas. 

 

3.7 Uso de máscaras nos restaurantes 

 

Neste dia todos os colaboradores foram reorientados sobre a forma segura de 

utilização da máscara, com um foco especial no uso desta proteção dentro do 

restaurante. A orientação era para a retirada da máscara apenas nos momento da 

refeição, ao terminar de comer todos devem colocar as máscaras novamente e evitar 

conversas dentro do restaurante. 

 

3.8 Atenção às sinalizações 
 

Esse tema foi abordado para garantir que os colaboradores prestassem atenção 

às sinalizações implementadas nas áreas para a prevenção ao coronavírus, e também 

demais sinalizações já existentes para a prevenção de acidentes. O foco era fazer com 

que todos pudessem saber identificar uma sinalização de segurança na área e 

consequentemente respeitá-la para a sua proteção. 

 

3.9 Proteção das mãos 

 



                                                                                                            
 

Com o foco em prevenção, esse tema abordou assuntos para a proteção dos 

trabalhadores contra acidentes de trabalho com as mãos, mas também foi reforçada a 

necessidade da higienização frequente e a forma correta de higienização. 

 

3.10 Cuidados com bebedouros e áreas de café 
 

O tema abordou a forma segura de utilizar os bebedouros disponibilizados nas 

áreas, sempre com copos descartáveis e nunca colocando a boca diretamente nos 

jatos de água. Todos foram informados sobre a necessidade de higienizar as mãos 

antes e depois de usarem o bebedouro e garrafas de café. Foram orientados também 

sobre não permanecerem nas áreas de café e bebedouros sem a máscara, a regra é 

retirar a máscara para beber e depois colocar a máscara novamente. Sem rodas de 

conversa nessas áreas. 

 

3.11 Riscos das tarefas 

 

Neste tema todos receberam as informações sobre a forma segura de realizar as 

atividades e foram reorientados a realizarem uma avaliação prévia da área antes de 

executar o trabalho. Sempre verificando possíveis riscos no processo.  

 

3.12 Atravessar nas faixas de pedestre 
 

Foi reforçada a orientação sobre a necessidade de atravessar nas faixas de 

pedestres e a andar nas faixas seguras dentro do processo produtivo, sem se exporem 

a riscos desnecessários e sempre verificando a presença de veículos industriais. 

 

3.13 Uso correto do celular 
 

A orientação foi reforçada com a informação de que o uso do celular somente é 

permitido nas áreas demarcadas e determinadas pela segurança do trabalho. Regras 



                                                                                                            
 

como não caminhar digitando no celular, não usar fones de ouvido e não falar ao celular 

nas áreas de risco foram repassadas para todos os colaboradores. 

 

 

 

3.14 Proteção dos pés 
 

Neste dia a orientação era para que os colaboradores usassem sempre os 

calçados de segurança nas áreas de risco. Informações sobre cuidados com os pés 

também foram divulgadas. Dicas para a higienização dos calçados, principalmente 

nesta época de pandemia, foram reforçadas com todos. Incluindo a necessidade de 

retirar o calçado antes de entrar e casa. 

 

3.15 Proteção dos olhos 

 

Com esse tema os colaboradores puderam relembrar a importância de cuidar 

dos olhos e usar os equipamentos de proteção individual estabelecidos pela segurança 

do trabalho. Dicas contra o coronavírus também foram passadas, como não colocar as 

mãos nos olhos e manter os olhos protegidos contra possíveis contaminações. 

 

3.16 Respeito aos limites de velocidade 

 

Todos foram reorientados sobre os limites de velocidade dentro da empresa e 

sobre as principais regras de trânsito para a prevenção de acidentes.  

 

3.17 Descarte de máscaras 

 

Para esse tema contamos com a ajuda da enfermeira do trabalho que passou 

dicas de como realizar o correto descarte da máscara usada, dentro e fora da fábrica. 

Dentro da empresa foram disponibilizadas lixeiras específicas para esse resíduo, onde 

os colaboradores somente realizam o descarte. 



                                                                                                            
 
 

 

 

 

 

3.18 Filas com distanciamento social 

 

Foi relembrada a necessidade de respeitar o distanciamento social em todos os 

locais da fábrica, como principal forma de prevenção ao coronavírus. Com o lema, 

vamos cuidar uns dos outros. 

 

3.19 Organização na área de trabalho 
 

Foi abordada a necessidade de manter o ambiente de trabalho organizado, como 

forma de prevenir os acidentes de trabalho e a preservação da saúde. A orientação era 

não deixar objetos espalhados e também não deixar máscaras sujas em qualquer 

superfície. 

 

3.20 Higienização do posto de trabalho 

 

Neste dia a regra era manter o ambiente de trabalho limpo. Com orientações 

sobre realizar a higiene dos equipamentos antes de iniciar a jornada e logo após o 

almoço. Relembrando a todos que a limpeza favorece a preservação da saúde. 

 

3.21 Postura segura 
 

Todos foram orientados sobre a importância de praticarem o comportamento 

seguro para proteger a sua integridade e a integridade dos colegas de trabalho, 

adotando hábitos seguros diariamente. 

 

3.22 Uso do cinto de segurança 
 



                                                                                                            
 

E para fechar o mês, o último tema foi sobre o uso correto do cinto de segurança, 

dentro e fora da empresa. Sempre focando a prática de ações seguras no trânsito e 

abordando a importância da utilização do cinto. 

 

 

4 RESULTADOS E CONCLUSÃO 

 

A realização da campanha Conectados com a Segurança foi uma forma divertida 

de passar as informações necessárias a todos os colaboradores da organização, 

incluindo as empresas contratadas. 

Os profissionais da área de saúde e segurança fortaleceram seus conceitos de 

prevenção e enalteceram a segurança como prioridade na Empresa. Os seus vídeos 

foram disseminados entre os colaboradores e familiares. As dicas passadas 

diretamente por esses profissionais deu ao tema de cada dia um maior valor. Os 

colaboradores ficavam curiosos sobre o próximo tema e sobre quem seria a próxima 

pessoa a aparecer no vídeo. 

Essa ação gerou uma interação maior entre as áreas e tornou os colaboradores 

mais comprometidos com as ações de prevenção praticadas diariamente. Além de 

promover uma integração maior entre os próprios profissionais de segurança do 

trabalho das empresas contratadas. 

Na prevenção de acidentes também houve um ganho considerável, dentro dos 

meses de junho e julho/2020 não houve nenhum registro de acidente em nenhuma das 

empresas contratadas, ou seja, foi possível atingir o acidente zero em dois meses 

consecutivos. Para uma empresa de grau de risco 3 e com mais de 4000 colaboradores, 

esse é um excelente indicador. Além de não termos nenhum registro de infectados pelo 

coronavírus que tenha sido contaminado em nossa empresa, o que comprova que 

todos estão conscientizados das medidas de prevenção. 

Como os assuntos da campanha também eram passados nos grupos dos 

executivos da organização, consideramos mais uma oportunidade do gestor fazer uma 



                                                                                                            
 

gestão de cuidado com o colaboradores, que é uma das prioridades da empresa. E a 

participação dos colaboradores foi fundamental para compartilhar as informações de 

prevenção com seus familiares, com o uso da tecnologia de fácil acesso: o celular. 

Assim conseguimos a conscientização do público externo, que também é importante 

para nós. 


