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Prêmio Ser Humano ABRH – RJ 2020 
Case: “Projeto Vida Que Segue” 

MA Automotive Brasil Ltda 

 

Apresentação da Empresa 

 

A MA Automotive Brasil Ltda, é uma indústria multinacional do segmento de peças 

metálicas automotivas localizada em Porto Real – RJ sob o CNPJ 03.571.044/0001-60. Iniciou 

as atividades industriais em 27/12/99, atualmente tem 540 Funcionários diretos, faz parte do 

Grupo CLN, um dos principais players internacionais no cenário mundial de moldagem e 

montagem de componentes automotivos. No Brasil somos uma Joint Venture com 60% de 

capital italiano do Grupo CLN e 40% de capital japonês através da UNIPRES. 

 

 

 

Nossa Missão é “permanecer como líderes no desenvolvimento, industrialização e 

montagem de produtos de aço industrial de alto conteúdo tecnológico, oferecendo aos nossos 

clientes soluções e serviços dedicados, enquanto nos esforçamos para nos tornarmos 

referência em excelência e compartilhamos com eles os resultados bem-sucedidos 

alcançados”. 

 

Nossa Visão é “desenvolver nosso processo de internacionalização priorizando a 

segurança e a saúde de nosso pessoal, integrar nossa gama de soluções propostas, explorar a 

aplicação de novos materiais e antecipar requisitos do usuário e tendências do mercado. 
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Nossos Valores são norteados por um conjunto de princípios éticos e regras de 

conduta que inspiram suas atividades e as de suas subsidiárias, com o objetivo de disseminar 

uma sólida integridade ética e uma cultura corporativa sensível para respeitar as leis em vigor 

nos vários países em que atuamos. Tudo isto está incluído no Código de Ética do Grupo e nos 

esforçamos para garantir que esses valores sejam compartilhados por todos. 

 

Eu, Jorge Mauricio de Almeida Pires, Gerente de Recursos Humanos, sou o 

responsável pela inscrição e apresentação deste case junto a ABRH – RJ. Dados para contato: 

(24)3358.8090 / (24)98112.6456, jorge.pires@br.ma.gruppocln.com. 

 

Apresentação do Case: “Projeto Vida Que Segue” 

 

Introdução 

 

O ano de 2020 foi marcado mundialmente em seu primeiro trimestre de forma muito 

desafiadora com a aparição do Covid-19. Neste cenário, nós da MA Automotive Brasil 

entendemos que seria necessário desenvolvermos ações, que serão apresentadas neste 

documento, visando a manutenção da coesão da nossa Equipe de trabalho de forma que 

pudéssemos atravessar estas turbulências. O “Projeto Vida Que Segue” foi desenvolvido com 

base neste conjunto de ações e protocolos visando a preservação da vida.  

 

Resultados apurados com a implementação de todas as ações previstas neste Projeto 

considerando o período de 02 de maio a 21 de setembro de 2020, no total de 540 Funcionários 

impactados, sendo que 44 foram inseridos em atividades de teletrabalho parcial, foram 

identificados apenas 21 casos confirmados de COVID-19 (3,8%), sem nenhuma contaminação 

interna na Empresa, sem nenhuma necessidade de internação, todos com tratamento em 

isolamento domiciliar, todos retornaram as suas atividades normais após o tratamento, e 

principal resultado: 

ZERO perda de vidas humanas!!! 

mailto:jorge.pires@br.ma.gruppocln.com
mailto:jorge.pires@br.ma.gruppocln.com


 

3/25 

Jorge M. A. Pires - Gerente RH - Tel. (24)3358.8090 / (24)98112.6456 -  jorge.pires@br.ma.gruppocln.com 

 

Prêmio Ser Humano ABRH – RJ 2020 
Case: “Projeto Vida Que Segue” 

MA Automotive Brasil Ltda 

Ação 1) Aplicação da MP 936 e MP 927 

 

Detalhamento da Proposta do Acordo Coletivo Emergencial MAB aprovada em 

votação eletrônica por 95,8% dos Funcionários com a participação do Sindicato de Classe: 

 

✓ Aplicação da Redução de 70% da Jornada para TODOS os Funcionários com 

flexibilidade para montar Equipes a qualquer momento, tanto na produção quanto na 

administração, para trabalhar por 30% do número de horas previstas por mês; 

✓ Complementação salarial paga pelo Governo de 70% do Seguro Desemprego 

conforme regra da MP 936, sendo a redução salarial máxima será de até 20% para 

todos os Funcionários; 

✓ Serão mantidas todas as cláusulas previstas no Acordo Coletivo 2020/2021 aprovado 

em fevereiro de 2020, considerando também os benefícios atuais, exceto Prêmio da 

Qualidade pois a produção está totalmente paralisada; 

✓ As atividades poderão retornar a qualquer momento conforme demanda dos 

Clientes, sendo que somente serão permitidos desligamentos por justa causa e por 

pedidos de demissão; 

✓ Garantia de estabilidade de emprego após o término de aplicação desta Proposta 

conforme regra da MP 936 e o período de aplicação desta Proposta será de até 90 

dias a partir de 01 maio de 2020, podendo voltar a qualquer momento com aviso de 

no mínimo de 72 horas de antecedência. 

✓ Exemplos de aplicação da Proposta do Acordo Coletivo EMERGENCIAL MAB: 
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Ação 2) Novo Contracheque Online MAB 

 

“O valor de uma marca no mercado é definido não apenas por sua imponência, 

representatividade e liderança no setor em que atua, mas pela forma como interfere na 

sociedade com seus produtos e serviços”. Na MAB entendemos a importância de contribuirmos 

com a sustentabilidade, fazendo o uso consciente dos recursos naturais para o crescimento 

econômico, social e cultural. Para nós, produzir sem poluir é uma necessidade emergente! 

Dentre os 5 maiores problemas ambientais do mundo, o desmatamento é um dos mais 

preocupantes, causado pela extração indevida de árvores que têm como função principal 

manter o carbono fora da atmosfera e dos oceanos. Estima-se que para produzir 1 t de papel 

são necessárias de 2 a 3 t de madeira. 

Com base nos processos e na dinâmica que o Grupo CLN tem na sustentabilidade, na 

necessidade do momentâneo isolamento social para preservação da vida, na redução de 

custos, na flexibilidade e na velocidade do atendimento aos nossos Funcionários, estamos 

implementando a partir do mês de maio / 20 na MAB o Contracheque Online. 
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Ação 3) Preparação do Ambiente Interno a MAB para retorno das Atividades  

 

3.1) Instalação de Placas com regras Internas 

 

 

 

 

mailto:jorge.pires@br.ma.gruppocln.com


 

6/25 

Jorge M. A. Pires - Gerente RH - Tel. (24)3358.8090 / (24)98112.6456 -  jorge.pires@br.ma.gruppocln.com 

 

Prêmio Ser Humano ABRH – RJ 2020 
Case: “Projeto Vida Que Segue” 

MA Automotive Brasil Ltda 

3.2) Demarcação no piso e regras de distanciamento 

 

 

 

3.3) Controle de acesso no vestiário com limite máximo de 10 Funcionários, todos 

que entram recebem álcool em gel nas mãos 
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3.4) Incentivo a prevenção por meio de cartazes e DDS para lavagens das mãos 

 

 

 

3.5) Fornecimento de máscara descartável para TODOS na Empresa 
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3.6) Colocação de banners com boas práticas para uso das máscaras de proteção 

 

 

 

3.7) Entrega de KIT de higienização para TODOS contendo álcool em gel e lenço 

descartável 
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3.8) Proteção entre estações de trabalho em placas de acrílico 

 

 

 

3.9) Abertura de janelas nas salas fechadas, criando área de circulação de ar 
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3.10) Limpeza constante de maçanetas, corrimões e guarda corpos com 

desinfetantes, além da divulgação de prática de postura segura de contato 

 

 

 

3.11) Pulverização com solução sanitizante a 2% de cloro diariamente nas áreas 

comuns, com a Equipe de limpeza atual 
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3.12) Pulverização com solução sanitizante a 2% de cloro diariamente em 

empilhadeiras 

 

 

3.13) Proibição de banhos na Empresa, reduzindo o tempo no interior do vestiário 

e pontos de contaminação 
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3.14) Equipe de limpeza dos banheiros fazendo uso de macacão impermeável, 

protetor facial, luvas de látex, botas de borracha e máscara de proteção 

respiratória, após a realização de limpeza, higienização dos equipamentos 

com uma solução a 2% de cloro 

 

 

 

3.15) Criação de 40 pontos de KIT de limpeza para os postos de trabalho, oficinas 

e empilhadeiras 
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3.16) Demarcação de acentos 

 

 

 

 

3.17) Demarcação no piso de distanciamento na borda de linha da produção de 

2,0 metros 
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3.18) Implantação do protetor facial nos pontos onde não é possível ter um 

afastamento de 1 metro, disponibilizado também para áreas de apoio que 

precisarem acessar os postos 

 

 

 

3.19) Disponibilizadas máscaras descartáveis e óculos nas caixas de primeiros 

socorros 
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3.20) Instalação de lixeiras para material infectante para descarte de EPI’s                                                                  

(máscaras, protetores, óculos segurança, macacões e luvas sem retorno) 

 

 

 

3.21) Registro obrigatório em reunião acima de 2 pessoas 
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3.22) Demonstrativo do limite de pessoas em salas 

 

 

 

3.23) Área isolada em frente ao almoxarifado para ser usada como local onde os 

materiais recebidos irão ficar em quarentena, antes de serem colocados em 

prateleiras, segundo a tabela de recomendação do COVID 19 
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3.24) Foi instalado placa de acrílico na janela de atendimento do almoxarifado a 

na altura da face dos Funcionários 

 

 

 

 

3.25) Preenchimento de check-list com medidas preventivas do COVID 19 pelos 

fornecedores de serviços da MAB, por conta do retorno as atividades 
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3.26) Implantação de estação de lavagem de mãos junto a área de produção, com 

pedal mecânico para acionamento das torneiras com os pés 

 

 

 

3.27) Orientações gerais e periódica aos Funcionários e Terceiros 

 

✓ Orientação a todos os funcionários a não vir para a fábrica, caso tenha uma 

coriza, tosse, temperaturas acima de 37.8ºC ou esteja espirrando; mesmo que 

aparente ser um simples resfriado, mantendo a sua hierarquia informada; 

✓ Orientação a todos funcionários a não vir para a fábrica, caso um membro da 

família seja diagnosticado com o COVID 19, devendo neste caso seguir as 

recomendações da secretária de saúde local, mantendo a sua hierarquia 

informada; 

✓ Orientação a todos funcionários a não vir para fábrica caso tenha vindo de áreas 

de grande contágio, tais como viagens do exterior, neste caso deverá seguir as 

recomendações da secretária de saúde local, cumprimento de quarentena; 

✓ Orientação a todos os funcionários a comunicar qualquer sinal de gripe a sua 

hierarquia e ou a equipe de segurança e higiene do trabalho MAB, durante o 

turno de trabalho; 

✓ Orientação aos funcionários a cumprir as recomendações das autoridades locais 

em relação ao afastamento social nos períodos de folga e intervalos entre 

jornadas; 
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✓ Implementação de testes para identificação de funcionários suspeitos de COVID 

19, Teste SWAB (RTPCR) – Tampone. 

 

3.28) Demais ações na MAB 

 

✓ Organização das funções que podem estar em “home office” (trabalho em casa), 

diminuindo a quantidade de pessoas na planta; 

✓ Cancelamento de eventos, visitas e viagens; 

✓ Aumento no número de álcool gel ou 70%; 

✓ Não realização de reuniões operacionais e aglomeração de funcionários, 

preferindo videoconferência / áudio; 

✓ Instalações de cartazes orientativos de fácil visualização dos funcionários sobre 

as formas de se prevenir o coronavírus; 

✓ Para os funcionários ou terceiro que possivelmente sejam contaminados e 

tenham sua saúde reestabelecida somente poderão retornar as atividades com o 

atestado médico do trabalho da MAB e ou médico do trabalho da empresa 

terceira, sendo acionado o comitê de emergência para desdobramentos de 

ações; 

✓ Colocação de temas de higiene e saúde nos DDS – Diálogos Diários de 

Segurança para o desdobramento de às todas equipes; entre os temas a 

importância de lavagem das mãos, risco do hábito de colocar as mãos no rosto e 

a necessidade de manter um afastamento de 1.5 metros das pessoas nas 

conversas ou filas;  

✓ Aos motoristas de transportadoras devem aguardar dentro das cabines dos 

veículos e devem estar fazendo uso de máscaras e óculos de segurança; 

✓ Instalação de caixas de primeiros de socorros, contendo itens obrigatórios para 

proteção; tais como máscaras, luvas cirúrgicas e óculos de segurança 

✓ Equipes de atendimento médico do Tecnopolo devidamente treinada nos 

protocolos atualizados de atendimento inicial ao COVID 19; 
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✓ Liberação de todos funcionários que fazem parte do grupo de risco, funcionários 

a partir de 60 anos, diabéticos, hipertensões, asmáticos e demais patologias 

conforme orientação médica;  

✓ As equipes de limpeza devem estar devidamente equipadas com máscaras de 

proteção, óculos de segurança, luvas de látex, botas de borracha e macacões 

em locais úmidos e banheiros, todos equipamentos deverão ser devidamente 

higienizados água e detergentes comuns, seguida de hipoclorito de sódio a 2% a 

2,5%; 

✓ Aumento da frequência de limpeza e higienização dos ambientes comuns, 

incluindo, estações de trabalhos e empilhadeira uma vez por turno, a limpeza de 

corrimões e maçanetas durante os turnos de trabalho;  

✓ Limpeza completa com água e detergentes comuns, seguida de hipoclorito de 

sódio a 2% a 2,5% após a limpeza, em particular, higienização de mesas, 

máquinas de destruição de bebidas, púlpitos, veículos da empresa usados por 

vários trabalhadores e todas as superfícies potencialmente contaminadas;  

✓ Caso haja algum caso confirmado de COVID 19, com funcionários diretos ou 

terceiros a empresa estará tomando todas ações necessárias conforme 

recomendações do Grupo, bem como as demais condutas da secretária de 

saúde; 

✓ Precauções no transporte coletivo dos funcionários, janelas abertas durante o 

trajeto e higienização dos veículos ao término da rota com produtos de limpeza 

apropriados; 

✓ Um comitê de emergência foi criado para gerenciar as ações contra o COVID 19, 

faz parte desde comitê Direção / RH / HSE / CIPA e Médico da Empresa 

(Funcionamento conforme seção 4.1 do protocolo CLN_12.05.2020);  

✓ Incluso a desinfecção dos filtros de demais partes do sistema de ventilação por 

empresa especializada;  

✓  Ingresso em grupos reduzidos de funcionários no vestiário, respeitando o 

distanciamento; 
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✓  Abertura de janelas e instalação de exaustores para ventilação em escritórios; 

✓  Retorno do grupo de risco sobre orientação da área médica; 

✓ Criar Boletim de segurança para conscientização dos funcionários quanto a 

comunicação de casos suspeitos de pessoas de seu convívio; 

✓ Desenvolver cartilha de prevenção com informações de prevenção ao COVID 19 

para os familiares, enfocando os riscos fora da empresa; 

 

3.29) Apoio Familiar e a Recolocação Profissional com Suporte de uma Psicóloga 

e uma Assistente Social 

 

✓ Visitas da Assistente Social nas residências, seguindo rigorosos Protocolos de 

Saúde e Segurança para prestar apoio e orientação Familiar; 

✓ Mobilizar o profissional para as ações e alternativas de continuação de sua vida 

profissional em tempo de pandemia e pós pandemia; 

✓ Propiciar reflexão para análise do seu momento atual e tomada de ação, visando 

ajuste à essa nova realidade; 

✓ Conscientizar os participantes para a importância de um projeto de transição 

através de cursos gratuitos on-line, sugestões de prática de atividade física e 

outras ações com o objetivo minimizar o impacto da demissão; 

✓ Trabalhar proativamente as reações negativas e disponibilizar suporte para 

elaboração de ações adequadas a essa nova fase da vida; 

✓ Assessorar ex-funcionários na elaboração e encaminhamento de currículos para 

as empresas de acordo com a delimitação geográfica definida; 

✓ Assessorar na criação e/ou atualização do LinkedIn, com objetivo de tornar o 

perfil mais visível para os selecionadores; 

✓ Após dois encontros on-line mediante currículos elaborados e LinkedIn 

criado/atualizado, realizar uma sessão de coaching para alinhamento de ações 

para um melhor enfrentamento dessa fase;  
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✓ Atendimento individual (on-line) para construção do currículo e criação e/ou 

atualização do LinkedIn – duas sessões; 

✓ Sessão de coaching – uma sessão; 

✓ Divulgação dos currículos para as Empresas; 

✓ Criação de um grupo de WhatsApp para divulgação de vagas.  

 

3.30) Ações comuns junto a Administração do Tecnopolo I (Portaria, Restaurante 

e Transporte) 
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