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siderúrgicos.  

Com seis Escritórios Comerciais nas cidades de Recife (2), Rio de Janeiro 
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(54.500m2 de espaço de armazenagem) estrategicamente posicionadas para 
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recursos necessários para garantir a entrega e a distribuição com eficiência e 
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RESUMO: 

 

Em um momento de crise como o que estamos vivendo, com a pandemia do 

coronavírus, a incerteza toma conta não só da população, mas também de 

grupos específicos de pessoas, como o grupo que integra a força de trabalho 

das empresas. Pensando na empresa como uma pequena população, é dever 

da Direção da organização atuar no gerenciamento de crises, de forma a 

proporcionar aos seus colaboradores uma boa estrutura para o desempenho 

das atividades e um ambiente seguro e controlado. Partindo dessa premissa, a 

Manuchar, reforçando o comprometimento com seus Valores, ao longo da 

pandemia, vem tomando todas as precauções possíveis para proteger a 

empresa e aumentar a segurança e a saúde física e mental dos seus 

colaboradores, focando em quatro pilares principais: Infraestrutura, saúde 

física e segurança; saúde mental e produtividade; saúde financeira; 

informação. 

 

INTRODUÇÃO: 

 

Optamos em participar do Prêmio Ser Humano pelo segundo ano seguido pois 

acreditamos que a conduta da Manuchar pode servir de exemplo para muitas 

empresas que possuem Valores sólidos e focados na excelência do serviço e 

no capital humano. O comprometimento com esses Valores fez com que 

fossemos premiados novamente como uma empresa Great Place To Work 

(segundo ano consecutivo). Dentro do mundo de Recursos Humanos, sabemos 

o quanto esse prêmio é cobiçado e o quanto é difícil entrar na lista das 

melhores empresas para trabalhar, por isso temos muito orgulho de mais essa 

conquista. 

Esse comprometimento com a principal força que move a nossa empresa, 

nossos colaboradores, guiou as nossas ações nesse período tão desafiador. 

Todas as medidas que tomamos foram baseadas também com o objetivo de 



fazer a manutenção do emprego das pessoas q ue fazem a Manuchar ser o 

que ela é hoje.  

Sabemos que muitas empresas estão passando por dificuldades e precisaram 

desligar funcionários, algumas até entraram em falência. Por isso, temos muito 

orgulho de estar passando pela pandemia com o sentimento de vitória, pois até 

o momento todos os contratos de trabalho foram mantidos, sem redução ou 

suspensão de salário e/ou jornada, assim como os benefícios.  

Mas esse resultado não veio fácil, foi preciso adotar algumas medidas para 

proteger a saúde financeira da empresa, sempre em linha com as 

determinações das autoridades competentes e com as medidas provisórias 

impostas durante a pandemia, como a adoção do Home Office, prorrogação 

das parcelas do FGTS/INSS, antecipação de férias etc. Essas medidas e todas 

as outras estão detalhadas mais abaixo e distribuídas de acordo com o tema 

de cada pilar. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

Após identificarmos os quatro pilares em que precisaríamos atuar, montamos 

um comitê de crise com reuniões diárias para monitorar as situações adversas 

e desenvolver planos de ação imediatos e preventivos.  

A principal questão que levantamos foi a que não poderíamos deixar os 

colaboradores inseguros e desprotegidos. Por isso, focamos em cuidar 

prioritariamente na saúde mental e física das pessoas, ao mesmo tempo em 

que pensamos também em soluções para manter a saúde física da empresa. 

Baseados nos quatros pilares mencionados no resumo, listamos abaixo as 

ações realizadas para vencer a pandemia, iniciadas em março/2020 e que vem 

acontecendo até o momento: 

 

 



1. INFRAESTRUTURA, SAÚDE FÍSICA E SEGURANÇA 

 

a. Providenciamos toda infraestrutura necessária para que dezenas de 

pessoas trabalhassem em Home Office em diferentes Estados do Brasil, 

como modem 4G para os que não possuem internet e 

notebooks/desktops para os que precisavam; 

b. Instalamos refis de álcool em gel em todas as dependências da empresa 

(Matriz – RJ) e outros estados;  

c. Providenciamos vacinação contra a gripe H1N1 em nossas Bases para 

aumentar a imunidade dos nossos colaboradores operacionais; 

d. Modificamos a forma de transporte dos colaboradores das nossas Bases 

Operacionais, eliminando o transporte público. Contratamos vans para 

realizar o trajeto entre pontos centrais de encontro e a empresa; 

e. Antecipamos o VR/VA de abril para todos os colaboradores para que 

pudessem antecipar as compras alimentícias e evitar ir mais vezes ao 

mercado presencialmente;  

f. Suspendemos as viagens aéreas e as reuniões em locais fechados;  

g. Estabelecemos a distância mínima entre os colaboradores dentro da 

empresa, com avisos orientando onde é permitido sentar-se; 

h. Providenciamos para todos os locais termômetros (sem contato físico) 

para medir a temperatura dos colaboradores e assim restringir a entrada 

de pessoas que possam apresentar um dos principais sintomas da 

doença, que é a febre; 

i. Foram comprados borrifadores com álcool 70% em caráter individual 

para cada colaborador higienizar seus pertences pessoais; 

j. Foram disponibilizados aos colaboradores sachês de álcool isopropílico 

para higienização de notebook, desktop e celulares; 

k. Foi contratado serviço de desinfecção semanal para a Matriz, escritórios 

comerciais e Bases Operacionais para o período de julho à 

novembro/20; 

l. Foram comprados faceshields para todos os colaboradores; 

m. Foram comprados tapetes sanitizantes para a Matriz, Escritórios 

Comerciais e Bases Operacionais; 



n. Para os colegas que estão trabalhando nas Bases Operacionais, demos 

também um suporte extra no valor de VA para ajudar na compra de 

insumos alimentícios para suas famílias; 

o. Foram organizadas ações de solidariedade nas Bases de Imbituba-SC e 

Igarassu-PE com a doação de 50 e 20 cestas básicas respectivamente 

às famílias carentes da região; 

p. Produzindo e distribuímos máscaras faciais personalizadas com o logo 

da Manuchar para os colaboradores utilizarem no retorno ao escritório e 

para protegê-los da covid-19 no trajeto de ida e volta ao trabalho; 

q. Nas campanhas de dia dos pais e de dia das mães, produzimos 

máscaras personalizadas para as mães e seus filhos, assim como para 

os pais, valorizando e cuidando da saúde deles e de suas famílias; 

r. Trocamos os filtros dos purificadores de água; 

s. Realizamos a limpeza dos dutos e a manutenção nos aparelhos de ar 

condicionado, seguindo protocolo da Anvisa. 

 

2. SAÚDE MENTAL E PRODUTIVIDADE 

 

a. Através da nossa parceira, Sodexo, colocamos à disposição o Apoio 

Pass, um programa de aconselhamento psicológico, financeiro, jurídico e 

social gratuito destinado aos colaboradores da Manuchar e seus 

familiares; 

b. Criamos e divulgamos artes informando como tornar o home office 

produtivo e de qualidade; 

c. Criamos uma playlist colaborativa no Spotify exclusiva dos 

colaboradores da Manuchar para estimular a criatividade e incentivar a 

produtividade no trabalho remoto; 

d. Estimulamos o engajamento e a participação e todos nas reuniões por 

videoconferência através de uma ação chamada “Juntos & Misturados”, 

pedindo para compartilhar prints das equipes participando das reuniões 

para compartilharmos nas redes sociais da Manuchar; 



e. Para tornar as videoconferências mais leves e extrovertidas, criamos a 

ação “Café Virtual”, com o objetivo de estimular conversas entre equipes 

de pelo menos 30 minutos de assuntos fora do trabalho; 

f. Iniciamos em março encontros semanais online com representantes de 

cada equipe e com os coordenadores com o objetivo de estimularmos a 

interação mesmo à distância, compartilharmos experiências e 

sugestões, acompanharmos as equipes e criarmos um canal de apoio, 

nos fazendo presentes para que as pessoas possam dividir conosco 

informações que acharem relevantes. Já participaram das reuniões mais 

de 70 colaboradores; 

g. Estamos fazendo o acompanhamento do grupo de risco entrando em 

contato por telefone ou por chamadas de vídeo com o objetivo de 

darmos suporte a esses colaboradores, tanto emocional quanto 

profissional. Através desses contatos identificamos o estado emocional 

desses colaboradores, possíveis receios e preocupações, como estão 

lidando com a quarentena, como se sentem em relação à um possível 

retorno e outras informações que sejam pertinentes. 

 

3. SAÚDE FINANCEIRA  

 

a. Para proteger o emprego dos colaboradores e a saúde financeira da 

empresa, antecipamos pelo menos 10 dias de férias dos colaboradores, 

em 4 grupos, durante 40 dias; 

b. Aderimos ao manifesto “não demita”, onde a empresa se compromete a 

não demitir colaboradores até pelo menos o final do mês de maio; 

c. As parcelas do FGTS dos meses de abril, maio e junho foram 

prorrogadas e o INSS parte empresa também; 

d. Conseguimos descontos no aluguel das nossas salas comerciais que 

não foram utilizadas no período em que todos os colaboradores 

administrativos estavam fazendo home office. 

 

 



4. INFORMAÇÃO 

 

a. Criamos um manual de medidas tomadas pela empresa para informar 

aos colaboradores; 

b. Fizemos posts por e-mail e redes sociais com dicas do que fazer no 

tempo livre durante o isolamento e o que não fazer; 

c. Nas Bases e no nosso jornal mural, colocamos um cartaz informativo 

sobre a COVID-19 com dicas de prevenção; 

d. Criamos uma pasta na nossa intranet (Manushare) contendo os 

comunicados oficiais divulgados pela empresa, dicas e orientações de 

saúde e treinamentos online; 

e. Foram enviados informativos com orientações relativas a COVID-19, 

utilização de aplicativo para realização de consultas, informações sobre 

reembolso e cobertura de testes; 

f. Criamos e divulgamos uma arte com dicas de como limpar os celulares e 

notebooks com o álcool isopropílico que fornecemos; 

g. Produzimos um vídeo informativo mostrando quais são os 

procedimentos de segurança necessários que devem ser realizados 

para entrar na empresa no retorno do trabalho presencial. 

 

CONCLUSÃO: 

 

A pandemia ainda está acontecendo e não tem data certa para terminar, mas a 

nossa sensação é que o pior já passou e a economia está retornando aos 

poucos. Por isso, temos o sentimento de que o dever está sendo cumprido e 

que os sacrifícios feitos pela empresa não têm sido em vão. 

Ao longo dos últimos meses, houve um esforço muito grande da área de Gente 

e Gestão, da Diretoria e da Presidência para contornar a crise e manter a 

empresa saudável, tanto fisicamente quanto financeiramente. Mas não foi um 

esforço só dessas áreas, mas também da área de saúde e segurança, que 

atuou incansavelmente na aquisição de termômetros e vacinas para a nossa 

força operacional trabalhar mais segura e confiante. 



O impacto desses esforços foi positivo e muito gratificante, pois percebemos 

em nossos colaboradores um grande sentimento de pertencimento e gratidão, 

dois sentimentos que valorizamos muito e que norteiam todos os projetos e 

programas implementados pela área de RH. Recebemos muitas mensagens 

positivas e de orgulho em nossas redes sociais, que colocamos no próximo 

item desse relatório, “Anexos ilustrativos”.  

Acreditamos que “ser humano” é isso, cuidar das pessoas e não medir esforços 

para valorizar, capacitar e motivar a principal engrenagem que move as 

empresas, que é a força de trabalho.  

Nos sentimos realmente recompensados por podermos atuar dessa forma em 

uma empresa que vivencia esses valores em sua Direção e fornece as 

ferramentas necessárias para desempenharmos um trabalho humano, acima 

de tudo. Também nos sentimos confiantes que esses exemplos possam 

incentivar outras empresas a adotar melhores práticas de RH com o objetivo de 

cuidar dos seus colaboradores cada vez mais, pois esse é o segredo de uma 

empresa de sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS ILUSTRATIVOS: 

 

 

Postagem sobre doação de cestas 
básicas 

 

Postagem sobre as máscaras do dia 
das mães 

 

Postagem sobre o kit com os itens 
de prevenção 

 

Postagem sobre as máscaras do dia 
das mães 



  

Postagem sobre as máscaras do dia 
das mães 

 

  

Postagem sobre as máscaras do dia 
das mães 

 

Postagem sobre as máscaras do dia 
das mães 

 

 

Postagem sobre as máscaras do dia 
das mães 

 



  

Postagem sobre as máscaras do dia 
das mães 

 

  

Postagem sobre as máscaras do dia 
das mães 

 

Postagem sobre as máscaras do dia 
das mães 

 

 

Postagem sobre o orgulho de 
pertencer  



Link para visualização das evidências das práticas exercidas em cada 

pilar listado no relatório: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ara5qBL1Q96YvSSOmY3-

Rzq2PUDCQ3VF?usp=sharing  
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