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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: SIPATMA – Cuide-se 

 

Resumo: A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Meio Ambiente 

(SIPATMA) é um evento esperado por todos os colaboradores da organização. Este 

evento conta com estandes, palestras, brindes e com muito envolvimento e dedicação 

das áreas. Porém, no início do ano de 2020, após o anúncio da pandemia, foi 

necessário parar com o planejamento da SIPATMA, pois não era possível a realização 

de todas as ações planejadas para a semana, incluindo as brincadeiras, palestras e 

gincanas. Após um período esperando que essa pandemia passasse, foi decidido que a 

SIPATMA 2020 não seria adiada, mas sim repensada para atender aos novos padrões 

para preservação da saúde dos colaboradores. Com o tema Cuide-se, a SIPATMA 

2020, que tem o foco na conscientização dos colaboradores, foi realizada totalmente 

virtual, contou com ferramentas digitais, comunicações visuais e games interativos. O 

evento teve participação de 90% dos colaboradores, um índice recorde de participação, 

além dos 12.000 familiares que interagiram com os games, quiz e vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
 

2 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia do coronavírus fez com que muitas organizações deixassem de 

executar tarefas da sua rotina para se dedicarem às ações de prevenção ao Covid-19. 

Sem contar que algumas ações acabaram saindo do planejamento das atividades 

anuais justamente por exporem os colaboradores ao risco de infecção.  

Como realizar um evento de prevenção de acidentes do trabalho e meio 

ambiente sem que houvesse palestras, estandes e gincanas? O diferencial da 

SIPATMA é justamente ser um evento de segurança do trabalho realizado de forma 

descontraída, onde o assunto prevenção é abordado com ações lúdicas e ainda conta 

com sorteio de brindes. Mas como fazer tudo isso acontecer sem a exposição das 

pessoas? 

Foi pensando nesta restrição e também na necessidade de não deixarmos esse 

evento de fora do planejamento, que a SIPATMA com o tema “Cuide-se” foi planejada. 

Palestras presenciais se tornaram palestras virtuais, estandes se tornaram 

informações passadas através dos canais de comunicação, gincanas e brincadeiras 

viraram QUIZ para participação através do celular. E até um game que simulava o 

cenário da fábrica foi lançado para que os colaboradores pudessem jogar no 

computador ou no celular. E com a participação em todas essas ações ainda era 

possível concorrer aos brindes sorteados ao final da semana. 

Ou seja, uma SIPATMA completamente virtual, que contaria com a dedicação de 

todos os profissionais das áreas de saúde e segurança para que as informações 

pudessem chegar a todos os colaboradores. E garantindo assim a proteção da saúde 

de todos. 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
 

3 CORPO DO TRABALHO 

 

 

Primeiramente, para a realização da SIPATMA 2020 foi necessário o 

envolvimento de todas as empresas contratadas, pois este evento é realizado em toda 

a organização. Após montar o comitê, foram escolhidos os temas a serem abordados 

diariamente durante a semana. Dentre os temas escolhidos para cada dia da semana 

estavam Prevenção ao Coronavírus, Comportamento Seguro, Qualidade de Vida, Meio 

Ambiente e Saúde. Além da inclusão de um tema surpresa sobre Trabalhos nos 

Veículos Elétricos. 

Para as atividades a serem realizadas durante a semana foram escolhidas as 

ações de palestras virtuais, diálogos de segurança personalizados, painel digital para 

passar as informações diárias, mini vídeos realizados pelos profissionais de saúde e 

segurança com temas da SIPATMA, jogo de perguntas e respostas sobre os temas, 

concurso Cuidar da Família, colocação de faixas e banners nas áreas e a entrega de 

máscaras personalizadas com a logomarca da SIPATMA. Além da premiação da 

melhor gestão da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 2020, dentre as 

CIPAs das empresas contratadas. 

Para que o colaborador pudesse participar das atividades da SIPATMA, 

diariamente eram enviados informações com o tema do dia, o mini vídeo e o link para 

acesso ao QUIZ através do WhatsApp, todos recebiam. Junto com o material recebido, 

o colaborador também era informado sobre as regras do uso do celular somente nas 

áreas seguras. 

Os diálogos de segurança disponibilizados nas áreas vinham com o QR-Code 

também para acesso ao QUIZ, desta forma facilitava a participação. 

 

3.1 Palestras virtuais 

 

Antes da abertura da SIPATMA um vídeo do presidente da CIPA Volkswagen foi 

enviado a todos os colaboradores como um convite para o início da semana. Durante a 



                                                                                                            
 

abertura realizada online com os responsáveis pelas empresas, o convite foi feito pelo 

Vice-presidente de Recursos Humanos e também pela Coordenadora de Recursos 

Humanos, que informou o novo modelo de realização da SIPATMA e pediu a 

colaboração de todos para que o evento tivesse sucesso. 

No segundo dia da SIPATMA foi realizada uma palestra online para toda a 

fábrica, pelo Vice-presidente de Produção e Logística, com o tema “Pratique Liderança 

pelo Exemplo”. A palestra foi um sucesso, e o executivo falou sobre a importância do 

exemplo do líder para a execução de qualquer atividade, aproveitando para abordar a 

necessidade de dar o exemplo também nas ações contra o Covid-19. 

No terceiro dia, a palestra virtual foi sobre o tema “Ergonomia no Home Office”. 

Esta palestra foi realizada pela Ergonomista da empresa e focou nas dicas que todos 

os colaboradores devem seguir para garantir a saúde também no trabalho realizado em 

casa. Orientações sobre postura, mobiliário, pausas, regulagem do monitor e demais 

informações foram discutidas e os colaboradores puderam tirar as suas dúvidas durante 

a palestra. 

No quarto dia do evento, a palestra virtual foi para as CIPAs das empresas 

contratadas, onde cada grupo apresentou uma ação de prevenção realizada durante o 

ano, para a Gincana CIPAtuante – evento realizado na empresa para interação e 

estímulo ao trabalho da CIPA. Durante a palestra foi escolhida a Gestão da CIPA 

vencedora e a ganhadora foi reconhecida na reunião do fechamento da SIPATMA. 

No quinto e último dia foi realizado o evento online para fechamento da 

SIPATMA, onde foram mostrados os indicadores de participação nas palestras, nos 

jogos e no concurso com a família. 

 

3.2 QUIZ 

 

Durante a semana uma das ações realizadas foi o QUIZ com o tema do dia, que 

foi montado através da ferramenta Microsoft Forms. Os colaboradores recebiam através 

do WhatsApp ou acesso ao QR-Code disponível nas áreas, um jogo com dez perguntas 



                                                                                                            
 

e respostas sobre os assuntos da SIPATMA. Era um formulário por dia e o colaborador 

podia participar quantas vezes ele quisesse. 

Ao preencher com as respostas, era possível verificar a pontuação e também 

saber quais foram as respostas certas e erradas, desta forma cada um conseguia ver o 

que errou e se corrigir. Melhorando assim a conscientização sobre o tema. 

No final do dia era possível gerar um relatório com os nomes e registros de todos 

os colaboradores que participaram. Esse relatório ajudou na realização do sorteio dos 

brindes para os participantes. 

 

3.3 Game “Fábrica Segura” 
 

Outra ação que fez sucesso entre os colaboradores foi o Game Fábrica Segura. 

Um jogo compatível com computador e celular, que simulava o cenário da fábrica. No 

jogo, o colaborador tinha o seu avatar e o objetivo era identificar o maior número de 

atos e condições inseguras em menor tempo possível. Bastava o colaborador clicar 

sobre o problema detectado e os pontos eram somados em sua pontuação. Pessoas 

em aglomeração, colaboradores sem capacete e também sem a máscara estavam 

dentre os problemas possíveis de serem detectados. 

Mas se o colaborador cometesse atos inseguros, pontos eram debitados do seu 

total. Ou seja, o jogador tinha que detectar problemas, mas também tinha que cumprir 

com os procedimentos de segurança. 

No jogo era possível verificar o ranking com os dez primeiros colocados, onde 

estimulava a competição entre os colaboradores. Ao final da semana, esses primeiros 

do ranking foram premiados com um kit de brindes Volkswagen. 

 

3.4 Diálogo de Segurança 
 

Para não perder o costume, o diálogo de segurança também foi uma das ações 

realizadas, porém desta vez ele foi divulgado por e-mail e através dos televisores e do 

painel digital espalhados nas áreas. Para cada dia da SIPATMA foi divulgado um 



                                                                                                            
 

diálogo de segurança diferente, com o tema de cada dia. Junto com o diálogo era 

divulgado também o QR-Code para participação do QUIZ e do Game Fábrica Segura. 

3.5 Mini vídeos 

 

Além dos comunicados e diálogos de segurança, para enfatizar os temas do dia, 

foram realizados mini vídeos orientativos que também foram enviados para todos os 

colaboradores. Esses mini vídeos, filmados pelos profissionais de saúde, segurança e 

meio ambiente, passavam de forma clara e objetiva as orientações sobre o tema do dia 

e também foram divulgados nas televisões e painel digital disponibilizado nas áreas. 

 

3.6 Concurso Cuidar da Família 
 

Todos os anos a SIPATMA conta com uma ação para o envolvimento dos 

familiares, sempre com desenhos, maquetes, etc. que eram elaboradas pelos filhos dos 

colaboradores. Porém, com a pandemia, não era possível realizar essas ações. 

Para esse concurso as famílias foram convidadas a fazerem um vídeo de até 

sessenta segundos contando o que estão realizando em suas casas para a prevenção 

ao coronavírus. Os melhores vídeos seriam premiados com brindes. 

As crianças tomaram conta dessa ação e mostraram que são melhores que os 

adultos na hora de se protegerem. A maioria dos vídeos enviados foram feitos pelos 

filhos dos colaboradores, o que tornou a ação muito divertida. Os vídeos foram 

divulgados para toda a fábrica e fez um sucesso entre os colaboradores. Todos 

queriam ver os filhos falando um pouco de prevenção. 

As crianças participantes foram premiadas com brinquedos e os adultos 

receberem brindes Volkswagen. 

 

3.7 Gincana CIPAtuante 
 

No início do ano de 2020 foi lançada a Gincana CIPAtuante, um programa de 

interação e estímulo ao trabalho da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Uma 



                                                                                                            
 

das ações dessa gincana era fazer a premiação da melhor CIPA durante a SIPATMA. 

Mesmo com a pandemia, essa ação foi realizada. Foi possível dar continuidade aos 

trabalhos da CIPA e realizar a gincana durante o ano, que era baseada no critério de 

pontuação contabilizado mensalmente para cada CIPA, considerando as situações de 

zero acidente, participação nas reuniões e nas inspeções da CIPA, identificação de 

irregularidades e resolução das mesmas, participação na SIPATMA e inscrições de 

projetos de prevenção, além de uma pontuação extra ao projeto vencedor. 

Então, durante a SIPATMA as CIPAs apresentaram os seus projetos e a melhor 

CIPA do ano foi reconhecida na reunião de fechamento do evento. 

 

Além das ações citadas acima, todas as informações sobre a SIPATMA foram 

divulgadas nos canais de comunicação oficiais da empresa, fazendo com que o evento 

fosse reconhecido em todas as áreas. 

Um diferencial nesta SIPATMA virtual foi o fato de ter sido possível estender as 

informações e as ações também aos colaboradores que estavam realizando trabalhos 

em home office e também aos trabalhadoress que executam as suas atividades em 

outras unidades, como os consultores de vendas que ficam na cidade do Rio de Janeiro, 

Recife e Curitiba. E também as outras unidades da Volkswagen Caminhões e Ônibus 

no Brasil. 

Ao final da semana, os brindes foram sorteados e entregues aos colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
 

 

 

4 RESULTADOS E CONCLUSÃO 

 

A SIPATMA foi um evento diferenciado, com criatividade e uso de ferramentas 

virtuais. Foi recorde de participação dos últimos 24 anos. 

Mesmo com a pandemia, foi possível fazer a informação chegar aos 

colaboradores e manter a motivação e interação nas atividades virtuais durante a 

semana. 

Foi uma grande oportunidade para incluirmos os familiares nos eventos virtuais e 

nas atividades. Além do concurso com a família, os familiares também conseguiram 

participar da SIPATMA através dos jogos e QUIZ. Os colaboradores recebiam o QR-

code para facilitar a participação de esposas, filhos e maridos. Ou seja, a SIPATMA 

alcançou além dos limites das empresa. 

Falando em resultados quantitativos, é possível dizer que a SIPATMA atingiu a 

participação de 90% dos colaboradores, em um total de 3.606 participações nas  

palestras virtuais, concurso e jogos, um recorde de participação e engajamento. 

O desafio foi imenso, mas o resultado foi surpreendente. Além de um requisito 

legal, a SIPATMA é um momento grande conscientização e integração dos 

colaboradores, onde os valores da segurança do trabalho são reforçados e vivenciados 

pelos colaboradores de uma forma mais descontraída.  

Com certeza eventos virtuais serão inseridos nas próximas SIPATMAs, mesmo 

após esse período de pandemia.   


