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A produção, distribuição, comercialização e entrega de bens de
consumo, em especial alimentos e bebidas, medicamentos, produtos de
higiene pessoal e doméstica foram consideradas atividades essenciais
para a população durante o período de pandemia e com isso as
atividades das indústrias da cadeia de embalagens e insumos também,
pois os produtos só podem circular quando estão adequadamente
embalados.

As indústrias brasileiras de bens de consumo já seguem rigorosos
padrões de qualidade estabelecidos por protocolos internacionais de
segurança, assim como atendem às exigências regulatórias da Anvisa e
do Ministério da Saúde, no que diz respeito ao cumprimento das Boas
Práticas de Fabricação (BPF). E, como consequência, as indústrias da
cadeia de embalagens e insumos também seguem padrões
determinados pelos órgãos oficiais para que possam fornecer para as
indústrias de bens de consumo.

Durante o período de pandemia, é necessário que medidas adicionais
de segurança e higiene sejam adotadas para intensificar a proteção dos
colaboradores das indústrias e de suas famílias.

Nas slides seguintes apresentaremos algumas recomendações
baseadas nas diretrizes mais recentes das autoridades de saúde
nacionais e internacionais.



Siga as cinco dicas!
Ajude a combater o coronavírus

Lave as mão frequentemente

Use o cotovelo para cobrir a tosse

Não toque no rosto

Mantenha distância segura

Se possível, fique em casa

Fonte: Ministério da Saúde



Recomendações



1. Reforce as práticas sanitárias

§ Faça uma comunicação ostensiva sobre a necessidade de
reforço das medidas de higiene

§ Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com
água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%

§ Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o
braço, e não com as mãos

§ Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
§ Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado
§ Mantenha álcool em gel à disposição dos colaboradores na

entrada das unidades e em todos os ambientes de trabalho,
além dos sanitários, áreas de descanso e refeitórios

§ A limpeza e desinfecção de mesas, maçanetas, botões e
demais superfícies devem ser reforçadas

§ Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados
§ Higienize com frequência o celular, teclado de notebooks e

computadores e demais gadgets
§ Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres,

toalhas, pratos e copos



§ Nas fábricas recomenda-se que sejam feitas mudanças nos
procedimentos de trabalho de forma a aumentar o
espaçamento físico entre os colaboradores, atendendo às
recomendações de separação mínima de um metro

§ Considere demarcar o piso da fábrica com fitas adesivas
para evidenciar as regras de distanciamento social

§ Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de
qualquer pessoa tossindo ou espirrando

§ Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um
comportamento amigável sem contato físico, mas sempre
com um sorriso no rosto

§ Conter o fluxo de pessoas é o objetivo durante a
quarentena. Desta forma, é importante restringir os acessos
de pessoal externo (como fornecedores, consultores,
prestadores de serviço) e reduzir o acesso do pessoal
interno que mais circula (como qualidade e manutenção)

§ Esta não é a hora de realizar auditorias, nem de fazer obras

2. Restrinja o acesso às fábricas, escritórios e
demais áreas da empresa



§ Um dos momentos de maior
aglomeração e de contato com
pessoas de diferentes áreas é a hora
do almoço. O ideal é montar um
plano que distribua mais o horário de
almoço, reduzindo o acúmulo de
pessoas no refeitório e o trânsito de
pessoal na empresa e também fazer
o distanciamento entre mesas e
cadeiras

§ Reforce a comunicação no local com
a mensagem de não conversar
quando estiver se servindo ou se
alimentando

§ Disponha de pratos e talheres de
forma individualizada (já na bandeja)

3. Distribua mais os horários
de almoço



Bebedouros são locais de alta
concentração de pessoas, em que o
vírus pode ficar alojado e depois se
disseminar. Oriente a todos os
colaboradores a trazerem suas
garrafas de água de casa. Caso esta
medida não seja possível,
principalmente em ambientes fabris,
reforce a higienização dos
bebedouros e mantenha álcool 70%
ao lado de cada ponto de água. Os
colaboradores devem ser orientados
a higienizar os pontos de contato de
bebedouros (locais de acionamento
e coleta da água) antes de beber.

4. Elimine bebedouros



Deve ser feito um monitoramento constante dos

colaboradores:

§ Medição de temperatura por pessoa treinada a usar o

termômetro digital ou câmera termográfica na entrada

do trabalho

§ Colaborador com a temperatura igual ou superior a

37,5º não deverá ter permissão para entrar nas

dependências da empresa e deverá ser encaminhado

para o Serviço de Saúde local

§ Deverá ser feito monitoramento constante dos

colaboradores e afastamento imediato de casos

suspeitos

§ Em caso confirmado de contágio por Covid-19 o

colaborador deverá ser imediatamente afastado e

deverá ser realizada uma busca ativa e o afastamento

por 14 dias de todos os colaboradores que tiveram

contato com o funcionário num raio de até 2 metros

Nas portarias das empresas, os colaboradores devem

ser orientados a fazer uma auto avaliação dos principais

sintomas antes de entrarem. Apresentando sintomas,

devem ser orientados a ficar em casa, em quarentena,

de forma a reduzir o contágio dos demais colegas.

5. Faça triagem dos colaboradores na entrada 



Recomenda-se o afastamento ou
adoção de regime de home office para
funcionários pertencentes ao grupo de
risco (portadores de doenças crônicas),
com mais de 65 anos e gestantes.



8. Restrinja viagens e coloque em
quarentena os que regressam

Traga de volta quem está fora e restrinja viagens ao mínimo
necessário nesta época, de preferência, elimine viagens.
Todos os viajantes que estiveram em local de disseminação
do coronavírus devem ficar em quarentena de 14 dias após a
viagem, antes de voltarem ao local de trabalho, mesmo que
não apresentem sintomas, e devem ser orientados a medir
sua temperatura duas vezes ao dia.

6. Oriente quarentena para quem está apresentando
sintomas

A recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é que as
pessoas que apresentem sintomas como febre, tosse, coriza, dor de
garganta, falta de ar, fiquem em casa, enquanto os sintomas sejam leves,
ou procurem seus agentes de saúde, quando tiverem febre acima de
37,5°C e falta de ar.

7. Substitua reuniões presenciais por
videoconferências

Durante a quarentena, as reuniões devem ser feitas de
modo remoto com os colaboradores em home office ou,
em caso de estarem no escritório, respeitando o
distanciamento de um metro. Ferramentas como Skype,
Whatsapp, Zoom, Google Hangouts e até o Facebook
podem ser usados para organizar reuniões.



10. Fretados, transporte e viagens

§ Reforce a limpeza nos fretados e disponibilize álcool em
gel para higienização das mãos

§ A ocupação dos assentos deve ser feita de forma
alternada para manter o distanciamento entre as pessoas

§ Para os motoristas de caminhões é importante reforçar as
orientações de higiene, disponibilização de álcool em gel
e material educativo, além de orientação de fazer a
limpeza das áreas externas e internas onde há maior
incidências de manuseio, como maçanetas, câmbio,
volantes etc

9. Postergue treinamentos presenciais

Manter distância de um metro em relação a outras pessoas pode
ser possível em várias situações, mas dificilmente será em
treinamentos. Sendo assim, troque os treinamentos presenciais
por versões online ou postergue.



11. Uso de máscaras
O uso de máscara passou a ser obrigatório em diversos estados do

território nacional, entretanto, para que essa medida seja eficaz alguns

cuidados devem ser observados, abaixo seguem as orientações da OMS -

Organização Mundial de Saúde:

§ Antes de colocar uma máscara, lave bem as mãos com água e sabão

(por pelo menos 20 segundos) ou utilize álcool em gel 70%

§ Cubra a boca e o nariz com a máscara e verifique se não há espaços

entre o rosto e a máscara

§ Evite tocar na máscara enquanto a estiver usando, se o fizer, lave bem

as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel 70%

§ Substitua a máscara por uma nova assim que estiver úmida e não

reutilize máscaras de uso único

§ Para remover a máscara: remova-a por trás (não toque na frente da

máscara); descarte imediatamente em uma lixeira fechada as

máscaras de uso único. As máscaras de tecido, devem ser lavadas

com sabão ou detergente; lave bem as mãos com água e sabão ou

utilize álcool em gel 70%



Além das boas práticas sugeridas pelas autoridades de saúde, compartilhamos aqui o que os nossos associados
fizeram e ainda estão fazendo para manter a segurança de seus colaboradores durante o período de pandemia e
também na retomada.*

*informações coletadas no período de 09 a 12 de junho



As atividades no escritório foram encerradas no dia 13/03 e desde então os colaboradores só voltaram lá,

com o devido distanciamento, para a campanha da vacinação contra a gripe (que julgamos muito importante)

e para buscarem as cadeiras que disponibilizamos.

O home office tem funcionado muito bem e, por enquanto, ainda não há nenhum plano de retorno (e acredito

que não vá acontecer antes de agosto ou setembro).

Com certeza, quando houver serão tomando os devidos cuidados e é provável que façamos o teste em todos

e a volta seja escalonada.

Sabemos que alguns clientes já planejam a volta, inclusive alguns têm nos pedidos ajuda para fazer as 

adaptações arquitetônicas e de sinalização em seus escritórios.

www.futurebrand.com

http://www.futurebrand.com/


A Abividro continua trabalhando em home office. Estamos reavaliando semanalmente a necessidade e segurança de 
voltarmos. 

Quando assim for decidido, a Abividro pagará testes para toda a equipe. Medição de temperatura e higienização serão 
medidas tomadas diariamente antes de entrar no escritório. Isso envolverá higienização de mãos e sapatos. 
Funcionários que vem de transporte coletivo terão meio alternativo de transporte ou trabalharão remoto.

Reuniões permanecerão por vídeo conferência sempre que puder. Viagens estão suspensas por enquanto.

Com relação as fábricas, todos os protocolos de turnos, distanciamento, higienização foram tomados. Funcionários 
são testados periodicamente.

A Abividro e suas associadas têm demonstrado todo apoio aos seus colaboradores, inclusive mantendo afastados 
pessoas do grupo de risco ou que tenham familiares no grupo de risco.

www.abividro.org.br

http://www.abividro.org.br/


Aqui no Brasil, a empresa possui um escritório em São Paulo com apenas 4 colaboradores, os outros 15
são terceirizados e ficam nas suas empresas de origem. Nós decretamos a quarentena / "fique em casa"
antes do Governador.

Nosso escritório era de sublocação na Regus e o entregamos de volta dia 30/04, já que não temos
perspectivas de voltar a um escritório tão cedo, entendendo que isso não é imprescindível para
funcionarmos.

Logo, não há a menor previsão de retorno, e seguimos em home-office. Apenas quando houver uma
segurança muito grande e clara, vacina, por exemplo, é que voltaremos ao modelo anterior.

www.beardowadams.com

http://www.beardowadams.com/


Estamos no momento com uma taxa bem reduzida de pessoas trabalhando

presencialmente, horário reduzido de jornada, com isso eliminamos o refeitório, colocamos

álcool em gel em vários pontos. O uso de máscaras é obrigatório, lavagem das mãos

regularmente, enfim as medidas de praxe recomendadas pelos órgãos competentes para o

momento.

www.nobelpack.com.br

http://www.nobelpack.com.br/


Nossa empresa adotou algumas medidas preventivas e educativas para passarmos por este período de pandemia,
entendendo que assim estamos contribuindo para a saúde dos nossos colaboradores, tanto nas nossas atividades
quanto no ambiente externo. Abaixo seguem as ações:

• Comunicados internos com orientações atualizadas
• Possibilidade de trabalho em home office
• Cancelamento de viagens e eventos de treinamentos
• Restrição de reuniões internas e externas, utilizando ferramentas de vídeo conferência
• Novos procedimentos de sanitização, intensificando a disponibilidade de álcool em gel em todos os acessos
• Restrições com limites de colaboradores em refeitórios e áreas de convivência.

Essas ações têm o objetivo principal de assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável a todos os nossos
colaboradores e prestadores de serviço, sem deixar de cumprir o compromisso que temos com os nossos clientes e
fornecedores em momentos como este, além de garantir a continuidade dos nossos negócios.

www.novelprint.com.br

http://www.novelprint.com.br/


Na Caeté muitas medidas foram tomadas, para que nossos colaboradores e seus familiares fiquem protegidos.

Primeiramente, fizemos o uso da MP e suspendemos as pessoas de grupo de risco, nosso refeitório está fechado por
tempo indeterminado.

Estamos trabalhando com turnos de 6 horas, para ter menos pessoas dentro da empresa ao mesmo tempo. No
ingresso do colaborador à fábrica, é medido a temperatura, feita a higienização das mãos com água e sabão, e dos
sapatos com água sanitária.
É respeitada uma distância de 2 metros para bater o cartão de ponto, retirada das máscaras descartáveis.

A higienização dos banheiros é feita 4 vezes ao dia, cada setor faz sua limpeza na troca de turno com álcool 70%.

Também temos álcool em gel disponível nos setores e cada funcionário ganhou um porta álcool pequeno para uso
pessoal (para ter na bolsa, ou no carro ou moto).

www.caete.com.br

http://www.caete.com.br/


A Artecola Química segue com as operações em suas plantas industriais. A adaptação ao período de quarentena passa pela 
adequação da equipe: uma parte dos funcionários está em férias, há um grupo trabalhando com redução de jornada e quase 
todos das áreas administrativas atuam no formato home office.

Desde março, cada unidade da empresa passou a contar com um Comitê Multidisciplinar que avalia a situação e define 
medidas preventivas à COVID-19. A distância mínima entre as pessoas é observada no ambiente de trabalho, que teve a 
higienização reforçada. A Artecola também produziu álcool dm gel para uso interno e para funcionários levarem para seu uso 
doméstico. A empresa passou a produzir, ainda, o Arteclean PRO TS 105/70, um higienizador de superfícies e equipamentos 
com solução 70% alcoólica e propriedades bactericidas.

Para enfrentar a falta de máscaras de proteção no mercado, no Brasil, a empresa se uniu a dois parceiros (Grupo MG e JC 
Uniformes e EPIs), viabilizando uma linha de produção própria. Mais de 3 mil máscaras de TNT já foram produzidas e um lote 
de 1.000 unidades, além de 100 litros do Arteclean PRO TS 105/70, que foi doado para as prefeituras de Campo Bom e Novo 
Hamburgo (RS), cidades onde residem a maioria dos funcionários da companhia. 

http://www.artecolaquimica.com.br/

http://www.artecolaquimica.com.br/


Todos os colaboradores Administrativos (Financeiros e Comercial) foram colocados em home office – e ainda estão.
Tomamos a precaução de assinar contratos individuais e garantimos a tecnologia – computadores e rede de internet.
Foi criado um Comitê que se reúne semanalmente (no 1º mês era diariamente).
Emitimos um Boletim que é afixado no quadro de avisos, com informações relevantes. Abril e Maio era diário, agora é
semanal.

A fábrica opera normalmente e várias precauções foram tomadas:

• Verificamos a temperatura com termômetro digital diariamente na entrada dos colaboradores
• Colocamos álcool em gel por toda a fabrica
• Avisos para não compartilhar utensílios ou computadores
• Eliminamos as trocas de turno
• Portas e janelas estão mantidas abertas, sempre que possível
• Sistema de ar condicionado, quando imprescindível, tendo sua limpeza verificada constantemente

www.rose-plastic.com

http://www.rose-plastic.com/


• Instalamos 3 totens (acionamento por pedal) de álcool em gel

• Fornecemos e exigimos o uso de mascaras individuais – inclusive fornecemos para uso fora do horário de trabalho;

• Diminuímos a quantidade de pessoas no refeitório para aumentar o distanciamento

• Regras no Refeitório – sem contato com utensílios – uma pessoa apenas serve as refeições e saches para eliminar

galheteiros

• Visitas apenas fundamentais à operação e, mesmo assim, seguindo regras rígidas de higienização

• Cortamos visitas e viagens até segunda ordem

Na volta das atividades às operações pretendemos:

• Reavaliar a eficiência do home-office definitivamente, houve redução natural de custos, e vamos verificar como 

podemos nos aproveitar desse "novo normal”.

• Pretendemos manter as boas práticas de higienização constantes, uma vez que mesmo que a quarentena seja

suspensa, o vírus vai continuar "por aí”.

• Quanto a prazos, estamos ainda avaliando um plano gradual de retomada, e para tal, o Comitê está se reunindo

frequentemente.

• Entretanto, existe a expectativa de inicio de retomada do pessoal administrativo a partir do dia 15 de junho.

www.rose-plastic.com

http://www.rose-plastic.com/


A Prakolar Sato desde o início preocupada com o bem-estar de seus colaboradores vem adotando as medidas para preservar
a saúde dos seus funcionários e de seus familiares, conforme recomendações dos órgãos oficiais de saúde:

• Disponibilização de máscaras respiratórias para o uso em transportes coletivos e para realizar as suas atividades na
empresa

• Álcool em gel 70% em diversos pontos da empresa e sabonetes para os colaboradores realizarem a higienização das
mãos

• Sistema de caronas com o colaborador que realiza o mesmo trajeto

• Monitoramento de temperatura sem contato e comunicação sobre sintomas

• Mudança de horário das refeições evitando aglomerações

• Limpeza de objetos compartilhados

• Home office para área administrativa

Deixamos sempre uma observação que se o colaborador no seu trajeto para a empresa não tiver máscara, luva e álcool em
gel ele poderá realizar a compra que a empresa fará o ressarcimento.

www.prakolar.com.br

http://www.prakolar.com.br/


Na Polo Films, foram adotadas diversas ações que foram implementadas na fábrica na cidade de Montenegro no RS e
no escritório de SP.

Estamos finalizando no final de junho um vídeo onde estarão todas estas medidas.

As discussões e planejamento para a retomada já foram iniciadas (ainda sem data definida) que será feito com todo o
cuidado e empenho do nosso comitê de crise.

Acesse aqui e conheça todas as medidas adotadas pela empresa

www.polofilms.com.br

http://www.abre.org.br/documentos/iniciativas-polo-films-na-pandemia.pdf
http://www.polofilms.com.br/


www.antilhas.com.br

Diante do cenário incerto que a pandemia da Covid-19 nos trouxe e preocupados com a saúde física e emocional dos
colaboradores do Grupo Antilhas, adotamos uma série de ações práticas para, na medida do possível, oferecer
segurança ao nossos profissionais, fornecedores, prestadores de serviços e clientes.

Foram várias as ações, entre elas, afastamento e apoio ao grupo de risco, sendo que muitos ainda estão em casa, até a
disponibilização de uma profissional em psicologia, para atendimento online. Também adotamos todas as medidas
recomendas pelo Ministério da Saúde, com orientações sobre a lavagem das mãos, uso de álcool em gel, que foi
disponibilizado em diversos pontos da empresa e regras rígidas de distanciamento nas áreas comuns da empresa.

A readequação do layout do restaurante foi necessária e uma melhor distribuição das pessoas nos horários de refeição,
de forma a evitar a aglomeração nas áreas comuns.

As visitas em nossas instalações passaram a ser restritas e agora realizamos medição da temperatura de nossos
visitantes antes da entrada em nossas instalações e o uso de máscara passou a ser obrigatório por todos. As reuniões
de trabalho estão sendo realizadas de forma online, tudo para manter o distanciamento social.

http://www.antilhas.com.br/


Máscaras de tecido foram confeccionadas por mulheres de nossa comunidade e distribuídas para todos.

A implantação do home office também foi necessária nas áreas administrativas, o que não era uma pratica até então
adotada em nossa cultura, mas que trouxe segurança para os envolvidos.

O momento de crise requer ações efetivas e assertivas e sentimos que estamos cumprindo bem o nosso principal valor,
que é prezar pela integridade de nossos colaboradores e, como resultado, mesmo com a redução de jornada e salário,
estamos com pessoas comprometidas e que sentem o valor que tem para o nosso Grupo.

Durante todos os dias nosso ambulatório medico foi disponibilizado para os colaboradores e prestadores de serviços,
para sanar dúvidas, ter atendimento médico e, se necessário, ser direcionado para algum profissional especialista.

Além de olhar para os nossos, também foi possível, através da confecção interna das máscaras tipo “escudo”, ajudar
os profissionais da saúde e outros, doando mais de 10 mil protetores, em locais distantes de nosso Brasil, na região do
Pará, Rio de Janeiro e em municípios vizinhos de nossa organização, todos os locais carentes de ajuda, como hospitais,
asilos, corpo de bombeiro e outros, cumprindo desta forma nosso papel social.

www.antilhas.com.br

http://www.antilhas.com.br/


Esperamos que esse guia ajude você e sua empresa a tomar as medidas

corretas de prevenção com o intuito de proteger os seus colaboradores e

suas famílias!

www.abre.org.br

@abreembalagembrasil

ABRE – Associação Brasileira de Embalagem

ABRE  Associação Brasileira de Embalagem

ABRE – Associação Brasileira de Embalagem

http://www.abre.org.br/

