
A prevenção depende de nós! Com equilíbrio, 

colaboração e responsabilidade, vamos superar essa situação.

A Adecoagro, reafirmando o compromisso social e respeito com seus colaboradores e colaboradoras, comunidade, acionistas, 

parceiros comerciais, sociedade de forma geral e qualquer outra parte interessada, trabalha incansavelmente para garantir a 

implementação de todas as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19. Estamos conectados por um bem maior e mais do 

que nunca precisamos nos unir para superar um momento tão delicado no mundo inteiro. Segundo o Decreto Federal nº 

10.282, de 20 de março de 2020, as atividades do nosso setor são indispensáveis para atendimento da população e, 

para que possamos manter as nossas responsabilidades com a sociedade e cuidar da nossa gente, desenvolvemos 14 

protocolos específicos. Confira algumas iniciativas:

Afastamento imediato dos colaboradores e colaboradoras pertencentes ao grupo de risco, devidamente avaliados 

pela nossa área de Saúde Ocupacional, mediante regime de banco de horas, concessão de férias e sistema home 

office

Higienização completa em nossas dependências: prédios administrativos, recepções, áreas de vivência, 

restaurantes industriais, veículos de transporte pessoal, veículos leves, pesados e máquinas agrícolas. 

Disponibilização de álcool 70% em nossas dependências e veículos, para higienização pessoal. 

Criação de um canal de notificações para dúvidas, comentários.  E a rede social interna adecoapp tem sido uma 

ferramenta poderosa de comunicação. São quase 5000 colaboradores conectados.

Atendimento específico em casos de suspeita de Covid-19, com um questionário para teste e transporte do 

colaborador até o atendimento médico, seguindo todas as orientações de higienização e proteção do colaborador e 

motorista. 

Instalação de equipamentos para contato com profissionais da portaria e faturamento, além de reorganização dos 

processos de carregamento e Recebimento Integrado, de acordo com os procedimentos de higienização e 

distanciamento das pessoas. 

Reorganização de layout dos restaurantes para distanciamento de pessoas, além de higienização e mudanças no 

controle de qualidade da refeição. As áreas de vivência também foram reorganizadas.

Contribuímos também com a produção e fornecimento de insumos utilizados em serviços essenciais como os de 

assistência à saúde para atenderem as demandas da população de forma rápida, segura e eficiente: Álcool 70%, 

máscaras,  aventais, luvas e toucas descartáveis, camas e colchões etc.

Suspensão de viagens, visitas e consultorias (exceto se for estritamente necessário) e treinamentos externos, 

internos e in company.  Realizamos treinamentos  via EAD e por aplicativos de gameficação.

Monitoramento dos colaboradores que voltaram de viagens e férias e afastamento nos casos de suspeita de 

contaminação do coronavírus. 

Iniciativas para redução dos colaboradores nos ônibus em 50%, como reorganização dos horários e home office. 

Além da medição de temperatura de todos na entrada dos ônibus e medidas de higienização necessárias.  

Definição do uso de máscaras durante todo o trajeto de ida e volta ao trabalho, nas áreas comuns, circulação 

interna e na comunicação entre as  pessoas nas áreas de trabalho .  Distribuição de kits com máscaras para todos 

os colaboradores.

Implantação do sistema de trabalho em home office para as funções administrativas, com a finalidade de reduzir a 

movimentação de pessoas em nossas instalações e permitir maior distanciamento nos ônibus e áreas comuns.

PELO CUIDADO COM A SAÚDE 

DE TODOS NÓS!


