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SOBRE O GUIA 
 

A Humanittare Consultoria elaborou este guia (sujeito à atualização contínua) 
com a proposta de criar um importante material informativo, baseado em 

recomendações dos principais órgãos governamentais e reguladores, como a 
OMS, o Ministério da Saúde e a Anvisa, entre outros. 

 

Para mais informações sobre as referências, consulte a seção de fontes no final 
do documento. Entendemos que cada empresa vive o momento com suas 

particularidades e, por isso, é importante que você esteja atento às orientações 
de distanciamento social determinadas pelas autoridades de sua região. Nossa 

intenção é que as informações aqui contidas sirvam como base para suas 
decisões frente aos reflexos que a pandemia de Covid-19 apresenta em seu 

ambiente de trabalho. 
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O QUE VOCÊ PRECISA LER  

Com foco no que é essencial, selecionamos os conteúdos preparados pela 
Humanittare que consideramos mais importantes para uma leitura dinâmica. 
Clique sobre os manuais para ter acesso ao conteúdo completo. 

     

     

     

https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_2fea292fb2bd4cd4aaf292c76d34b522.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_7cd54d4a3c6240ab9fe2120025cdc332.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_eb5a4a5b54d047f2819ebc3f9edc9bd0.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_f2f2a84befe745f48fba6732e21f6048.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_a7ec7b0513ef4b9da9b73282cf7981ff.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_d695cbffc3cb42aaaae5d24959cabe6a.pdf
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LEITURA COMPLEMENTAR 

Para mais informações sobre o novo coronavírus, confira os materiais que a 
Humanittare preparou com conteúdos exclusivos para sua empresa e seus 
colaboradores, com dicas importantes. Clique sobre os manuais para ter acesso 
ao conteúdo completo. 

    

    

    

    

    

https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/abbf96_62164b9eece74d6e87f68389642c53ad.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/abbf96_9fb8887164074212b7b4cfb8ec895deb.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/abbf96_4a60e62e8887488594faedd5d3b396c0.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/abbf96_188d6cc7e3dd4e91bda25e54f944408e.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/abbf96_580ac24ecd2042dca21ecea24f68bf4e.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/abbf96_6a2a77fa4be049e2a3bdee7a93c43d3e.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/abbf96_1aca2051f4b940d3950f8de6853b2057.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/abbf96_b69258e6257c4e2686b68915d6febe17.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/abbf96_55ef4a46ab5140cb8ee3dd30c2962730.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/abbf96_570b7932b2814dc38b5e01227c720c8d.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/abbf96_3a5ed7677d61424c80a46f325bc77771.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/abbf96_ea0b54ab43e44177bdaf44855e21f878.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/abbf96_7e9204ff13f14da98c38f91535e1991a.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/abbf96_f00e4e4a96e24f8f858a91b662c49db3.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_a3390fbdfdac405489567c2ca7e06e88.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_7892147d016e4c449d5693abf6fe1ee2.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_7f49900ced634dc995d2e96319e7f263.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_b719cf08fb964307afb3b962816b07a2.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_fb739f6d36c04e1993ec8a52fef5c73c.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_0748364b2c9546279be7fa997321d330.pdf


 

GUIA DE RETOMADA SEGURA - RH |   Página 5 
 

 

    

    

  

 

 

   

https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_0353a465218f404890e254941f398c96.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_f1cf54f6e5d94557979f8c4991e52796.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_df080d9f8e654b1da2877d5553d4847e.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_4e053d7593494acc9bda706a1e31bc50.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_249f4ed4ab1c4d9cb79d94c2642f0115.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_ce450bdba5bd4da3b924ee27f7543c6d.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_b542091881074ca4bf04df6e81e90b8d.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_e77cec5a04d445e2b9c421433e3c4ee5.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_2f7b3f95c6f5464ca3220949ed58584d.pdf
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_b86d2252cc1c4021abfd8f3b90660f6e.pdf
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Estabelecendo medidas gerais de 
prevenção no ambiente de trabalho 

a) Comunique em diversos meios e em destaque a obrigatoriedade do uso 
de máscaras; 
 

b) Há balcão de recepção na sua empresa, com circulação de público 
externo? Então estabeleça um processo seguro (sugestão de demarcação 
e mudança de ambiente, clique aqui para saber mais):  

i. disponibilize álcool para higiene das mãos para as pessoas que 
entram na empresa e exija o uso de máscara ao entrar; 

ii. disponibilize álcool para higiene das mãos para os colaboradores 
da recepção que prestarão atendimento ao público externo e que 
manipularão documentos e correspondências; 

iii. garanta distanciamento maior ou igual a 2 metros entre os 
atendentes da recepção e o público; 

iv. caso seja possível, proponha a utilização de máscaras associada 
ao uso de uma proteção tipo face shield ou mesmo a instalação de 
uma barreira de acrílico, que reduz o risco de contaminação por 
gotículas. 
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c) Organize o fluxo de pessoas e os agendamentos para diminuir o número 

de pessoas na sala de espera (sugestão de demarcação e mudança de 
ambiente, clique aqui para saber mais): 

i. mantenha distanciamento maior ou igual a 2 metros entre as 
cadeiras na recepção; 

ii. garanta a exaustão do ar dos ambientes de trabalho, mantendo 
janelas abertas, mesmo que seja necessário ligar o ar-
condicionado. 
 

d) Garanta a higiene frequente das superfícies altamente tocadas, como 
bancadas das recepções, com álcool 70% para limpeza de superfícies ou 
outros desinfetantes. 
 

e) Prepare o 
ambiente para 
estimular a higiene 
frequente das 
mãos dos 
colaboradores, 
clientes e 
visitantes com 
água e sabão ou 
álcool em gel. 
 
 

f) Desestimule o uso de adornos (anéis, relógios, pulseiras) nas mãos e nos 
braços dentro e fora do trabalho. 
 

g) Desestimule o compartilhamento de objetos que são tocados por mão ou 
boca: celular, computador, copo, bebedouro e afins. Dê preferência aos 
copos descartáveis. 
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h) Reforce a limpeza de locais que ficam mais expostos ao toque das mãos, 
como maçanetas de portas, braços de cadeiras, telefones e bancadas. 
Lembre-se: o vírus pode permanecer durante dias nas superfícies dos 
objetos. 
 

i) Procure estabelecer políticas e práticas de flexibilização do local e do 
horário de trabalho, como: 

i. flexibilização de turnos (reduzindo uso de transporte coletivo nos 
horários de pico); 

ii. criação de novos turnos (reduzindo contato social na empresa); 
iii. home office em dias alternados por equipes (reduzindo contato 

social na empresa); 
iv. home office integral por período determinado. 

 
j) Da mesma forma, verifique se é possível estabelecer diretrizes para 

minimizar o contato pessoal, como: 
i. redução de reuniões presenciais e viagens de trabalho; 
ii. estímulo de reuniões virtuais mesmo no ambiente da empresa; 
iii. restrição de acesso ao público externo;  
iv. limite à quantidade de pessoas que poderão utilizar a copa ao 

mesmo tempo;  
v. aumento do rigor na higienização do local de trabalho, com 

desinfecção de superfícies de equipamentos e mobiliário (sugestão 
de demarcação e mudança de ambiente, clique aqui para saber 
mais). 
 

k) Em banheiros, aumente a rotina de limpeza com atenção a superfícies 
altamente tocadas (sugestão de demarcação e mudança de ambiente, 
clique aqui para saber mais). 
 

l) Instale lixeira com tampas que abrem ao toque ou com o pé para evitar o 
contato das mãos com áreas contaminadas. Também evite a presença de 
lixos fundos sem tampa. 
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Contato próximo: atenção ao 
relacionamento interpessoal 

A distância de 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros...  

O conceito de “contato próximo” nas matérias da imprensa, em discussões entre 
pessoas e até em conversas técnicas parece relativo, não é mesmo? 

Porém, considerando o risco de transmissibilidade do novo coronavírus, é 
importante seguir o critério estabelecido pelo Ministério da Saúde: manter 
distância de 2 metros de uma pessoa. 

Justamente por conta da grande possibilidade de contágio pelo novo 
coronavírus no relacionamento interpessoal, estando numa distância menor ou 
igual a 2 metros, recomenda-se o uso de máscaras de tecido em qualquer 
situação. 
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A importância do uso de máscaras de 
tecido no dia a dia 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabeleceu uma série de 
medidas com o intuito de diminuir a transmissão do novo coronavírus. Entre 
elas, está o uso de máscaras, prática também recomendada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e que abordamos a seguir. 

 

É importante entender que o novo coronavírus pode ser transmitido de 2 formas: 

1. Pela inalação de partículas virais suspensas no ar após um indivíduo 
infectado tossir, espirrar ou falar;  

2. Pela inoculação de partículas virais diretamente na mucosa da boca, do 
nariz ou dos olhos, por meio de contato de nossas mãos contaminadas 
com essas partículas depositadas em superfícies contaminadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, para que a máscara realmente seja eficiente e proteja os outros das 
suas gotículas e proteja você das gotículas emitidas por outras pessoas, alguns 
pontos devem ser levados em consideração. 

O efeito protetor das máscaras depende do uso e manuseio corretos. Deve-se 
garantir que esteja bem ajustada ao rosto, evitando “vazamento” de ar, sempre 
cobrindo boca e nariz. 
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Quando usar máscaras profissionais  
Anteriormente, foi abordado o uso de máscaras de tecido no dia a dia. No 
entanto, em situações de pessoas contaminadas ou suspeitas em sua empresa, 
ou mesmo a visita de profissionais da saúde, é importante considerar o uso de 
máscaras cirúrgicas por: 

a) profissionais de saúde durante a sua atuação; 
b) pacientes contaminados ou suspeitos, com sintomas; 
c) pessoas que cuidam de pacientes contaminados; 
d) demais pessoas contraindicadas pelo profissional de saúde. 

A ANVISA recomenda que cada 
pessoa tenha por volta de 5 (cinco) 
máscaras de uso individual.  

As máscaras faciais de 
uso não profissional 
podem ser produzidas 
em casa, adquiridas no 
comércio ou diretamente 
com artesãos. Mais 
informações sobre 
cuidados com a máscara, 
tecidos a serem 
utilizados e gramaturas, 
confira as referências da 
Anvisa e da Organização 
Mundial da Saúde ao 
final do documento, na 
seção Fontes. 
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Confira o nível de eficácia de cada tipo de máscara na proteção e emissão de 
aerossóis, que são as menores partículas que emitimos ao falar, espirrar ou 
tossir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto de Física - Universidade Federal de Uberlândia Método: Imagem e 
Espectroscopia Óptica Responsáveis: Prof. Maurício/Prof. Adriano 
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Cuidados com o uso de elevadores 
para evitar o contágio e a 
propagação da Covid-19 
Na sua empresa, oriente para que os colaboradores evitem utilizar o elevador 
quando estiver cheio. É aconselhado o uso quando estiver vazio ou com até 1/3 
da capacidade máxima. Para melhorar a visualização, demarque no chão as 
posições que podem ser ocupadas respeitando o limite de pessoas (veja mais 
aqui). 

 

Se os seus colaboradores necessitarem descer 2 andares ou subir 1 andar, 
sugira ir pelas escadas e evitar o elevador. 

 

Sugira aos administradores do local a instalação de um dispensador de álcool 
em gel ao lado das portas do elevador para que as pessoas possam higienizar as 
mãos antes e após tocar o botão. Dessa forma contribui-se para evitar a 
propagação da Covid-19 (veja mais aqui). 

 

Oriente seus colaboradores para que evitem encostar nas paredes da cabina. Se 
possível, sugira aos administradores do local a instalação de álcool em gel ao 
lado do painel dos andares dentro do elevador, para utilização logo após contato 
com os botões. 

 

Se possível, no intervalo de 2 horas, dependendo do fluxo de pessoas que 
circulam pelo elevador, recomenda-se a higienização do interior da cabina. É 
importante que se faça a higienização das superfícies altamente tocadas como 
botões e puxadores. Consulte o fabricante do elevador para saber o produto 
indicado e oriente o síndico ou administradora do prédio. 
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Considerando pontos importantes 
antes do planejamento: o estudo da 
proxêmica 
Clique aqui para conhecer mais sobre a proxêmica 

 

Para evitar o contágio e a propagação do novo coronavírus no seu ambiente de 
trabalho, deve-se observar as medidas de proteção ao seu redor.  

 

a) Faça a revisão de layouts das estações de trabalho, ajustando-as para 
atender às necessidades sociais de distanciamento. 
 

b) Da mesma forma, realize a revisão do layout dos espaços de 
descompressão, como café e refeitório, por meio da redução do número 
de mesas ou cadeiras, e até mesmo de barreiras físicas. 
 

c) Coloque em cada ambiente um sinal indicativo do número máximo de 
pessoas permitido. 
 

d) Se necessário, crie um agendamento para utilização do espaço, ou deixe 
uma pessoa responsável pelo controle de acesso, respeitando o limite de 
pessoas. 
 

e) Em refeitórios e copas, é fundamental incluir dispensador de álcool em 
gel na entrada. Se for um bufê, disponha de uma pessoa servindo os 
funcionários para diminuir a possibilidade de contaminação dos talheres. 
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Passo 1: Avaliando a necessidade de 
reuniões presenciais 
 

DURANTE O EVENTO OU REUNIÃO: 

a) Informe os participantes das medidas planejadas relacionadas à Covid-19; 
b) Cumprimentem-se sem se tocar; 
c) Encoraje as pessoas a cobrirem espirros e tosses usando o cotovelo; 
d) Se possível, disponha os assentos com 2 metros de distância entre si; 
e) Abra as janelas; 
f) Disponibilize álcool em gel. 

 

 

 

APÓS O EVENTO OU REUNIÃO: 

a) Mantenha nomes e contatos dos participantes por pelo menos um mês; 
b) se algum participante tiver de se isolar por testar positivo ou suspeita de 

Covid-19, o organizador deve informar os outros integrantes a 
monitorarem o desenvolvimento de sintomas por 14 dias. 
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Passo 2: 
Desenvolvendo uma  
política de procedimentos 
internos para identificação e 
isolamento de pessoas 
doentes. 

a) Crie um fluxo para identificação rápida e isolamento dos 
casos suspeitos de Covid-19 em sua empresa. 

b) Estimule que seus colaboradores informem de forma 
permanente sua condição de saúde.  

c) Crie procedimentos ágeis para que colaboradores 
informem quando estão doentes ou com sintomas da 
Covid-19, como febre, dor de cabeça, dor no corpo e de 
garganta. 

d) Uma vez que os casos suspeitos são identificados, 
providencie os meios para que a pessoa cumpra a 
quarentena em casa. 

e) Atenção aos colaboradores transmissores (sintomáticos 
e assintomáticos). Considere que a maior parte dos 
transmissores é sintomática, mas os sintomas podem 
se restringir à dor de garganta ou no corpo. Febre não é 
sintoma muito sensível. Alertamos que existe o 
contingente de pelo menos 25% de transmissores 
assintomáticos. Daí a importância das medidas de 
distanciamento e uso de máscaras. 

f) Classifique os colaboradores por perfil de risco (baixo, 
médio, alto, muito alto) para medidas apropriadas de 
proteção em cada caso. (mais detalhes no passo 5). 
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Passo 3: Desenvolvendo, 
implementando e comunicando 
proteções e flexibilidade do ambiente 
de trabalho. 

a) Converse com seus fornecedores sobre as medidas para proteger 
trabalhadores terceirizados de acordo com a política da sua empresa. 
 

b) É fundamental considerar os meios digitais para entrega de 
documentações relativas a condições de saúde, como atestados e laudos. 
Isso é conveniente para todas as partes, além de evitar contato físico com 
objetos que são potenciais vetores de contaminação. 
 

c) Além dos colaboradores em condições descritas no passo 5, avalie a 
possibilidade de políticas flexíveis para aqueles que têm dependentes 
classificados nos grupos de risco. 
 

d) Importante: estabeleça fluxos 
eficientes e constantes de 
comunicação, como 
videoconferências em horários 
predeterminados. 
Colaboradores informados 
fazem escolhas mais 
adequadas e são menos 
propensos ao absenteísmo.  
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Passo 4: Implementando medidas de 
controles no ambiente. 

Profissionais de saúde e segurança do trabalho costumam usar diretrizes 
denominadas Hierarquia de Medidas de Controle para selecionar formas de 
prevenir ou reduzir riscos no ambiente de trabalho. Mesmo com a detecção e a 
quarentena dos casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, existe um 
contingente de pelo menos 25% de transmissores assintomáticos, conforme foi 
abordado anteriormente nesse material.  

 

Dessa forma, para minimizar o contágio no ambiente corporativo, as medidas de 
proteção mais efetivas seguem a seguinte hierarquia: 

1. MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA;  
2. MEDIDAS DE CONTROLE ADMINISTRATIVAS;  
3. PRÁTICAS DE TRABALHO SEGURO. 

Na maioria dos casos será necessária uma combinação dessas medidas. 
Conheça agora cada uma e considere a adoção em sua empresa. 

 

1º - MEDIDAS DE ENGENHARIA 

São medidas que não dependem do comportamento dos colaboradores e, de 
modo geral, são bastante custo-efetivas. Entre elas, estão: 

• instalação de filtros de ar-condicionado que contribuem para desinfetar o 
ambiente (atenção à validade dos filtros); 

• aumento da ventilação no ambiente: manter janelas e portas com frestas 
para melhorar circulação de ar (entrada e saída); 

• instalação de barreiras físicas (cortinas de plástico, janelas de drive 
through) que protegem contra respingos com secreções respiratórias de 
outras pessoas; 

• ventilação especializada por pressão negativa em ambientes de 
assistência médica, por exemplo. 
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2º - MEDIDAS DE CONTROLE ADMINISTRATIVAS 

Diferentes das medidas de engenharia apresentadas anteriormente, as de 
controle administrativo requerem envolvimento do colaborador e da empresa, 
uma vez que envolvem procedimentos que minimizam a exposição ao risco. 

Os exemplos seguintes são sugestões que devem ser avaliadas de acordo com 
as peculiaridades de cada empresa: 

• reduza contato entre colaboradores - e entre eles e clientes;  
• substitua encontros presenciais por virtuais;  
• estabeleça dias de trabalho alternados ou novos turnos para reduzir o 

número de pessoas presentes no ambiente laboral ao mesmo tempo, 
além de aumentar a distância física;  

• reduza deslocamentos e viagens não essenciais durante a pandemia; 
• desenvolva planos emergenciais de comunicação como fóruns 

informativos, treinamentos on-line e lives sobre a Covid-19;  
• verifique a possibilidade de adiar procedimentos de saúde ocupacional 

não urgentes, a fim de priorizar o atendimento às questões relacionadas à 
pandemia. 
 

3º - PRÁTICAS DE TRABALHO SEGURO 

Essas práticas incluem procedimentos para reduzir o tempo, a frequência e a 
intensidade de exposição a situações de risco: 

• disponibilize acesso a meios de higiene pessoal e dos equipamentos de 
trabalho: álcool em gel, lavabos e equipamentos pessoais sem 
necessidade de compartilhamento;  

• fixe em vários locais do ambiente laboral lembretes sobre as medidas de 
higiene e etiqueta respiratória;  

• crie protocolos de higienização sistemática;  
• determine o uso universal de máscaras. 
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Passo 5: Definindo recomendações 
de acordo com o risco de exposição. 

Para definir medidas de proteção, indica-se que a empresa considere algumas 
questões relacionadas à saúde dos colaboradores. 

 

a) Idade: 
• acima de 60 anos 
b) Condições de saúde: 
• Diabetes;  
• Hipertensão;  
• Problemas respiratórios; 
• Doenças cardiovasculares; 
• Pacientes imunossuprimidos. 
c) Entre os indivíduos considerados imunossuprimidos, estão aqueles que 

são: 
• receptores de transplante e de implante; 
• portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV);  
• pacientes com câncer. 

 
Se existir dúvida quanto à classificação de grupo 
de risco em colaboradores, consulte a área de 
gestão em saúde da Humanittare. Ou envie e-mail 
para gestaomedica@humanittare.com.br  
 
Os exames para diagnóstico da COVID-19 você 
pode conferir aqui.  
 
Continue acompanhando os materiais, vídeos, 
lives e podcasts da Humanittare Consultoria.  
 
Juntos vamos passar por tudo isso.  

mailto:gestaomedica@humanittare.com.br
https://3e13dc5e-ec2d-41eb-a7c2-2f583fdded77.filesusr.com/ugd/c54b05_91bd6dc0b82c430197176527c0469732.pdf
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APRESENTAMOS AGORA O 
GUIA PARA MUDANÇAS DE 
NAVEGAÇÃO  
PELAS NOVAS  
REGRAS DE ESPAÇO 
PESSOAL NO LOCAL 
DE TRABALHO: 
O ESTUDO DA 
PROXÊMICA 
 
 
O espaço é uma 
ferramenta poderosa 
para promover o 
envolvimento, inspirar 
inovação e aumentar a 
produtividade. 
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O espaço interpessoal, ou a quantidade de espaço físico entre as pessoas, nos 
diz muito sobre nosso ambiente e cultura.  
 
Ao retornarmos ao escritório de uma forma socialmente distanciada, teremos 
que renegociar nossa compreensão do espaço pessoal - tanto o nosso quanto o 
nosso em relação aos outros. 
 
O estudo do espaço interpessoal é conhecido como proxêmica. Um aspecto 
importante disso é que não é verbal. Não saímos por aí perguntando a estranhos 
se podemos ultrapassá-los; julgamos por sua linguagem corporal a melhor 
forma de manobrar em seu espaço, conforme necessário.  
 
Ao retornarmos ao local de trabalho, o ambiente do escritório será preenchido 
com dicas sobre como manter distâncias seguras entre os colegas de trabalho. 
Mas a recomendação de dois metros de distância é apenas uma referência. O 
grau de espaço de que cada funcionário precisa para se sentir seguro no 
escritório varia muito. 
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O fato de os proxêmicos serem pessoais e não 
verbais torna a experiência de estar no escritório 
durante a pandemia do coronavírus 
particularmente difícil de gerenciar.  
 
Experimentamos mudanças repentinas e radicais 
em nossas normas proxêmicas e precisaremos 
reimaginar a maneira como negociamos a 
proxêmica com nossos colegas. 
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O que é proxêmica? 
Essa teoria clássica foi iniciada na década de 1960 pelo 
antropólogo Edward T. Hall . Ele classificou quatro graus de 
distância interpessoal, ou graus de proximidade: 

 

1. Distância pública 

A esta distância (entre 3,5m –7,5m), você deve falar 
mais alto para ser ouvido e é mais difícil manter o 
contato visual direto, então a conexão entre duas 
pessoas é mínima. 

 

2. Distância social 

Essa distância (entre 1,2m–3,5m) 
depende de pistas visuais e auditivas 
para formar uma conexão, uma vez 
que você ainda está muito longe para 
tocar ou perceber o calor do corpo. 

 

3. Distância pessoal 

Essa distância (entre 0,4m–1,21m) é 
mantida durante as interações com 
amigos. Aqui, a visão é clara, o 
contato visual é forte e a conversa 
flui facilmente. 

 

4. Distância íntima 

A esta distância (0 – 0,4m), a aura de uma pessoa 
forma um senso de conexão mais forte do que pistas 
visuais ou auditivas. O calor corporal e os sentidos 
olfativos aumentam a conexão.  
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O estudo da proxêmica é importante porque precisamos da proximidade para 
formar laços e nos comunicarmos com eficácia. Muitos diriam que a 
proximidade é essencial para a saúde mental. Ao administrar a distância entre 
nós e os outros, controlamos o nível de exposição a outra pessoa com o qual 
nos sentimos confortáveis. Por exemplo, podemos ficar perto e tocar nossos 
amigos enquanto conversamos, mas recuar e manter contato visual com um 
instrutor após uma palestra. Se um estranho fica muito perto de nós, podemos 
reagir negativamente e perceber isso como uma intrusão em nosso espaço 
pessoal. Uma interação entre duas pessoas pode passar de uma interação 
pública para uma íntima em um espaço de um metro e meio - e essa 
possibilidade pode causar muita ansiedade.  

 

Uma mudança repentina no espaço 
interpessoal 
 

Nos últimos meses, a 
proxemia mudou 
drasticamente. Todos nós 
nos tornamos 
dramaticamente cientes de 
um novo referencial no 
espaço interpessoal: a nova 
distância social necessária 
para desacelerar a 
disseminação do COVID-19.  

 

A distância de 1,5m recomendada pelos Centros de Controle de Doenças se 
tornou a norma nos Estados Unidos e afetou todos os cantos de nossos espaços 
públicos , de parques a supermercados. 
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Vivemos também uma quarentena global que nos obrigou a adotar novas 
proximidades. De qualquer forma, a experiência foi privada, específica para cada 
pessoa, e a mídia foi inundada com histórias de pessoas que tentam lidar com 
esses limites.   

 

No local de trabalho físico, as interações pessoais podem aumentar a 
produtividade . A comunicação pode fluir com mais facilidade quando os colegas 
de equipe se encontram “cara a cara”, e os relacionamentos podem ser 
estabelecidos , o que cria uma cultura positiva dentro das organizações. A 
proximidade física torna mais provável que as pessoas se tornem amigas - as 
pessoas sentem uma conexão mais forte com aqueles de quem são fisicamente 
próximas. Aprender por meio da observação das pessoas no trabalho também 
ocorre por meio dessas interações. 

 

Porém, navegar por proxêmicos ao retornarmos aos nossos locais de trabalho 
durante o COVID-19 exigirá um pouco mais de conversa com nossos colegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUIA DE RETOMADA SEGURA - RH |   Página 32 
 

 

Como respeitar o espaço pessoal no 
local de trabalho durante o COVID-19 
 

Embora a proxêmica seja 
conhecida por ser não-verbal, 
agora é importante perguntar 
a seu colega se ele se sente 
confortável com o grau de 
espaço interpessoal que você 
está oferecendo. Como 
alternativa, você precisa se 
sentir com poder para nomear 
o grau de proximidade de que 
você mesmo precisa para se 
sentir confortável.  

 

Os líderes de equipe podem 
discutir com cada membro da 
equipe o grau de proximidade 
certo para eles. Ter uma 
conversa aberta e honesta 
sobre proxêmica irá aliviar o 
estresse de potencialmente 
invadir o espaço seguro de 
alguém e ter seu próprio 
espaço seguro invadido.  

 

As equipes também podem conceber soluções criativas que ajudem a promover 
a colaboração pessoal, mantendo uma proximidade confortável. Para algumas 
equipes, a solução certa pode ser ter estações de saneamento extras perto delas 
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e chegar a um acordo sobre a frequência com que todos limpam as superfícies 
após usá-las. Para outros, pode ser a estruturação de momentos de proximidade 
na jornada de trabalho.  

 

Os líderes das empresas e das equipes devem considerar como implementar 
essas conversas em grande escala. O importante é que a proximidade é pessoal. 
Uma política corporativa não servirá para todos. Em vez disso, a prática 
corporativa de “perguntar primeiro” beneficiará todos os membros da equipe, 
dando-lhes a agência de que precisam para se sentirem seguros e reconstruir 
seus estilos de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A cultura do local de trabalho será aprimorada apenas se praticarmos a 
acomodação das diferenças de proximidade. Ao retornarmos ao escritório em 
meio à pandemia, devemos nos esforçar para nos tornarmos mais conscientes 
de nossas diferenças e trabalhar para construir uma cultura mais inclusiva. A 
prática de incluir proxêmica em normas corporativas e estilos de trabalho em 
equipe não beneficia apenas aqueles que se preocupam com um potencial 
transmissão viral. Será um passo à frente no sentido de acomodar muitas outras 
diferenças em nossos locais de trabalho para que se tornem mais diversificados, 
vibrantes e produtivos. 
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Adequações das medidas de higiene 
Preparando-se para um novo ambiente de trabalho 

 

Apresentamos agora ideias para manter as melhores práticas de higiene e 
distanciamento físico de três maneiras: 

 

Priorização do espaço pessoal 

Ao modificar os espaços compartilhados com assentos 
escalonados e áreas vazias, as equipes podem continuar 
a operar no local de trabalho, mantendo uma distância 
física saudável dos colegas. 

 

Maior higienização 

Medidas de limpeza aprimoradas para garantir a saúde e 
o bem-estar de todos. Desinfetando as áreas comuns 
com mais frequência e fornecemos produtos de 
higienização em todos os espaços.  

 

Sinalização de comportamento 

Novos padrões de limpeza e protocolos de capacidade 
serão reforçados com sinalizações estrategicamente 
posicionadas. 

 

 

Embora o distanciamento possa fazer parte do nosso novo normal, a 
colaboração e a conexão permanecem mais importantes do que nunca - e é 
essencial ter um lugar seguro para fazer isso. 
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Padrões aprimorados 
Aprimoramento medidas de limpeza 

 

• Maior disponibilidade de desinfetante para as mãos, 
lenços antibactericidas, sprays de álcool e álcool gel 
em todo o ambiente de trabalho;  

• Fornecimento de máscaras, luvas e outros 
equipamentos de proteção para equipes; 

• Instalação de dispensers de sabão automático em 
todos os banheiros e copas; 

• Pontos de contato reduzidos nas copas. 
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Saguão dos elevadores 
No saguão dos elevadores o ideal é ter sinalização e comunicações claras para 
enfatizar a importância do distanciamento e higiene - Além disso, os dispensers 
automáticos de desinfetante para as mãos em todas as entradas.  

(6 pés = 1,82m) 
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Balcões de entrada 
Os balcões de entrada, que servem como áreas de recepção principal são 
espaços de alto tráfego que atuam como ponto de apoio para todos, quando eles 
precisam falar com o time de gerenciamento. Para evitar a superlotação, os 
adesivos de piso indicarão o distanciamento adequado para reforçar as 
diretrizes de distância. Estações de desinfetante para mãos automáticos 
também estarão localizados nas proximidades. 

(6 pés = 1,82m) 
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Áreas Comuns 
Como pontos focais, adotando medidas para manter a energia colaborativa em 
lounges, oferecendo um espaço confortável para trabalhar. A capacidade 
modificada com o distanciamento de assento a assento - reduzindo a ocupação 
(ou seja, um espaço para quatro pessoas se torna uma configuração para uma 
ou duas pessoas). Essas normas de capacidade modificadas também poderão 
ser reforçadas com sinalização. 
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Distribuição dos lounges 
A desdensificação dos espaços está fundamentada em educação e 
engajamento. comunicações visuais para as equipes, para que possam 
identificar o número de pessoas e assentos apropriados em um espaço. Além 
disso, a sinalização “regras da casa para a saúde” ajudará a orientar a equipe e 
convidados sobre como se posicionar com segurança. 
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Recantos de trabalho 
A capacidade do recanto será limitada para uma pessoa por estande. Como um 
espaço de trabalho compartilhado, os dispensers de limpeza serão colocados 
nas proximidades, para que os membros possam limpar as superfícies antes e 
depois do uso. As sinalizações próximas servirão como lembretes amigáveis de 
novas capacidades e normas de higiene. 
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Copa 
Adaptando os padrões da copa para atender às necessidades de saúde e 
segurança, incluindo atualizações em nossos aparelhos e programa de 
alimentos e bebidas. As copas poderão incluir soluções de "toque leve", como 
dispensers de sabão e toalhetes automáticos e os assentos poderão ser 
modificados para reduzir a capacidade e o tráfego intenso de pessoas. 
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Estações de Impressão 
Do papel ao material de escritório, a estação de impressão é um espaço usado 
por todos os membros da equipe. Para manter a limpeza desse espaço de "alto 
toque", dispensers de limpeza, desinfetante para as mãos e sinalização de 
higiene ideal serem colocados em todas as estações de impressão. 
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Cabines telefônicas 
Cabines telefônicas mais seguras e confortáveis. As limpezas de rotina o ideal é 
que ocorram com mais frequência ao longo do dia e os dispensers de lenços 
serão colocados nas proximidades, permitindo que os membros da equipe 
limpem as superfícies antes e depois do uso. Além disso, podemos sugerir 
colocação de placas nas cabines incentivando a boa higiene e as “regras da 
casa”. 
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Salas de reunião 
Espaços compartilhados e colaborativos, as salas de reuniões estão sendo 
aprimoradas para que os membros da equipe possam se conectar 
confortavelmente. Novas diretrizes de capacidade serão colocadas nas entradas 
e os arranjos de assentos recomendados serão colocados nas mesas. Além 
disso, as "regras da casa" poderão ser exibidas nos monitores da TV e os 
dispensers de limpeza e desinfetante serão localizados nas proximidades. 
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Banheiros 
Os banheiros terem um sistema de limpeza mais frequente e organizada ao 
longo do dia. Para reduzir a exposição ao "toque", os dispensers automático 
poderão ser instalados em todos os outros acessórios da pia e a sinalização de 
lavagem das mãos em 20 segundos lembrará aos membros da equipe que sabão 
e água ajudam bastante a manter a saúde e diminui risco de contaminação. 

ATENÇÃO! Entrada e saída do banheiro manter um dispenser de álcool gel. 
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Visão geral do sistema HVAC 
HVAC & qualidade do ar 

O principal objetivo é proporcionar aos ocupantes do ambiente uma sensação de 
bem-estar, independentemente do número de pessoas que estejam ocupando 
aquele local. Os principais benefícios que esse sistema proporciona são: 

• Filtragem eficiente do ar;  
• Aumento de oxigenação do ambiente;  
• Diminuição da quantidade de poluentes presentes no ar;  
• Auxílio na redução (e até eliminação) dos fungos e mofos;  
• Por proporcionar sensação de conforto, aumenta a produtividade;  
• Redução da quantidade de pessoas com doenças respiratórias e 

alérgicas, devido aos contaminantes que estariam presentes no ar;  
• Temperatura mais adequada para o ambiente. 
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Importância do controle e qualidade 
do ar condicionado 
Existe uma Lei Federal de n.º 13.589 de 04/01/18 que trata do assunto e diz que:  
"Todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes 
climatizados artificialmente devem dispor de um Plano de Manutenção, 
Operação e Controle – PMOC dos respectivos sistemas de climatização." 

O PMOC é um conjunto de documentos onde constam todos os dados da 
edificação, do sistema de climatização, do responsável técnico, bem como 
procedimentos e rotinas de manutenção e a devida comprovação de sua 
execução. Não se trata apenas de papel a ser assinado por um profissional mas 
sim de verdadeiros procedimentos que visam basicamente evitar doenças 
causadas pelas más condições de manutenção, higiene e limpeza dos sistemas 
de ar condicionado dos estabelecimentos de modo geral. 

O PMOC deve ter como responsável técnico, um profissional legalmente 
habilitado pelo seu respetivo órgão de classe. 

No caso de ar condicionado de conforto ou predial, a periodicidade da 
manutenção preventiva, será definida pelo responsável técnico do sistema, 
respeitando às periodicidades mínimas descritas na Resolução 09. 

O não cumprimento à legislação brasileira configura infração sanitária, 
sujeitando o proprietário ou locatário do imóvel ou preposto, bem como 
responsável técnico por sistemas de climatização às penalidades previstas na 
Lei 6.437/77. Segundo a Lei 6.437/77, as multas podem variar de R$ 2.000,00 a 
R$ 1.500.000,00 dependendo do risco ou gravidade, recorrência e tamanho do 
estabelecimento, sendo dobrada na sua reincidência. 

Se a empresa tem matriz no exterior e filial em outros países, como no Brasil por 
exemplo, deve se adequar às normas vigentes do país em que se localiza sua 
planta e não à legislação de outro país. Lembramos que a fiscalização não fará 
distinção, bem como as penalidades não deixarão de ser impostas. 

Mais importante do que isto, logicamente, é a saúde das pessoas que trabalham 
nesses locais. 
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