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Clariant América Latina 

Ações Convid-19 

 

Como indústria química, os produtos da Clariant são importantes na cadeia produtiva de setores 

essenciais para suprir as demandas da população e para o bom funcionamento do país, como os 

segmentos de higiene, limpeza, saúde, alimentação, energia, entre outros.  Por isso, seguimos com nossas 

operações, ainda que reduzidas, tendo a saúde e o bem-estar das pessoas como prioridade nesse 

momento. 

A Clariant segue rigorosamente as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e das 

autoridades locais onde tem operações, aplicando inúmeras medidas de proteção e prevenção à Covid-

19, que incluem as boas-práticas internacionais da companhia, a partir de um intenso intercâmbio de 

experiências e informações. 

Adicionalmente, a Clariant vem desenvolvendo inúmeras iniciativas de apoio social, em especial nas 

cidades onde a companhia tem operações, como parte do esforço coletivo para minimizar os impactos da 

pandemia da Covid-19. 

 

Alguns exemplos de medidas tomadas pela empresa:  

o Diminuição significativa de concentração de pessoas nas unidades da empresa, com trabalho à 

distância (home office) para as funções aplicáveis, redução e revezamento de equipes de turnos, bem 

como afastamento preventivo de colaboradores de grupos de risco. 

o Implementação de protocolos de reforço de higienização dos locais de trabalho. 

o Utilização de equipamentos de proteção individual, seguindo os procedimentos internacionais da 

companhia e o que determinam as autoridades de saúde do país.  

o Disponibilidade de álcool gel para os locais de atendimento ao público (ex. portaria, ambulatório 

médico etc.).  

o Avaliação diária para assegurar disponibilidade de itens de higiene e proteção individual. 

o Definição de distância mínima entre as pessoas (2 metros), cancelamento de todas as reuniões, 

viagens e atividades em grupo. 

o Transporte de funcionários considerando higienização reforçada nos veículos contratados pela 

empresa. 
o Medição de temperatura corporal em todas as entradas da unidade para funcionários, prestadores 

de serviços, funcionários de empresas hóspedes, visitantes e caminhoneiros.  

o Atualização frequente de protocolos médicos de atendimento e investigação epidemiológica. 

o Procedimentos para descontaminação biológica / desinfecção pela equipe interna de bombeiros em 

caso de necessidade (locais de trabalho com casos suspeitos) 

o Monitoramento diário de funcionários afastados.  

o Assistência médica aos colaboradores e familiares para atendimento e acompanhamento. 

o Suporte psicológico, sempre que aplicável, organizado pela empresa.  

o Coordenação e alinhamento de prestadores de serviços e empresas hóspedes para que sigam os 

mesmos padrões adotados pela Clariant. 

o Contínua e intensa divulgação de conteúdo de orientação e prevenção para os funcionários por meio 

dos canais de comunicação interna. 

o Sessões dedicadas de diálogo online conduzidos pela alta liderança com ampla participação de 

colaboradores.  
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o Webinars, email marketings e banners sobre temas relacionados à saúde física e mensal, inclusive 

sessões de relaxamento e atividades físicas por “lives”.  

o Treinamentos online para colaboradores, inclusive gestores, sobre trabalho remoto e liderança.  

o Sessões de coaching específicas para apoiar líderes-chave da organização.  

 

Alguns destaques no campo social:  

o As inúmeras ações sociais desenvolvidas pela empresa como forma de minimizar os impactos da 

Covid-19 estão pautadas pelo relacionamento de longa data com diversas entidades, em especial das 

comunidades do entorno de nossas operações, assim como pelas parceiras com clientes das unidades 

de negócios. Exemplos:  

o Projeto “A Música Venceu”, parceria com Fundação Bachiana e maestro João Carlos Martins, 

realizado há 10 anos, organizou em conjunto com a empresa mensagem positiva e de reforço 

ao distanciamento social, divulgada internamente e por mídias sociais (link).  

o Doações de alimentos para campanhas municipais e Ongs de relacionamento da empresa, 

inclusive convidando os colaboradores a participarem voluntariamente. 

o Divulgação de campanha de doação de sangue entre os colaboradores de todas as unidades 

do Brasil. 

o Fornecimento de insumos e EPIs para Centros de Saúde, Corpo de Bombeiros e Serviços de 

Atendimento de Urgência. 

o Doação de produtos para o cliente Schneider Electric para a confecção de máscaras especiais 

para profissionais de saúde. 

o Doação de produtos para o cliente Química Amparo (marca Ypê), utilizado na produção de 

álcool em gel, distribuído à população carente. Veja matéria divulgada na imprensa. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ta3xsd5dSgI
https://exame.abril.com.br/revista-exame/um-novo-produto-em-72-horas/

