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1. INTRODUÇÃO 

Em razão da atual situação mundial provocada pelo Covid-19 e atentos           

às recomendações do Ministério da Saúde, a Mercur criou um comitê de            

trabalho para acompanhar a situação e tomar decisões coerentes e assertivas           

perante os públicos com os quais se relaciona.  

Este plano foi desenvolvido com base nas recomendações do         

Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Conforme a           

Fundação, ainda há muitas lacunas no conhecimento sobre a epidemiologia e o            

quadro clínico do coronavírus. Desta forma, este material está em constante           

atualização. À medida que novas informações surgirem, será acrescentado a          

ele novas orientações. 

O objetivo do Plano de Contingência Mercur diante do coronavírus          

é orientar os públicos de contato da empresa sobre a forma de agir e de               

trabalho da Mercur frente ao cenário vigente. 
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2. MEDIDAS ADOTADAS PELA EMPRESA 

Neste item, as informações estão organizadas conforme a cronologia         

das decisões tomadas pela empresa. 

● 24 de abril (NOVO ITEM) 

Há dois encaminhamentos relativos ao plano de reativação às atividades          

na Mercur. 

1) Construção de um guia para colaboradores sobre as normas de          

segurança e saúde para o convívio e trabalho nas instalações da           

Mercur. Neste arquivo (item 4.1) há também algumas recomendações         

para todos os públicos de contato da empresa.  

 

2) Diante do cenário incerto apresentado pela pandemia do coronavírus,         

em que há impactos econômicos não favoráveis e pelo objetivo de           

preservar os empregos dos seus colaboradores, a Mercur decidiu adotar          

a MP 936/2020, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e          

da Renda - que possibilita a redução da carga horária e manutenção            

de todos empregos. Desta forma, os colaboradores terão uma redução          

de 50% da carga horária e do seu salário. O restante do valor, 50%,              

será pago pelo auxílio do seguro desemprego oferecido pelo governo.          

Esta medida irá valer a partir do dia 04 de maio de 2020. 

 

● 09 de abril  

 

A ação reativação das atividades na Mercur foi construída com o grupo            

de coordenadores da organização. Possui como objetivo principal orientar         

como será a retomada das atividades de trabalho com todos os públicos de             

contato da organização. 
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Desta forma, irá: 

● reavaliar as atividades essenciais da organização (item 3.0 do arquivo),          

quais áreas/pessoas irão retornar ao trabalho e as que permanecerão          

em trabalho remoto e o período indicado para isso; 

● quais são as normas de segurança adotadas pela Mercur - EPIs           

necessários para a execução do trabalho e para o bem-estar de todos. 

● quais são os combinados quanto à circulação de pessoas e a visitas na             

empresa.  

Esta ação está disponível no item 4.0 deste arquivo. Lembrando que           

o prazo estimado de retorno de todas as atividades na Mercur é até dia 04 de                

maio. Esta data pode ser alterada conforme a situação do coronavírus no            

Brasil.  

 

● 06 de abril  

A partir do Decreto municipal Nº 10.584, que prevê a retomada de            

atividades industriais em Santa Cruz do Sul, a Mercur, optou por continuar com             

a paralisação de suas atividades. No entanto, irá trabalhar em um plano de             

reativação que dimensiona as necessidades para o retorno, previsto para até o            

dia 04 de maio. Esta decisão foi tomada pela necessidade da empresa em ter              

mais tempo para voltar às atividades e garantir a segurança e o cuidado que              

todos merecem.  

● 22 de março  

Atenta a evolução do coronavírus no Brasil e ao seu posicionamento           

organizacional que prioriza o cuidado com as pessoas, a Mercur decide           

antecipar a paralisação de suas atividades. Será na segunda-feira, 23 de           

março de 2020. As únicas atividades que estarão em funcionamento em           

regime de plantão são as avaliadas como Atividades Essenciais da Mercur           

(item 3.0 deste plano).  

● 20 de março 
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De acordo com o cenário e com o Decreto municipal nº 10.565, publicado             

no dia 19 de março de 2020 – estado de calamidade em Santa Cruz do Sul – a                  

Mercur definiu um novo prazo para paralisar suas atividades: até o dia 25 de              

março de 2020. Hoje, 20 de março de 2020, aproximadamente duzentos           

colaboradores já foram liberados para isolamento domiciliar. Ressaltamos, que         

não é possível estimar o prazo de retorno devido a imprevisibilidade do vírus no              

Brasil.  

Para que a paralisação ocorra da melhor forma possível para todos os            

públicos de relacionamento da empresa, foram avaliadas as Atividades         

essenciais da Mercur (item 3.0 deste plano) e a Comunicação Institucional           

durante este período (item 3.1). Foi desenvolvida também uma cartilha de           

Recomendações e Cuidados com a Saúde e entregue impressa para cada           

colaborador (ANEXO 6).  

Todas estas e outras decisões indicadas neste plano foram avaliadas          

com o grupo de coordenadores da empresa e o comitê de trabalho criado para              

resolver esta situação.  

● 18 de março de 2020  

O comitê de trabalho feito para o acompanhamento da situação          

apresentada pelo coronavírus criou uma premissa para todos os públicos de           

contato da Mercur. Ela orienta que a atuação da empresa está focada na saúde              

e segurança de todos. Diante do cenário, entende-se que é necessário ocorrer            

uma paralisação nas operações da Mercur, a partir do dia 27 de março de 2020               

no período da tarde estendendo-se até o dia 04 de maio de 2020. Não é               

possível estimar o prazo de retorno devido a imprevisibilidade do vírus no            

Brasil. Para os colaboradores da empresa, o período de paralisação será           

considerado como banco de horas ou férias, para aqueles que desejarem e já             

possuem esse direito. Para viabilizar a paralisação, foi realizado um          

mapeamento de todos os processos críticos que envolvem todos os públicos           

de contato da Mercur prevendo uma desaceleração de todas as atividades.           
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Lembrando que esta decisão prioriza que nenhuma das partes seja          

prejudicada.  

Foi também combinado os canais para a comunicação durante o período de            

paralisação, sendo eles uma lista de transmissão, via WhatsApp, e-mail e site.            

Nestes canais, trataremos as informações de forma ágil referente às          

movimentações da empresa.  

 

● 17 de março de 2020  

Desde que a situação foi classificada como uma pandemia, no dia 11            

de março de 2020, a Mercur vem reavaliando suas práticas frente a este             

cenário. O material desta comunicação está disponível no ANEXO 5. 

No dia 17 de março de 2020, algumas medidas preventivas foram           

tomadas considerando a Lei 13.979/2020, que prevê orientações para         

enfrentar o surto de coronavírus, e o nosso posicionamento organizacional, que           

considera o cuidado com as pessoas e a preservação à vida. Abaixo, listamos             

as ações que estão em exercício na organização:  

Afastamento do trabalho 

_Todos os colaboradores que possuem idade acima de 60 anos; 

_Todos os colaboradores que se encontram em situações específicas         

de saúde, conforme prevê a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

A Lei 13.979/2020 orienta que nestes casos o motivo do afastamento           

será considerado como falta justificada, o que não impacta no salário do            

colaborador. 

Outras situações de afastamentos temporários 

_Colaboradores que são impactados pela paralisação das escolas        

precisam combinar com o gestor da sua área a melhor forma de conduzir a              
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situação. Quando necessário o afastamento, as horas serão consideradas         

como banco de horas.  

_Colaboradores em contato com pessoas que estejam com suspeita do          

vírus, devem se ausentar do trabalho por no mínimo 07 dias, sem prejuízo da              

sua remuneração. Não apresentando os sintomas e com avaliação médica, o           

trabalhador retornará as suas atividades. Caso apresente algum sintoma         

relativo ao vírus, o prazo de retorno ao trabalho será reavaliado. 

_Colaboradores que viajaram e estiveram em locais de grande         

aglomeração de pessoas (como aeroportos, rodoviárias etc.), especialmente        

advindos de outros países, deverão se afastar por até 07 dias, sem prejuízo da              

sua remuneração. Não apresentando os sintomas e com avaliação médica, o           

colaborador retornará as suas atividades. Caso apresente algum sintoma         

relativo ao vírus, o prazo de retorno ao trabalho será reavaliado. 

Suspensão de eventos  

_Cancelamento de eventos no Laboratório de Inovação Social da         

Mercur.  

_Cancelamento de eventos externos que envolvam os colaboradores        

da Mercur. 

O prazo para retorno das atividades será avaliado a partir do cenário            

brasileiro frente ao coronavírus.  

Medidas coletivas de prevenção nos ambientes da Mercur 

_Priorização do uso de ferramentas online para realização de reuniões          

a distância; 

_Realização de reuniões em ambientes bem ventilados ou ao ar livre.           

Quando utilizar salas sem ventilação natural, deixar a porta aberta. 
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_Orientação para os colaboradores higienizarem com frequência seus        

objetos pessoais de trabalho. Contribuir, também, para a manutenção de um           

ambiente limpo e seguro em áreas comuns, tais como salas de café e espaços              

de convivência. 

_Orientação para os colaboradores otimizarem seu horário de lanche,         

evitando aglomeração de pessoas. 

_Reorganização dos horários de almoço, a partir de grupos menores,          

no intuito de evitar aglomeração de pessoas no mesmo ambiente. 

 

● 02 de março de 2020 

Atenta à evolução do vírus, no dia 02 de março de 2020 a empresa              

adotou novos cuidados e combinados: 

• Não tomar chimarrão nas dependências da empresa; 

• Suspensão das viagens aéreas por 60 dias; 

• Priorização do uso de ferramentas para realização de reuniões e           

eventos a distância; 

• Recomendação de utilização de luvas para colaboradores locais com          

o objetivo de evitar a contaminação no manuseio de materiais nos pontos de             

vendas; 

• Antecipação da vacina da gripe para todos os colaboradores. 

Além disso, reforçou os cuidados com a higienização e distribuição de           

álcool gel em determinados pontos na empresa. Os materiais de comunicação           

estão disponíveis no ANEXO 3 e ANEXO 4. 
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● 27 de fevereiro de 2020 

Desde o surgimento do vírus no Brasil, no dia 27 de fevereiro de 2020,              

a Mercur desenvolveu materiais informativos sobre o coronavírus, conforme         

você pode verificar no ANEXO 1 e ANEXO 2. 
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3. ATIVIDADES ESSENCIAIS NA MERCUR 

 

A empresa mapeou seus processos críticos que envolvem todos os 

públicos de contato. Definiu algumas atividades essenciais (listadas abaixo) 

que precisam funcionar para a segurança e bem-estar de todos.  

a. O comitê de trabalho relacionado ao plano de contingência 

juntamente com o grupo de coordenadores da empresa se manterá em contato 

para acompanhar o cenário brasileiro frente ao coronavírus e tomar medidas 

necessárias que visem a integridade de todos – públicos de relacionamento e a 

sociedade de maneira geral.  

b. Colaborador (s) que desenvolve funções relacionadas a: 

*saúde integral do colaborador (folha de pagamento, plano de saúde). 

Durante o período da paralisação, a Mercur organizou um plantão remoto com 

atendimento psicológico aos seus colaboradores, como forma de diminuir a 

possível ansiedade e contribuir com a qualidade do período de isolamento. 

*comunicação institucional da empresa; 

*pagamento de fornecedores e clientes; 

*segurança patrimonial; 

*situações emergenciais ligadas a infraestrutura da empresa.  

 

O trabalho destes colaboradores funcionará em regime de plantão.  

 

3.1 Comunicação Institucional da Mercur  

Como os colaboradores serão atualizados referente às       

movimentações da Mercur?  

A empresa criou uma lista de transmissão de WhatsApp para ter uma            

comunicação ágil e rápida com todos os colaboradores.  

Como o público externo (fornecedores, consumidor, clientes, etc)        

pode conversar com a Mercur durante a paralisação?  

Pensando na segurança bem-estar de todos, a empresa decidiu         

trabalhar em regime de plantão, com uma equipe reduzida e dedicada a            
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atender situações emergenciais referente ao Serviço de Atendimento ao         

Consumidor (SAC).  

Não haverá atendimento telefônico. A forma de contato será por e-mail:           

contato@mercur.com.br. Lembrando que o tempo de resposta será maior do          

que habitualmente a empresa costuma interagir.  

Como fica o atendimento nas redes sociais e na loja Mercur? 

Não será possível realizar pedidos na loja virtual durante a paralisação.           

O atendimento nas redes sociais funcionará da mesma forma que no SAC, com             

uma equipe reduzida e dedicada a atender situações emergenciais. 
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4. REATIVAÇÃO DAS ATIVIDADES MERCUR 

A ação reativação das atividades na Mercur foi construída com o grupo de             

coordenadores da organização. Possui como objetivo principal orientar como         

será a retomada das atividades de trabalho com todos os públicos de contato             

da organização.  

Há premissas que a orientam: 

 

● Conforme Decreto Municipal N° 10.584, pessoas do grupo de risco não           

retornarão ao trabalho. 

● Cuidados preventivos com a saúde dos colaboradores e dos públicos          

que se relacionam com a empresa deverão ser adotados.  

● Distribuição de EPIs necessários para execução do trabalho de forma          

que preserve a saúde do colaborador e a limpeza do ambiente. 

Obs: Será construído um material específico sobre os cuidados com a           

saúde dos colaboradores, limpeza de ambientes e a circulação de          

pessoas na empresa. 

● Sempre que possível, priorizar a execução das atividades remotamente. 

 

COMO SERÁ A RETOMADA DAS ATIVIDADES? 

A decisão de retomada das atividades será baseada na análise de cada            

processo, seu senso de urgência e os riscos presentes nele. As atividades            

foram classificadas como emergenciais e de reativação. Lembrando que o          

prazo de retomada ao trabalho na Mercur é até o dia 04 de maio.  

 

EMERGENCIAIS 

➔ Reativação do processo de faturamento de pedidos destinados a atender         

demandas urgentes, priorizando sempre que possível itens com pré-existência         

de estoque. Esta atividade iniciará no dia 13 de abril, alguns colaboradores de             
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algumas áreas executarão o trabalho na empresa. Para garantir a segurança           

de todos, representantes das áreas de Medicina, de Segurança e de Limpeza,            

estarão presentes também.  

➔ Mapeamento da percepção do mercado frente ao coronavírus - conversa com           

os clientes da empresa com objetivo de viabilizar a melhor forma de seguir o              

relacionamento e as vendas. 

➔ Capacitação de colaboradores que estarão envolvido em processos        

emergenciais. Disponibilização de máscaras faciais e álcool em gel em todos           

os ambientes.  

Após concluídas estas atividades, passa-se para as atividades conectadas a          

reativação dos demais processos da empresa.  

REATIVAÇÃO 

➔ Elaboração do cronograma que define e dimensiona a retomada de processos           

e serviços internos essenciais para o reinício da operação (além dos processos            

emergenciais já considerados).  

➔ Construção de um protocolo com os requisitos e orientações a serem           

adotadas, relativos a saúde /segurança dos colaboradores e dos públicos de           

contato da empresa.  

 4.1 Medidas adotadas na retomada das atividades 

A Mercur desenvolveu um guia orientativo para seus colaboradores referente          

ao retorno ao trabalho. Algumas recomendações presentes neste material são          

indicadas para todos os públicos que forem acessar à empresa. 

Veja abaixo:  

● Utilização do Lava Pés 

Limpe seus sapatos ✔  

Em todos os acessos às plantas Mercur terão lava-pés: recipientes e panos            

com água sanitária e um informativo que orientará como deve ser feita a             

limpeza dos calçados. 
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● Medição de temperatura 

Diariamente, nas recepções da Mercur Centro e Distrito, será medida a           

temperatura das pessoas (colaboradores/fornecedores/terceiros). 

 

Ixi, estou com febre. O que eu faço? 

Pessoas que apresentarem febre e sintomas gripais, deverão aguardar         

cinco minutos para realizarem a medição de febre novamente. Caso se           

confirme, deverão ser encaminhados para atendimento nos serviços de saúde          

disponíveis no município.  

 
Ok, estou sem febre. Posso ficar na Mercur?  

Sim, mas antes não esqueça de: 

Máscara, álcool gel e muito bom humor - elementos essenciais na           

empresa.  

 

● Máscaras 

Todos que acessarem a Mercur irão receber máscaras descartáveis         

para utilizar durante o período que estiverem na empresa. 

 

● Álcool gel - 70%  

Antes de entrar e de sair da empresa, será indicado a higienização das             

mãos. Esta prática é uma grande aliada no combate ao coronavírus.  

 

● Distanciamento - 1,5 metro 

É necessário manter o distanciamento de 1,5 metro de cada pessoa.  

Em alguns locais, quando possível, serão feitas demarcações nos pisos ou           

bancadas, para facilitar o entendimento do espaço que é necessário respeitar.  

 

 

15 
 



5. DÚVIDAS REFERENTE AO CENÁRIO APRESENTADO PELO      

CORONAVÍRUS 

 

Estou com sintomas do coronavírus, o que fazer? 

Os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 de colaboradores da          

Mercur deverão ser diagnosticados, tratados e notificados de acordo com as           

orientações do Ministério da Saúde, além das orientações específicas de cada           

estado e município. Estas orientações são atualizadas constantemente e o          

documento mais recente, disponível em www.saude.gov.br, e avise o setor de           

Medicina do Trabalho da Mercur por meio do contato (51) 9.9163-2255. 

Para colaboradores que trabalham na Mercur em Santa Cruz do Sul:           

conforme orientação do Ministério da Saúde e a Cartilha do município de Santa             

Cruz do Sul, você deve ficar em isolamento domiciliar e ligar para a Vigilância              

Epidemiológica pelo telefone 3715-1546. Só vá a unidades de saúde se estiver            

com sintomas mais graves. 

Contatos das operadoras de planos de Saúde da Mercur: a Unimed           

VTRP criou um canal para que os clientes recebam orientações médicas sobre            

o coronavírus, sem sair de casa. É o Disque Coronavírus Unimed: 0800 940 78              

00. Você pode ligar e saber informações de como agir no caso de suspeito do               

vírus. Para os colaboradores que usam o Bradesco Saúde, o contato é 0800             

701 2700. 

Para os demais públicos que se relacionam com a Mercur,          

recomendamos que sigam as orientações do Ministério da Saúde.  

 

Preciso ficar em isolamento domiciliar, o que é e o que posso            

fazer? 
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Conforme a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), isolamento domiciliar        

é uma forma de permanecer em casa tomando alguns cuidados que diminuem            

o risco de transmitir infecções respiratórias, como a provocada pelo          

coronavírus. Desta forma, é necessário que você evite ambientes com          

aglomerações de pessoas (restaurantes, espaços públicos, cinemas, shopping,        

festas, bares, etc). Aumente seu cuidado quanto à higienização das mãos, lave            

sempre que possível e utilize álcool gel.  

Recomendamos que você fique mais tempo em casa, suspenda         

viagens e idas a locais em horários de maior movimentação. Se você é um              

colaborador da Mercur e deseja aproveitar o seu tempo com leituras e vídeos,             

sugerimos que você busque referências no Portal da Aprendizagem. Neste          

espaço você poderá encontrar conteúdos que promovem reflexão e que são           

importantes para este momento.  

 

Fui diagnosticado com coronavírus, o que fazer? 

Os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 de colaboradores da          

Mercur deverão ser diagnosticados, tratados e notificados de acordo com as           

orientações do Ministério da Saúde, além das orientações específicas de cada           

estado e município. Estas orientações são atualizadas constantemente e o          

documento mais recente, disponível em www.saude.gov.br, e avise o setor de           

Medicina do Trabalho da Mercur por meio do contato (51) 9.9163-2255.  

 

Como me manter atualizado sobre as movimentações da Mercur         

referente ao coronavírus? 

Teremos uma lista de transmissão via whatsapp. Neste espaço a          

Mercur disponibilizará informações referentes a empresa frente ao cenário do          

coronavírus.  
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No site da empresa (https://www.mercur.com.br/noticias/coronavirus) é      

possível encontrar o Plano de Contingência Mercur com recomendações e          

orientações a todos os públicos que se relaciona. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

  

21 
 



ANEXO 4 
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