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Multiplicar informação. Esta tem sido a 
principal estratégia da inService para 
engajar clientes, fornecedores e parceiros 
na prevenção à Covid-19. Treinamentos 
virtuais, videoconferências, webinários, e 
lives estão sendo utilizados para 
proporcionar melhores resultados.

Focada em inovação e sustentabilidade, a 
empresa tem intensi�cado investimentos em 
tecnologia para proporcionar processos 
mais e�cazes, além de utilizar a 
comunicação como uma das principais 
ferramentas para a prevenção ao novo 
coronavírus.

Campanhas para engajar
Para tanto, ao longo do período de 
distanciamento social foram criadas 
campanhas educativas e treinamentos 
especí�cos veiculados nas redes sociais da 
companhia. Vídeos motivacionais e material 
informativo de apoio também foram 
divulgados como medidas de prevenção 
tanto de funcionários, quanto dos usuários 
dos mais diversos espaços onde a empresa 
atua.

Além disso, cuidados extras na adequação 
de protocolos e o correto emprego de EPI´s 
pelos colaboradores que atuam na linha de 
frente �guram no planejamento das ações 
da companhia para garantir a saúde e a 
segurança no desempenho de suas tarefas.

Como resultado o engajamento dos clientes 
presentes nas localidades onde a empresa 
opera: São Paulo: Grande São Paulo, Região 
Metropolitana de Campinas, Baixada 
Santista e Noroeste Paulista; Rio de Janeiro; 
Belo Horizonte e região Centro Oeste do 
Brasil comprovam que a valorização do 
capital humano é uma receita de sucesso 
para alcançar os melhores resultados ao 
longo das quase duas décadas de atividades.

Foco na excelência
Com atuação baseada no atendimento ao 
cliente, no controle operacional, inovação 
tecnológica e valorização do capital humano 
a companhia tem buscado a melhoria 
contínua através das melhores práticas. 
Com excelência, envolvimento e 
pro�ssionalismo.

COMUNICAÇÃO: 
FERRAMENTA DE ENGAJAMENTO

ELOGIOS • PROMOÇÕES • TREINAMENTOS • AGENDA CULTURAL   

inService mobiliza equipes para atuar na linha 
de frente da pandemia com o máximo desempenho



Receber o reconhecimento pelo nosso trabalho é 
motivo de muita honra para toda a equipe da 
inService. Buscamos diariamente ser o melhor 
parceiro dos nossos clientes e atuar com 
excelência, garantindo efetividade e 
sustentabilidade em nossas operações. A 
Copersucar é cliente nos serviços de Limpeza 
Técnica Portuária há dois anos, nas unidades de 
Santos, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto e 
Limpeza Administrativa na unidade de São Paulo.

Neste ano de 2020, recebemos o prêmio na 
categoria “Prestador de Ouro”, da Premiação 
Operação Segura. É o segundo ano dessa 
premiação e o primeiro ano dessa categoria 
criada com objetivo de avaliar e reconhecer 
todas as empresas �xas que prestam serviços 
nas �liais da Copersucar. Alguns dos critérios 
avaliados pelo Time Copersucar são a entrega 
da documentação dos requisitos de segurança 
do trabalho e meio ambiente. E nesse quesito a 
inService atingiu 99,33% na entrega. 
Tão importante ainda é reconhecer o trabalho 
das equipes. Os pro�ssionais inService 
realizaram todos os treinamentos previstos e 
participação no DDSIG (Diálogo Diário do 
Sistema Integrado de Gestão), não receberam 
nenhum registro de desvio de segurança e 
receberam nota máxima nas auditorias 
comportamentais, além de terem sido 
autuados com ordem e organização em todos 
os ambientes de trabalho.

“Enxergamos a inService como uma grande 
parceira. Não só durante a pandemia, a 
prestação de serviços e atenção com o cliente 
são fatores levados a sério pelos líderes que 
nos trazem, sempre, soluções assertivas para 
cada situação”, diz Fabiano Messias, 
Coordenador de Segurança do Trabalho e Meio 
Ambiente. 

Messias ainda reforça que o cuidado genuíno 
com as pessoas é um dos diferencias da 
inService e, com isso, ela tem se destacado 
em todas as unidades da Copersucar.

PRÊMIO
OPERAÇÃO 
SEGURA
Categoria Prestador de Ouro
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A�nal,
o que é, de onde
veio e o que causa
a COVID-19?

O que é COVID-19

A Covid-19 é uma doença causada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2. O quadro clínico 
que varia de infecções assintomáticas a 
quadros respiratórios graves. 

Per�l dos pacientes com COVID-19.

Quais são os sintomas
Os sintomas da COVID-19 podem variar de 
um simples resfriado até uma pneumonia 
severa. Sendo os sintomas mais comuns:

• Tosse

• Febre

• Coriza

• Dor de garganta

• Di�culdade para respirar

Como é transmitido
A transmissão acontece de uma pessoa 
doente para outra ou por contato próximo 
por meio de:

• Toque do aperto de mão;
• Gotículas de saliva;
• Espirro;
• Tosse;
• Catarro;
• Objetos ou superfícies

contaminadas, como celulares,
mesas, maçanetas, brinquedos,
teclados de computador, etc.

podem ser assintomáticos
80%

20%
dos casos podem requerer
atendimento hospitalar por
apresentarem di�culdade
respiratória.

5%
podem necessitar de suporte
para o tratamento de insu�ciência 
respiratória (suporte ventilatório)
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Diagnóstico
O diagnóstico da COVID-19 é realizado 
primeiramente pelo pro�ssional de saúde 
que deve avaliar a presença de critérios 
clínicos:

Pessoa com quadro respiratório agudo, 
caracterizado por sensação febril ou febre, 
que pode ou não estar presente na hora da 
consulta (podendo ser relatada ao 
pro�ssional de saúde), acompanhada de 
tosse OU dor de garganta OU coriza OU 
di�culdade respiratória, o que é chamado 
de Síndrome Gripal.

Pessoa com desconforto 
respiratório/di�culdade para respirar OU 
pressão persistente no tórax OU saturação 
de oxigênio menor do que 95% em ar 
ambiente OU coloração azulada dos lábios 
ou rosto, o que é chamado de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave.

Caso o paciente apresente os sintomas, o 
pro�ssional de saúde poderá solicitar 
exame laboratoriais:

De biologia molecular (RT-PCR em tempo 
real) que diagnostica tanto a COVID-19, a 
In�uenza ou a presença de Vírus Sincicial 
Respiratório (VSR).

Imunológico (teste rápido) que detecta, ou 
não, a presença de anticorpos em amostras 

coletadas somente após o sétimo dia de 
início dos sintomas.

O diagnóstico da COVID-19 também pode 
ser realizado a partir de critérios como: 
histórico de contato próximo ou domiciliar, 
nos últimos 7 dias antes do aparecimento 
dos sintomas, com caso con�rmado 
laboratorialmente para COVID-19 e para o 
qual não foi possível realizar a investigação 
laboratorial especí�ca, também observados 
pelo pro�ssional durante a consulta.

Como se proteger
• 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 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. 
• Higienize com frequência o celular e os 

brinquedos das crianças.
• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como 

talheres, toalhas, pratos e copos.
• Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
• Evite circulação desnecessária nas ruas. 
• Se puder, �que em casa.
• Se estiver doente, evite contato físico com 

outras pessoas, principalmente idosos e doentes 
crônicos, e �que em casa até melhorar.

• Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
• Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de 

tecido em situações de saída de sua residência.

QUADRO
RESPIRATÓRIO 
AGUDO

DESCONFORTO
RESPIRATÓRIO
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CAMPANHAS FORAM ADAPTADAS DURANTE O 
PERÍODO DE QUARENTENA PARA PREVENIR A 
COVID-19

A pandemia impôs um novo jeito de viver, 
conviver, se relacionar e trabalhar. Mais que 
isso, tem exigido adaptação de gestores e 
colaboradores ao longo dos meses de 
distanciamento social. Até os DDS – 
Diálogos Diários de Segurança tiveram que 
se reinventar para proporcionar o acesso a 
um conteúdo customizado para auxiliar no 
esclarecimento de dúvidas.

Outras medidas como os treinamentos 
técnicos e comportamentais também 
tiveram de ser ajustados quanto à 
freqüência e modalidade para atender as 
demandas impostas pelo novo coronavírus.  
Mas como fazer para que tudo funcionasse 
mesmo com a operação pulverizada, 
horários diferenciados e plataformas de 
conexão diferentes?

A saída encontrada foi preparar 
treinamentos em vídeo contendo temas 
relevantes sobre a Covid-19; formas de 
prevenção; orientação de conduta; além de 
protocolos e técnicas de limpeza e 
desinfecção focadas no coronavírus.

“Nosso principal desa�o foi adaptar os 
conteúdos dos treinamentos e aplicá-los de 
forma remota sem prejuízo da capacitação 

dos funcionários”, relembra a gerente Thais 
Silveira, responsável por QSSMA (Qualidade, 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente).

Além de disponibilizar o conteúdo no canal 
da inService no Youtube, estão sendo 
enviados links contendo os vídeos para 
todos os funcionários, além da facilidade de 
assinar eletronicamente a lista de presença 
nos treinamentos. “Inclusive, este tem sido 
um importante indicador da adesão e 
frequência”, revela a gestora.

TREINAMENTO PRESENCIAL

Mas nem só de eventos virtuais tem sido a 
rotina na inService. Na modalidade 
presencial os treinamentos seguem a todo 
vapor sob o comando da área de 
enfermagem. “A receptividade tem sido 
muito boa”, enfatiza Gisleine Santos, 
Enfermeira de Treinamentos da inService, 
que acrescenta ainda: “nunca vimos tanta 
necessidade de continuar levando 
informação de qualidade para as pessoas”.

Além disso, todas as medidas de 
distanciamento social, redução no número 
de participantes e uso de EPI´s 
(equipamento de proteção individual) têm 
sido tomadas para garantir as boas práticas 
de higiene, limpeza e prevenção à Covid-19.
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DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS AOS 
PROFISSIONAIS SEGUINDO AS NORMAS DA 
ABNT

A inService está sempre alinhada às práticas 
corretas quando falamos em serviços e 
equipamentos. Com a regulamentação dos 
Governos Estaduais sobre a obrigatoriedade no uso 
de máscaras a inService distribuiu à todos os 
pro�ssionais máscaras de proteção 
regulamentadas pela ABNT. 

Para saber mais sobre a norma ABNT para 
fabricação de máscaras, escaneie o QR Code e 
tenha acesso ao documento completo.
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MOTIVAÇÃO DE EQUIPES
Como a estratégia vem dando resultados 
positivos

Segundo a Psicologia, a motivação – do latim 
movere (mover) – é a orientação para a 
conquista de um objetivo. Trocando em miúdos, 
é o caminho para se alcançar o que se almeja 
ou necessita. No âmbito organizacional é o 
estímulo para impulsionar o desempenho dos 
colaboradores.

Pode-se dizer que não há segredos para se 
motivar equipes quando se encontra a raiz dos 
problemas. Para tanto, gostar de pessoas e se 
colocar no lugar do outro é o princípio de tudo. 
Um exemplo disso é a gestora Cássia 
Beltramelli, integrante do time inService.
Há 25 anos ela trabalha em hospitais. Vinte 
deles como gestora. “Sempre procurei 
entender a diferença entre ser bem e mal 
tratada. Por isso, enxergar o colaborador como 
ser humano e não somente com um número faz 
toda a diferença”, ensina.

INSPIRAÇÃO

Saber usar discursos inspiradores para 
motivar equipes é uma tática bastante 
e�ciente. Mas, de acordo com especialistas, 
ser o próprio exemplo é ainda mais 
convincente.  “Não existe uma receita que 
ensine os gestores e líderes a atuarem. Por 
isso é preciso se atualizar, aprender e aplicar.”, 
diz o diretor Paulo Peres.

É preciso conhecer bem a equipe, entender os 
per�s dos integrantes, respeitar e ser justo. 
“São tantas ferramentas fáceis no dia a dia que 
te levam até eles e acabam proporcionando um 
ambiente mais saudável”, indica a gestora 
Cássia.

Cássia conta ainda que, para que o pro�ssional 
se sinta motivado a entregar mais do que o 
esperado, é preciso dar atenção e mostrar 
que, sem eles, o resultado não será positivo. 

“Com gestos simples como um bom dia, boa 
tarde, boa noite, está tudo bem, obrigada, 
parabéns, vamos fazer melhor é possível mudar 
o dia de uma pessoa.”

Os especialistas dizem que fazer com que o 
pro�ssional enxergue seu próprio erro sem 
culpá-lo é uma estratégia assertiva para 
alcançar melhores resultados. “Ao invés de 
apontar onde a pessoa errou você deve 
perguntar o motivo daquilo para entender 
melhor o que aconteceu”, diz Cássia.

Acertada, a estratégia tem rendido bons 
resultados na inService durante o período da 
pandemia, com maior aproximação das 
equipes. “Isso nos mostrou também a 
importância de somar esforços em prol do bem 
comum”, diz o diretor.

Mesma percepção tem a gerente Cássia: 
“mostramos aos nossos pro�ssionais que 
ajudamos a salvar vidas e que, diferente do 
mundo lá fora onde o vírus circula, estamos 
com todos os EPIs corretos, mais seguros do 
que qualquer outra pessoa.”

Ao enfatizar isso nos treinamentos e palestras 
que vem sendo realizados nas unidades 
operacionais da empresa foi constatado que as 
pessoas passaram a se sentir mais seguras, 
melhor preparadas para enfrentar os desa�os 
impostos pela pandemia e, principalmente, 
motivadas.
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ÁREA PORTUÁRIA
A pandemia trouxe uma movimentação 
intensa em grande parte dos postos de 
trabalho. Novas mudanças nos 
procedimentos, uso de novos produtos, 
treinamentos das equipes, entre outros. 
Mas além disso, a pandemia também 
trouxe uma movimentação positiva para a 
área portuária, gerenciada por Flávio 
Germano. Com o afastamento de grande 

O laboratório Ramos parabenizou a 
empresa inService e em especial a 
pro�ssional Samanta Rosendo de Lima pelo 
excelente serviço no setor de T.I.

O Hospital Unimed também parabenizou as 
equipes das pro�ssionais inService pelo 
excelente trabalho realizado na Sala de 
Auditoria. 

parte da operação, pelo motivo de serem 
grupos de risco (acima de 60 anos), a 
inService assumiu três novos postos de 
trabalho. 

A desinfecção de todas as áreas, 24 horas 
por dia, com produtos sanitizantes 
hospitalares, garantindo assim, total 
efetividade na assepsia e cuidados com os 
colaboradores.

ELOGIOS

O laboratório de Ecocardiogra�a do Centro 
Médico de Campinas elogiou o trabalho da 
pro�ssional Rosana Aparecida de Paula 
Gomes. "A pro�ssional é um exemplo na 
empresa pela sua dedicação, esforço e estar 
sempre de bom humor. Nós do laboratório 
estamos muito satisfeitos com o seu trabalho 
e agradecidos pela transformação feita nos 
pisos da sala de Ecocardiograma. Parabéns, 
Rosana! Continue sendo sempre essa 
pro�ssional e�ciente e dedicada."
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15 DE AGOSTO DE 2020
 
São tantas lembranças, tantos 
acontecimentos. Uma página não é capaz 
de mostrar tudo que o que se passou 
nesses 18 anos. As fotos de nosso acervo 
ilustram que o DNA da inService mantém 
se o mesmo desde sua fundação em 2002. 
Veja abaixo:

PROFISSIONALISMO: 
Treinamentos e integrações são feitas pelo 
nosso Diretor Paulo Peres, um dos 
fundadores da inService. 

PRESENÇA: 
Operação acompanhada de perto na 
unidade Centro de Oncologia. Cliente 
inService até os dias de hoje.

EFICIÊNCIA: 
A Limpeza Hospitalar é um Serviço que 
começou junto com a fundação da 
inService.

FOCO NA OPERAÇÃO: 
Treinamentos multiplicados pelas Lideranças 
fazem parte da rotina da Operação.

ANOS DE INSERVICE
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SUSTENTABILIDADE
Um dos valores da 
inService

O compromisso com a qualidade, a 
produtividade, a segurança e a saúde de 
nossos Clientes, Pro�ssionais e do Meio 
ambiente, são para nós os pilares da 
sustentabilidade.

Podemos dizer que a Sustentabilidade é um 
dos valores mais abrangentes, pois tem 
como pilar 3 elementos: meio ambiente, 
impacto social e economia. 

Nesta edição, falaremos sobre o selo da 
Qualidade Ambiental PE-311 da ABNT. 
Muito se fala dele, mas pouco sobre os 
pontos levantados pela ABNT para poder 
certi�car uma empresa com este selo:

• Atendimento a requisitos legais 
(legislação ambiental: e�uentes e resíduos)

• Regulamentos trabalhistas
   • Discriminação no local de trabalho
   • Segurança no trabalho

• Critérios para aquisição de produtos, 
equipamentos, máquinas e materiais 
   • Recicláveis
   • Qualidade
   • Interferência ao meio ambiente.

• Critérios de processos operacionais
• Critérios para conservação de ambientes
• Critérios de informação e satisfação do 
cliente
• Proteção ao meio ambiente
   • Gestão de água
   • Energia e resíduos
• Critérios para transporte próprio e 
terceirizado
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CAMPANHA 
#VÁDEETANOL
#EUVOUDEETANOL

Ação visa a conscientizar sobre os 
diferenciais do etanol como combustível.

A Copersucar realizou em 21 de agosto 
uma reunião com a InService para uma 
missão especial: engajar todo o time na 
CAMPANHA #VÁDEETANOL. Durante o 
encontro realizado com os integrantes do 
comitê de sustentabilidade foram 
apresentados os benefícios e uso do etanol.

O objetivo da iniciativa promovida pela 
companhia - a maior empresa brasileira na 
exportação de açúcar e etanol - é orientar 
sobre as diferenças e impactos do 
combustível não fóssil para o meio 
ambiente.

Sem �ns lucrativos, a ação se baseia no 
compartilhamento de conhecimento com os 
parceiros para que estes disseminem as 
informações junto aos seus times. Aline 
Cunha, Gerente Comercial adianta: “É um 
belo trabalho realizado para dividir o 
conhecimento e a cultura da empresa com 
outras organizações, estimulando a 
multiplicação deste conteúdo para criar 
uma corrente do bem para o meio 
ambiente”.

Além da conscientização o comitê tem 
papel didático ao desmisti�car a escolha do 
etanol como combustível. “Além de 

sustentável é também um produto nacional 
de qualidade que não dani�ca os veículos”, 
pontua Aline.
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