


Por este motivo,  viemos compartilhar as  medidas que estamos 
adotando para proteger a saúde e bem-estar da nossa gente e de 

nossos clientes, pois a vida é para ser Movida, com saúde.

Queremos uma sociedade mais justa, mais móvel e saudável.
Neste momento que estamos vivendo, acreditamos que a informação 

é fundamental e que a prevenção está na mão de todos nós.



Comitê de Contingência
Reuniões diárias desde 11/3
Integrantes: CEO, CFO, Diretoria Executiva, Recursos Humanos  e Comunicação
Frequência de encontro: diário (2 vezes ao dia)

Materiais de divulgação
11 Materiais de comunicação com orientações, alertas e novos procedimentos. 
4  deles direcionados apenas a gestão Movida
1 Vídeo de orientação compartilhado em TVs e WhatsApp
1 Vídeo depoimento CEO compartilhado em ferramenta de comunicação interna workplace



• Criou Comitê de Contingência com reuniões diárias, que contam com a participação do CEO, CFO, Diretores Executivos e Comunicação Interna.

• Definiu de plano de ação visando a segurança dos seus colaboradores e clientes.

• Desenvolveu plano de comunicação interno e externo.

• Colocou o canal interno de atendimento “Ligado em Você” focado somente para tratar assuntos ligado ao Covid-19, com plantão 24 horas para esclarecimento

de dúvidas, direcionamento e acompanhamento de possíveis casos no quadro de funcionários, proporcionando todo o suporte necessário.

• Formulou protocolos para diversos cenários antes e depois de um possível caso confirmado na empresa.

• Suspendeu viagens e eventos.

• Restringiu visitantes externos em sede Administrativa em Mogi das Cruzes e escritório São Paulo.

• Substituição do ponto digital (biometria) pelo crachá.

• Ofereceu de antecipação de férias ou trabalho de casa (home office) para colaboradores mais vulneráveis (gestantes, +65, tratamento de doenças) ou para os

colaboradores que se sintam desconfortáveis com a exposição.

• Desenvolveu material de apoio para os colaboradores que necessitem ficar em isolamento (quarentena), contendo dicas e mensagens de suporte.

• Desenvolveu material de apoio para os colaboradores que estão em home office, elencando dicas de produtividade para trabalho a distância.

• Realizou medição de temperatura dos colaboradores antes de começarem a trabalhar.

• Realizou Diálogo Diário de Segurança (DDS) para reforço das medidas preventivas importantes ao colaboradores.



• Algumas lojas permanecem abertas, com equipes reduzidas e cuidados redobrados para atendermos as pessoas que precisarem se deslocar por motivos

essenciais neste momento.

• Lojas estão recebendo equipes extras de esterilização para limpeza ainda mais profunda e minuciosa, de acordo com a necessidade de cada ambiente.

• Carros e Vans têm atenção redobrada para limpeza de pontos de contato como volante, maçaneta, bancos apoio, cintos e outras superfícies.

• Recipientes de álcool disponíveis em diversos pontos das lojas para que nossos clientes cuidem especialmente da higiene das mãos, evitando a transmissão.

• Voucher de desconto de R$ 400,00 para clientes motoristas de aplicativo, como medida auxiliar específica para este público devido à queda atual de demanda.

• Redução do aluguel a preço de custo para os profissionais da saúde, para que estes consigam chegar ao seus destinos, reduzindo possível risco de propagação do

vírus.

• Oferecimento de condições especiais para segmentos essenciais neste momento de crise, como empresas de alimentação, farmacêuticas e laboratórios.

• Isenção de cobrança de taxa de devolução do veículo em cidades diferentes com o objetivo de proporcionar ao cliente uma opção segura de deslocamento.

• Redução do valor de pré-autorização necessário em cartão, de R$ 700,00 para R$ 200,00 , com o objetivo de proporcionar o acesso aos nossos serviços para todos

e todas neste momento.

• Redução expressiva no preço do Mensal Flex para as pessoas terem mais uma opção de mobilidade segura para se deslocarem em motivos essenciais.










