
RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

 CONEXÕES
NOS FORTALECEM

NOSSAS



Na Autoglass acreditamos que o princípio da conexão é a 
base de todos os resultados.

Um dos componentes essenciais desses resultados são as 
pessoas e suas relações, sejam familiares, sociais ou 
organizacionais.

Cultivar relacionamentos nos aproxima das nossas dimensões 
existenciais, nos dá propósito de vida, nos inspira e 
transforma as nossas ideias em realidade.

Neste relatório você vai conhecer as nossas principais ações 
em 2020 e constatar como nossas conexões interpessoais 
mantiveram os nossos valores ativos e potencializou a 
nossa essência de ser uma empresa viva e inovadora, 
formada por pessoas comprometidas na construção de um 
mundo melhor para esta e para as próximas gerações. 
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...

“               uando o nosso discurso cotidiano, o nosso comportamento e tudo mais em nós        
               estão alinhados com nossos princípios, nossos valores e com o que realmente   
               importa, podemos dizer que estamos conectados ao nosso propósito.

A gestão da Autoglass tem se pautado na clareza do seu propósito de inovar e melhorar, 
auxiliando, inclusive, os nossos colaboradores a encontrarem e executarem seus próprios 
propósitos conectando-os a algo maior: algo coletivo e transformador. A medida que 
mergulhamos na cultura da inovação, percebemos que a mudança de mindset transpõe 
os nossos processos dentro da organização e passam a fazer parte das vidas de nossos 
colaboradores. Desta maneira, eles estão multiplicando o que aprendem em suas vidas 
cotidianas, fora da empresa.

Q

MENSAGEM 
DOS PRESIDENTES
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...
Um bom plano de contingenciamento, as boas práticas de combate aos desperdícios, 
uma liderança madura, uma equipe comprometida e alinhada, uma gestão 
experiente, além de uma operação controlada, nos prepararam para a crise 
econômica sanitária de 2020.

Diante de uma pandemia mundial, nosso posicionamento foi de não perder a 
capacidade de reação. Assim, agimos com rapidez e eficiência.

Criamos um comitê específico, que a todo tempo fez a gestão de crise, para minimizar 
e controlar os impactos. Somado a isso, o comitê garantiu que os nossos 
colaboradores fossem assistidos e cuidados sem que a nossa operação fosse 
interrompida. Desta forma, concluímos a inauguração de lojas e fizemos avanços nas 
construções do novo Centro Logístico e da nova Sede Administrativa.

Reduzimos a circulação de pessoas em nossos espaços físicos, colocando em trabalho 
remoto aqueles colaboradores cujas atividades poderiam ser realizadas a distância, a 
fim de zelar pela saúde de todos.

Para os nossos times operacionais, lojas e centros de distribuições, onde as 
autoridades locais não decretaram o fechamento de parte do comércio, redobramos 
cuidados e implementamos diversas medidas de higienização e segurança.



...
“

Na Colômbia, tivemos períodos em que as autoridades locais decretaram o 
fechamento total do comércio. Ainda assim, seguindo todas as medidas de proteção 
dos órgãos competentes conseguimos fortalecer e expandir nossa operação.

Não obstante, em tempos difíceis as nossas 
conexões permaneceram fortes, a nossa ótica de 
oportunidade foi defendida e outras lições foram 
aprendidas. Assim, nós enxergamos de forma 
clara que o bom trabalho é sempre reconhecido.

Esperamos que 2021 traga novas oportunidades e também, uma retomada financeira 
exponencial para todo o mundo. Nesse fluxo, as adversidades vividas poderão se 
transformar em lições preciosas e positivas para as próximas gerações.

Criamos diversos conteúdos informativos sobre as 
medidas preventivas contra o novo coronavírus e 
estabelecemos novos protocolos de segurança, 
que foram amplamente difundidos aos nossos 
colaboradores.
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ENCONTRANDO O MELHOR CAMINHO 
PARA CONECTAR PESSOAS AO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

INSTITUTO
AUTOGLASS
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O Instituto Autoglass (IA) tem como objetivo mobilizar e apoiar iniciativas de 
responsabilidade social corporativas do Grupo Autoglass.

Fundado em 2008, o Instituto tem o propósito de proporcionar educação 
socioambiental com soluções simples e inteligentes, que fomentem a 
sustentabilidade em harmonia com o desenvolvimento econômico.

Suas principais frentes de atuação são: promoção 
da educação ambiental e reciclagem de resíduos 
provenientes do setor de vidros e acessórios 
automotivos.  

Para isso, conta com o envolvimento 
de colaboradores voluntários, sendo 
que disposição, doação e cuidado são 
palavras de ordem.

Representando o Instituto, juntamente com nossos 
voluntários, temos o Vidrito, defensor da natureza 
e promotor das atitudes ecológicas. 

Juntos, são peças-chave para conectar as gerações e 
colocar em ação as iniciativas de Responsabilidade Social 
e Ambiental do Grupo Autoglass.

No ano de 2020, o Instituto Autoglass completou 12 anos e em comemoração 
ao aniversário a campanha #InstitutoAutoglass12Anos foi lançada nas redes 
sociais. Na ação, os colaboradores foram convidados a compartilhar, no 
instagram, registros de momentos junto ao Instituto.

O Instituto também realiza campanhas 
com enfoque social e ambiental, que vão 
desde oficinas artesanais a programas 
de reciclagem e grandes eventos sociais. 



Desde 2005 o Programa de Gestão de 
Resíduos Reciglass promove o descarte 
correto dos resíduos do Grupo 
Autoglass, destinando de forma correta 
materiais como vidros automotivos, 
faróis, lanternas, retrovisores, papéis, 
madeiras, lonas, equipamentos de 
informática, equipamentos eletrônicos 
e telefones.

Em 2020, o Programa enviou para reciclagem mais de 3,7 toneladas de vidros 
automotivos, oriundos de nossas unidades e de outras empresas parceiras.

GESTÃO
AMBIENTAL

Faz parte da nossa cultura conectar o ser 
humano ao meio ambiente, utilizando 
métodos e práticas sustentáveis que 
reduzem os impactos ambientais. 

Pensando nos recursos naturais essenciais 
para a sobrevivência que a humanidade 
utiliza todos os dias, o Grupo Autoglass 
adota e incentiva atitudes conscientes para 
a preservação do meio ambiente, criando 
uma conexão entre todas as ações do hoje 
que possuem grande impacto no futuro do 
nosso planeta.

PROGRAMA
RECIGLASS

PROMOVENDO O DESCARTE 
CORRETO DE RESÍDUOS
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Devido ao processo de fusão do material moído misturado aos mesmos elementos 
usados na sua fabricação, o vidro reciclado tem as mesmas características do vidro 
produzido a partir de matérias-primas.

Tendo o compromisso de inspirar, conectar e difundir suas boas práticas, o Instituto 
realiza palestras em diferentes instituições, conectando e partilhando sua experiência 
com logística reversa do projeto Reciglass.

VOCÊ SABIA? 

Por meio do processo de logística reversa da Autoglass, os vidros danificados são 
coletados em todas as unidades da empresa e enviados para a usina de reciclagem 
situada em Mogi das Cruzes/SP.

Na usina é feita a separação do PVB – Polivinil Butiral (plástico que fica entre as duas 
lâminas de vidros) e o vidro é moído a partir do processo de aspersão e peneiramento.

A reciclagem do resíduo de vidro dá origem a uma matéria-prima secundária que pode
ser aplicada nos mais diversos segmentos industriais, por exemplo, para a produção de 
embalagens (garrafas ou potes).

Um grande feito do Instituto 
Autoglass, que sempre merece 

destaque dentre nossas ações, foi 
o incentivo à criação e aprovação 

da lei 9.013/2008, que regulamenta 
no estado do Espírito Santo o 

descarte adequado do resíduo do 
vidro automotivo.

CONECTANDO 
COM O RECIGLASS

10



ENERGIAS RENOVÁVEIS E 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A Autoglass também está conectada com um futuro mais eficiente e sustentável. Já 
temos 70% de nossas lojas sendo abastecidas por energia livre de emissões de 
substâncias poluidoras.

Em 2020, concluímos a instalação de sistemas de geração de energia solar em mais 22 de 
nossas lojas espalhadas pelo Brasil. Com isso, já totalizamos mais de 30 sistemas 
instalados que beneficiam direta e indiretamente 49 lojas, sendo que 16 delas recebem 
a energia gerada através do sistema de compensação.

Estima-se que mais de 690 toneladas de dióxido de carbono (CO2) deixaram de ser 
enviados à atmosfera. Isso equivale ao volume da emissão de um carro a combustão que 
realiza 114 voltas na terra, equivalente também ao sequestro de CO2 realizado por 
17.684 árvores, que daria para reflorestar a área de 10 campos de futebol.

Ao todo, são mais de 3.000 placas 
fotovoltaicas que convertem a 
energia do sol em energia elétrica. 
Com esta quantidade daria para 
cobrir todo o estádio do Maracanã.

Com esse sistema já foram gerados 
1.300.000 kWh de energia, suficientes 
para abastecer uma casa por cerca de 
720 anos, 8.600 casas por um mês ou 
a população de Vila Velha/ES, por um 
período de doze horas.

Além do benefício financeiro pela 
redução do valor das contas de 
energia elétrica, a geração de energia 
fotovoltaica também contribui para a 
redução de emissão de gases nocivos 
ao meio ambiente. 
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Na Autoglass, visando inovação e compromisso com o meio ambiente temos a iniciativa de 
utilizar a tecnologia Solar Fotovoltaica em nossas unidades Brasil afora, gerando energia a 
partir de uma fonte limpa e inesgotável: o Sol. Isto promove mais competitividade pela 
redução de despesas e aumenta também nossa contribuição para o meio ambiente, pela 
redução de emissão dos gases nocivos na atmosfera. 

Fortes com nossos valores institucionais, seguimos em MELHORIA CONTÍNUA, expandindo o 
Projeto de Eficiência Energética para implantação de novos sistemas de geração de energia 
solar fotovoltaica no ano de 2021.

Lucas Fonseca de Souza
Engenharia



CONEXÃO 
COM A SUSTENTABILIDADE

O futuro da Autoglass está conectado com as práticas mais eficientes e sustentáveis do 
mercado, grandes exemplos disso são as estruturas da nova Sede Administrativa e do 
novo Centro Logístico.

O complexo da futura sede, com previsão de inauguração em 2021, foi planejado e 
desenvolvido com premissas de sustentabilidade e de economia de recursos naturais. 

Por isso, foram instalados sistemas de reaproveitamento e reuso de água de chuva, pisos
externos permeáveis, aquecedor de água através de painéis solares e equipamentos de 
maior eficiência energética, como luminárias LED, elevadores com sistema de 
regeneração de energia e infraestrutura para instalações futuras de painéis 
fotovoltaicos.

O empreendimento também merece destaque pelo 
paisagismo com árvores frutíferas e espécies nativas, 
assim como por todo o conforto que será 
proporcionado aos usuários, graças à estrutura com 
tratamento acústico e térmico (vidros, brises e 
revestimentos térmicos nas paredes).
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A construção do Centro Logístico Autoglass localizado 
no Km 324 da Rodovia BR-101, conta com uma área 
total de mais de 160.000m². Toda a sua estrutura de 
cobertura das edificações será preparada para 
receber placas fotovoltaicas, visando a geração de 
energia solar e firmando o nosso compromisso com a 
sustentabilidade e o meio ambiente.



CUIDANDO DA NOSSA CONEXÃO COM O

FUTURO DO PLANETA

DIA MUNDIAL 
DA ÁGUA 22/03

05/06 DIA MUNDIAL 
DO MEIO AMBIENTE

Levando em conta a necessidade de isolamento 
social devido à pandemia do Covid-19, no dia mundial 
da água realizamos uma ação de conscientização com 
comunicado no Portal Corporativo e Instagram.

Neste dia, a fim de lembrar o quanto as ações 
cotidianas são importantes para a preservação do 
planeta, o Instituto promoveu uma ação que consistiu 
em perguntar aos colaboradores o que eles têm feito 
para ajudar a natureza.

Os colaboradores enviaram vídeos demonstrando 
suas ações para contribuir com a preservação do 
meio ambiente, algumas delas foram: redução de 
fraldas, reutilização e reciclagem de materiais, 
redução de embalagens, reciclagem de óleo usado, 
entre outros. 

O comunicado em forma de 
vídeo foi postado no Portal 
Corporativo e Instagram. 

O Grupo Autoglass realiza durante todo o ano ações que visam cuidar do futuro do 
nosso planeta, na esfera ambiental e social, lembrando datas importantes para 
ambos, despertando entre os colaboradores a cultura do cuidado com o próximo e 
com o meio ambiente.
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No ano de 2020, em meio à pandemia, a 
comemoração do Dia das Crianças foi 
diferente: um evento totalmente online, 
chamado É Hora do Play Criançada.

Em parceria com a Unimed Vitória, foi 
realizada uma transmissão super 
divertida no Youtube da Autoglass, com 
a participação especial da Turma do Dr. Unimed, que apresentou com exclusividade 
a animação “O menino que queria salvar o mundo”. 

Além disso, ocorreram outras interações com as crianças, por exemplo, leitura de 
histórias, brincadeiras e mágica, proporcionando um momento de muita diversão.

DIA DA 
ÁRVORE21/09

No Dia Mundial da Árvore, realizamos uma postagem, 
no Portal Corporativo e Instagram, em que foi sugerida 
uma ação na qual, após o consumo, as sementes das 
frutas da estação – como goiaba, maracujá, melão, 
laranja, mamão, abacate e melancia – fossem lavadas, 
secadas ao sol, armazenadas em sacos de papel e 
distribuídas em terrenos vazios, à beira de estradas ou 
às margens de rios e lagos.

DIA DA ALEGRIA - É HORA DO PLAY 12/10
Sabemos que as crianças de hoje são o futuro sustentável que tanto se deseja para 
o mundo. Pensando neste grande papel de conexão com o futuro que as crianças 
desempenham, o Instituto promove durante o ano diferentes ações sociais que 
objetivam a educação ambiental de 
nossos pequenos.

Seguindo todos os protocolos de segurança, foi realizada 
a distribuição de Kits Pedagógicos contendo caneta, lápis, 
régua, giz de cera e uma linda caneca recheada de doces 
na Escola Cléria Belo Lyra, em Guarapari, e no Instituto 
João XXIII, em Vitória.
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DIA INTERNACIONAL 
DO VOLUNTÁRIO05/12

DIA INTERNACIONAL 
DO VOLUNTÁRIO

No Dia Internacional do Voluntário, o Instituto 
Autoglass preparou um kit especial, para 
homenagear e agradecer a todos os 379 
voluntários que cooperaram com a instituição 
ao longo de 2020.

Esse time de voluntários homenageados 
foi composto por membros da Equipe do 
Bem - colaboradores Autoglass - assim 
como por pessoas de fora da empresa, 
que sempre apoiam o Instituto em suas 
atividades do Projeto Café Fraterno.

OFICINAS

O Instituto Autoglass promove oficinas de artesanato, proporcionando troca de 
técnicas e experiências entre os participantes, assim como alternativas de 
trabalho e geração de renda. As edições deste ano foram online, porém não 
menos criativas e sustentáveis. 

GRUPO DE ARTESANATO 
ECOLÓGICO - GAE
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DIA DAS MÃES – CRIAÇÃO DE SOUSPLAT
Pensando em como o Dia das Mães merece uma mesa mais 
que especial, o GAE proporcionou uma oficina diferente. Foi 
realizado um tutorial virtual, ensinando a produzir um 
sousplat com material reciclável, tendo a colaboradora 
Mariah Malheiros como facilitadora.

DIA DOS PAIS – COLECIONANDO MEMÓRIAS
A oficina GAE do Dia dos Pais, realizada através do Portal 
Corporativo e das redes sociais, ensinou a produzir um mini 
álbum de fotos, uma lembrança memorável, utilizando material 
reciclável, como papel e caixa de leite.  

A facilitadora da ação foi a colaboradora Vívian Batista.

OUTUBRO ROSA – AMARRAÇÃO DE TURBANTES 
E TIE DYE
Com o intuito de homenagear e dar maior ênfase à 
importância dessa campanha, o Instituto Autoglass 
promoveu duas oficinas: 

Oficina sobre Amarrações de Turbante, com a 
facilitadora Filomena, paciente da Associação de 
Apoio no Combate ao Câncer - AACC.

Oficina sobre a técnica Tie Dye, que está super em alta 
para customização de camisetas, com a colaboradora 
Lais Rafael.



ESPECIAL DE NATAL – GUIRLANDA NATALINA
Pensando em toda a magia do Natal e em contribuir para 
deixar a casa dos colaboradores em clima natalino, uma 
oficina GAE conduzida pela colaboradora Laiane Santos, que  
ensinou a fazer uma linda Guirlanda Natalina com materiais 
recicláveis. 

Faz parte da cultura Autoglass, difundida entre os colaboradores, o desejo de sempre 
fazer o bem, conectando pessoas em prol do propósito do cuidado com a vida do 
próximo. Sendo assim, valorizar, cuidar e apoiar a sociedade são princípios norteadores 
dos eventos promovidos pelo Grupo. 

E mesmo com todas as adversidades do ano 2020, não deixamos de realizar nossas 
ações que geram esperança.
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CAFÉ COM AMOR
O Café Fraterno, mantido pelo Instituto Autoglass, tem por objetivo proporcionar aos 
pacientes e seus familiares atendidos no Hospital Evangélico, em Vila Velha/ES, e no 
Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra/ES, um desjejum com pão, manteiga, 
café e leite. 

O Café Fraterno conta com vários grupos de voluntários de segunda a sexta-feira, que
são peças fundamentais para a realização do projeto. 

Os suprimentos doados diariamente pelo Instituto Autoglass são abastecidos direto no 
local. Cabe aos voluntários o preparo e distribuição do café da manhã em locais com 
maior número de pacientes, como nos ambulatórios e no serviço de oftalmologia.

Devido à pandemia, o Café Fraterno foi suspenso em março.

*Fotos tiradas antes da pandemia
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CONECTADOS COM O BEM 
Durante alguns dias de janeiro, a caixa “Termômetro do Bem” esteve disponível no 
refeitório da Sede Administrativa, com o intuito de arrecadar materiais de higiene e 
limpeza para os moradores de Alfredo Chaves, Iconha e Vargem Alta que foram 
afetados por fortes chuvas. 

Esta ação, idealizada pelas colaboradoras Vivian Batista e Brenda Xavier, foi resultado 
do trabalho voluntário do projeto Colaborador do Bem. Ao final, foram arrecadados 
1035 itens, contando com a mobilização de diversos setores nas doações, além do 
auxílio da colaboradora Danielle Silva que levou os itens às cidades afetadas.
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ALIMENTANDO COM AMOR

Mesmo em meio ao isolamento social vivido devido à pandemia do Covid-19, a 
Campanha de Inverno promovida pelo Instituto Autoglass aconteceu e foi realizada 
por meio do sistema Drive Thru, em frente à sede da empresa, cumprindo todos os 
protocolos de segurança.

Diferente dos outros anos, no lugar da arrecadação de roupas, foram coletados 
quase 500 kg de alimentos não perecíveis, além de produtos de higiene pessoal e de 
limpeza, que beneficiaram duas instituições: o Projeto Maltrapilho, em Cariacica, e a 
Creche Tia Loura, em Morada da Barra, ambas na região metropolitana de Vitória - ES.
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NATAL DO BEM 
O Natal do Bem é uma ação social realizada na Comunidade de Barro Branco, Distrito 
de Guarapari/ES, pelo Instituto Autoglass, a fim de fortalecer a conexão entre empresa 
e comunidade, uma região carente de projetos sociais e culturais.

Ocorreu uma ação de distribuição de cestas de Natal e brinquedos para as famílias e 
crianças, contando com a ajuda de voluntários do Instituto. 

Devido à pandemia, o Papai Noel e Mamãe Noel não puderam estar presentes, mas 
enviaram seus assistentes para deixar a criançada ainda mais feliz.
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SOCIEDADE 
CAPIXABA

FAROL DE 
SANTA LUZIA 

AUTOGLASS 
CONECTADA COM A 

Nos anos de 2019 e 2020, a Autoglass 
inaugurou  diversas obras que 
beneficiaram  a sociedade capixaba. 
Conheça as principais delas. 

O Farol de Santa Luzia fica na 
entrada do canal de acesso ao Porto 
de Vitória, no final da Praia da Costa, 
em Vila Velha/ES. Trata-se de um 
importante pedaço da história do 
nosso estado, bem como  um 
belíssimo ponto turístico. 

Com a ajuda da  Autoglass, foram realizadas 
intervenções  que melhoraram a acessibilidade 
do local, com a inclusão de dois decks e platôs 
para regularização do relevo. 

Além disso, foram feitas manutenções elétricas, 
pinturas  e substituição do telhado  da loja  de 
artesanato. 

roraima
amapa

para
maranhao

piaui

ceara

paraiba

pernambuco

alagos

sergipe

bahia

rio grande
do norte

amazonas

acre

rondonia

mato grosso

mato grosso

minas gerais

rio de janeiro
sao paulo

parana

santa catarina

rio grande do sul

goias

brasilia

tocantins

Espírito Santo
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RUA ALAIR LINO, ÁREA DE 
LAZER E ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO 
Não podemos deixar de citar as obras inauguradas em 2019, que foram realizadas 
pela  Autoglass  para a comunidade de Barro Branco, em Guarapari, trazendo 
melhorias para o dia a dia das pessoas que vivem na região.

A Rua Alair Lino, que liga a BR-101 ao bairro Barro Branco, era meramente uma estrada de 
terra em estado precário. Agora localizada na lateral do novo Centro Logístico, é asfaltada, 
sinalizada  e  iluminada.  Possui ciclovia, calçada e favorece o acesso ao novo ponto de 
ônibus na rodovia, também feito pela Autoglass.  

As outras obras são: duas 
Estações de Tratamento de Esgoto 
(ETE) e a Área de Lazer que conta 
com  quadra de bocha coberta, 
parquinho com brinquedos  e 
quadra de futebol  society  com 
grama sintética, além de  jardim e 
bancos.  
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CONECTADOS SOMOS MAIS FORTES

A Autoglass é apaixonada por pessoas e considera de extrema importância que 
cada colaborador esteja conectado à empresa e sinta-se parte dela.

Cada um dos mais de três mil e setecentos colaboradores é considerado 
imprescindível para o sucesso do Grupo ao longo dos anos.

Por esse motivo, faz parte das práticas da empresa a gestão de pessoas, 
sempre voltada à realização de ações que reconhecem e valorizam os 
colaboradores, proporcionando qualidade de vida, saúde, oportunidade de 
carreira, desenvolvimento profissional e integração família-empresa. 

Afinal, o bem-estar de cada colaborador é muito importante para nós.

GESTÃO DE 
PESSOAS
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O conceito de employee experience é uma estratégia de gestão de pessoas que atua 
no engajamento dos colaboradores. Isso é feito principalmente por meio do 
alinhamento de valores e do diálogo. Em linhas gerais, a experiência do colaborador é 
como ele se sente no ambiente de trabalho e como a empresa transmite os seus 
valores no dia a dia.

Esse conceito — que pode ser livremente traduzido como experiência do colaborador 
— faz parte de uma estratégia de gestão de pessoas que visa fortalecer o elo entre a 
marca e seus funcionários. Com a valorização do capital humano, o empregado se 
sente mais acolhido, e isso gera uma conquista de bons resultados por meio da 
retenção de talentos.

EMPLOYEE 
EXPERIENCE
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Mesmo com o distanciamento social, como uma forma de manter-se próxima aos 
colaboradores, a Medicina do Trabalho, em parceria com a equipe de Gestão de 
Talentos, promoveu uma série de lives com as lideranças para tratar de assuntos 
referentes a saúde mental. 

O objetivo deste workshop foi apresentar possíveis caminhos  de apoio e estratégias 
sobre como agir mediante experiências vividas durante a pandemia, promovendo um 
cuidado ainda maior com o colaborador.

WORKSHOP SOBRE 
SAÚDE EMOCIONAL 

Isabelle Lucas

O evento foi muito importante para nos auxiliar 
no direcionamento correto nesse momento de tensão, 
onde as equipes demonstram esgotamento emocional. 
O conhecimento compartilhado, mesmo que básico 

técnico.

Área de Serviços



O Tamo Junto nasceu em meio a necessidade de conectar os colaboradores e 
compartilhar sentimentos, devido a pandemia.

Foram realizadas rodas de conversas online, com o objetivo de proporcionar um 
momento de escuta e troca de experiências aos colaboradores, contemplando temas 
pertinentes ao momento atual.

Os encontros aconteceram nos meses de maio a junho e os participantes se 
inscreviam livremente. Alguns temas abordados foram:

Rotina sem 
cobrança, é 
possível?

Home Office x 
homeschooling

Isolamento social x 
isolamento 
emocional

O que aprendi e 
descobri na 
quarentena

Férias durante a 
quarentena: dá para 
aproveitar?

TAMO JUNTO 
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Quando se fala em humanização sempre vem 
a pergunta: o que é humanizar?

É A ARTE DE SABER CUIDAR

SABER 
OUVIR; 

SABER 
FALAR; 

SABER 
ACOLHER;

SABER 
RESPEITAR;

Em 2020 foi adotado na Central de Atendimento o tema  “Gente que cuida de 
gente” e não imaginava-se o grande desafio que estava a frente, e diante de todo 
cenário foi possível aprender e se reinventar. 

Investimos no reconhecimento dos times que foram nossos top 10 em 2019. Os 
encontros de conexão foram promovidos através do Home Game e não deixamos  de 
cumprir nossos treinamentos, mantendo viva essa cultura do cuidado com os nossos 
segurados, agentes e toda a equipe.

Somos um grande time e para 2021 nosso foco é estarmos cada vez mais conectados 
e fortalecidos dentro dessa cultura.
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HUMANIZAÇÃO



Iniciado no mês de março, o programa Pit Stop foi implantado nos Centros de 
Distribuição da Autoglass, na Grande Vitória.

Inspirado no famoso procedimento de paragem das corridas automobilísticas, ele visa 
reforçar a cultura da empresa e criar um clima favorável ao aumento natural da 
produtividade, bem como consolidar os nossos valores organizacionais. 

Foram realizadas ações trimestrais de engajamento durante todo ano, em que os 
líderes das unidades foram os responsáveis por conduzi-las junto às suas equipes, 
com total apoio da Gestão e do Departamento Humano Organizacional (DHO).
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DESENVOLVENDO E 
CONECTANDO PESSOAS - CEC
A Autoglass acredita que o aprendizado é um processo cíclico e 
contínuo. Para isso, o grupo conta com o Centro de Educação 
Corporativa (CEC) para qualificar seus colaboradores.

O CEC está localizado na cidade de Vila Velha/ES, e recebe em suas 
instalações novos colaboradores para absorverem conhecimento, 
cultura e valores da empresa, assim como o seu quadro efetivo para 
capacitação e desenvolvimento de talentos. Faz parte de sua missão 
integrar as ações educacionais com os negócios estratégicos
da organização. 

Os colaboradores também podem aprimorar conhecimentos, 
planejar e gerenciar suas carreiras através do Portal CEC, uma 
plataforma que oferece cursos online gratuitos e com certificações.

PROGRAMA PITSTOP
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ESTAMOS SEMPRE CONECTADOS 
COM A INOVAÇÃO E AS 

BOAS PRÁTICAS DE COMPLIANCE

Inovação e melhoria fazem parte do DNA dos colaboradores Autoglass. Assim 
como em anos anteriores, foram realizadas várias melhorias em gestão de 
qualidade e nos processos produtivos. 

Sempre conectados com a inovação e as boas práticas de Compliance, no 
decorrer do ano o foco estava nos treinamentos e eventos sobre esses temas, 
com diversos conteúdos e atividades, a fim de criar oportunidades com 
colaboradores engajados.



A participação dos 
colaboradores durante 

as apresentações foi 
surpreendente!

Durante a premiação, que ocorreu no fechamento do evento, as inovações 
apresentadas evidenciaram para todos o nosso propósito de sempre 
Inovar e Melhorar.

O i9 Day edição 2020 
aconteceu totalmente on-line, 
o que foi um grande desafio, 
mas ao mesmo tempo 
recompensador.

Receberam feedbacks e 
observaram o engajamento das 
pessoas durante os dois dias de 
lives. Houve quase 1000 acessos às 
52 lives realizadas.

Foram cerca de 70 pessoas 
envolvidas na organização e 

nas apresentações do evento, 
que trabalharam para que ele 

acontecesse com a mesma 
dedicação e qualidade da 

edição anterior.
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O Compliance Week aconteceu em 
agosto e tomou conta da Autoglass.

Foram 18 horas de programação 
e mais de 12 multiplicadores 

internos e externos, que 
comandaram lives através do 

Microsoft Teams. 
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A programação ficou recheada de conteúdo e diversas atividades, voltadas a 
discutir sobre como tomar as melhores decisões para o desenvolvimento 
corporativo.

Além dos princípios da segurança da informação, foram trabalhados temas como: 

Igualdade; 

Ética; 

Postura 
profissional em 
home office; 

Conflitos de 
interesses; 

Assédio moral; 

Integridade; 

Canal de 
denúncia 
LGPDP.



A grande conexão entre os colaboradores Autoglass nos torna uma família, que 
cresce cada dia mais e isso nos torna mais fortes. 

E em se tratando de família, temos muito o que celebrar durante o ano e nós amamos 
comemorar!

Mesmo distantes fisicamente, permanecemos nessa conexão e assim foi possível 
celebrar datas especiais de uma maneira diferente, mas com muita alegria.
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CONEXÃO PARA A VIDA TODA
FAMÍLIA 



PÁSCOA

A ação teve como objetivo fortalecer o 
clima de união, de paz e de renovação de 
hábitos, relembrando os sentimentos de 
amor e solidariedade relacionados à data 
e tão relevantes neste momento.

Diante do cenário de mudanças e 
incertezas que vivemos em 2020, 

aconteceu a Páscoa Renovada 
Autoglass. 

Os colaboradores da Autoglass 
utilizaram a hashtag 

#PascoaRenovada para 
compartilharem fotos em família 
daquele momento especial em 

suas redes sociais.
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Além dessas ações, foi promovido um curso 
Shantala por meio de uma live, a fim de 
promover o aprendizado para as gestantes ou 
colaboradoras que possuem filhos pequenos. 
As participantes puderam esclarecer suas 
dúvidas sobre a técnica milenar indiana e 
praticar algumas manobras no conforto e 
segurança dos seus lares.

Juntamente com um vídeo publicado 
no Portal Corporativo que completou 
essa linda comemoração.

Para celebrar uma data tão 
especial como o Dia das Mães, a 
Autoglass promoveu diversas 
ações para homenagear as 
mamães da empresa. 
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Dentre as ações, foi realizado um vídeo 
comemorativo, publicado no Portal Corporativo.

O trabalho, a dedicação e o comprometimento de uma grande equipe representam o 
segredo do sucesso da empresa. Por esse motivo, não poderíamos deixar de celebrar o 
Dia do Colaborador Autoglass.

DIA DO COLABORADOR

Mas o ponto alto dessa comemoração, foi 
marcado pelo sorteio de um notebook e uma 
mochila exclusiva através das redes sociais. Para 
participar, o colaborador precisava curtir a 
publicação no Instagram da Autoglass e escrever 
nos comentários o que mais marcou a sua 
trajetória na empresa, utilizando as hashtags:  
#somosumtodo e #somosaautoglass.

O grande sortudo da vez foi o 

colaborador Vitor Souto do DHO.
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DIA DOS 
PAIS

Para fechar a programação, aconteceu  
a Live de Happy Hour com Alessander 
Novaes, que ensinou a montar uma 
tábua de frios, com muita interação 
entre os participantes.

Uma série de ações em comemoração ao Dia 
dos Pais foram preparadas pela Autoglass. 
Todos os papais colaboradores receberam 
um lindo brinde e foram homenageados 
com um vídeo emocionante, publicado no 
Portal Corporativo.
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Para comemorar o Halloween, a Autoglass realizou uma ação um pouco diferente em 
2020, mas não menos assombrosa. 

Foi realizando um concurso para eleger a melhor fantasia, onde cada participante 
postou uma foto fantasiado em seu feed no Instagram usando as hashtags: 
#Halloweenglass e #Assombrandoodesanimo. 

HALLOWEEN 
AUTOGLASS

A colaboradora Larrisa Gódio, com 
sua fantasia inspirada no gato de 
Alice no País das Maravilhas, foi a 
vencedora.
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O Dia de Ação de Graças é uma tradição na Autoglass e 
foi celebrado. Esta é uma data que nos ensina a ser grato 
pelo hoje e por todas as coisas que estão por vir. 

A equipe de Clima e Cultura organizou diversas ações 
para espalhar esse sentimento de gratidão entre os 
colaboradores. 

Em 2020, ocorreu uma dinâmica que estimulou os 
colaboradores a exercitarem atitudes positivas e 
celebrarem as conquistas. 

No Administrativo, uma Caixa da Gratidão 
reuniu diversas frases sobre ser grato e cada 
colaborador tirou uma delas para ler com a 
equipe e refletir sobre o exercício daquele 
ensinamento no dia a dia. Também foram 
distribuídos biscoitos da sorte com frases 
enviadas pelos Embaixadores da Felicidade.  

Os colaboradores das unidades e dos CDs 
participaram da mesma dinâmica.

No Instagram, foi realizada uma brincadeira nos 
stories, na qual as pessoas diziam três motivos 
por serem gratos e marcavam os amigos para 
também participarem da brincadeira. 

DIA DE AÇÃO
DE GRAÇAS
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CONFRATERNIZAÇÃO 
DE FIM DE ANO
O evento mais aguardado do ano foi transformado na grande Live de Fim 
de Ano, com o tema Conexão, conseguimos unir os nossos colaboradores 
no mesmo “lugar”, mas com toda segurança e cuidados que a pandemia 
nos requisitou.

Mais de 3.000 pessoas assistiram a live 
pelo YouTube, que abordou as 
diretrizes do ano apresentadas pelos 
presidentes da Autoglass e contou com 
um show do Willer Primavera.

O grande destaque ficou por conta do Coral 
Autoglass, composto por colaboradores. Em 
formato inovador, cada participante gravou 
sua apresentação no conforto da sua casa e 
o resultado foi surpreendente, todos 
estavam conectados em uma só melodia.

Cada detalhe tinha um toque de nossa eterna 
Zeine, que com suas ideias incríveis transformou 
a tradicional festa de final de ano.
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Em 2020 a Maxpar recebeu o prêmio da revista Segurador Brasil, que tem como 
público-alvo o corretor de seguros (pessoa física e jurídica), securitários, assim como 
executivos e profissionais das seguradoras, resseguradoras, prestadoras de serviço, 
operadoras de saúde e entidades do setor. 

Referência na área de seguros, o Prêmio Segurador Brasil avalia e reconhece os
melhores desempenhos das seguradoras (resultados globais e por ramos),
Previdência Privada, Capitalização, Resseguradoras locais e mercado em vendas, em 
todos os segmentos.

Além de traçar um panorama, ressaltando a relevância das empresas prestadoras de 
serviço e das entidades do setor na implantação e desenvolvimento de conceitos, 
produtos e serviços para o mercado segurador brasileiro, bem como as iniciativas em 
prol do consumidor e da sociedade como um todo, também contempla ações 
empreendedoras e pioneiras.

Para nós, esse prêmio é motivo de orgulho, representando o grande resultado 
de um excelente trabalho em equipe feito por nossos colaboradores.

42



Já ouviu uma história sobre juntos somos mais fortes, ou o trabalho em equipe faz a 
diferença? Pois é! No ano de 2020 atestamos que isso é uma verdade. 

No começo da pandemia tudo era incerto, volátil, e as decisões e orientações das 
entidades governamentais eram tomadas da noite para o dia. Não é preciso dizer o 
quanto isso impactou não só a Autoglass, mas todos neste país. Ao nos depararmos 
com este cenário focamos em nossa missão e nos apegamos a três de nossos valores: 

Confiança:  Todos os compromissos assumidos, mesmo verbais, devem ser 
cumpridos;

Comprometimento: Procurar fazer não só o dever, mas sim superá-lo;

Segurança e Saúde:  Garantir e se comprometer com a vida dos colaboradores, 
clientes, parceiros e fornecedores.

Um exemplo disso na prática foi a equipe do Departamento Humano Organizacional, 
que assumiu o compromisso de garantir que, independente das circunstâncias, os 
salários seriam pagos e os benefícios, principalmente o de Assistência Médica, 
estariam garantidos para todos.

AUTOGLASS 
A GENTE TEM MUITO DO QUE SE ORGULHAR

ORGULHO DE SER#
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“Para fazer isso acontecer ativamos o trabalho em equipe, o qual chamamos, dentro da 
filosofia Lean, de cadeia de ajuda. Esse trabalho foi de suma importância para que houvesse 
a distribuição das atividades críticas e essências a serem realizadas dentro dos prazos legais 
de pagamento. Atuaram na cadeia de ajuda, além do time de departamento pessoal, 
profissionais das áreas de educação corporativa, recursos humanos, recepção, serviço social, 
entre outros. Todos foram capacitados e receberam os manuais de como executar as 
atividades. 

O nível de engajamento e comprometimento eram altos e impulsionados pelo desejo de 
garantir o combinado, trazendo segurança para nossos colaboradores num momento tão 
incerto, cheio de medo e angústias. 

Passada a tempestade, muitos aprendizados ficaram. A integração e a conexão entre as 
pessoas aumentaram significativamente. 

Agora todos conhecem um pouco mais sobre os processos de pagamento da empresa, o que 
deixou as relações mais empáticas no dia a dia. Nossa responsabilidade como empregador foi 
garantida e todos podem continuar acreditando na empresa.” 

Zamara Ribeiro
DHO



E por esse motivo temos 
muito do que nos 

orgulhar, somos parte da 

A UNIÃO FAZ 
A FORÇA?

 Família 
Autoglass!!

 AFIRMAMOS
QUE SIM. 


