O novo normal, na verdade, é a proposta de um novo
padrão de comportamento. Ele mostra que é possível uma nova forma de viver, e que não temos o controle de tudo.

Novo normal

A Copag passou e continua passando por esse processo de mudança, e logo nos perguntamos:
o que mudou no nosso trabalho?

O que ele nos ensina?

#evoluirjuntos

#maisjuntosdoquenunca
E o que seria esse novo normal?

Nossa resposta: todos na mesma direção. Fomos
desafiados com o distanciamento social e novas
competências foram exigidas, como perfil agile, disciplina, resiliência e adaptabilidade para conjugar os
mundos pessoal e profissional com eficiência.

O Home Office
A Copag, assim como inúmeras outras empresas,
não tinha prática neste modelo de trabalho, por
isso passou por um processo de adaptação em que
propiciou as condições necessárias para que nossos
colaboradores pudessem seguir com suas atividades

de casa. Entre as medidas adotadas, destacam-se a
flexibilização de benefícios como vale-alimentação
e vale-refeição; disponibilidade de recursos para o
trabalho, como cadeiras, computadores, monitores
e suportes de notebooks; implementação do valehome office; mudança na forma de apontamento de
jornada de acordo com as regras da CLT.
Diante da preocupação em manter uma comunicação clara e objetiva sobre todas as mudanças geradas em função da pandemia, e quais consequências
elas trariam para as atividades desenvolvidas, foi
lançado o blog COPAG X CORONA, com objetivo de
fortalecer a comunicação interna. Além disso, para
driblar um pouco o sentimento de perda do convívio
diário com os colegas de trabalho, passamos a usar
com frequência as plataformas de comunicação online, mantendo o contato mesmo que remoto.
Ao olhar para 2020, podemos dizer que fomos muito
além de observar o mercado e entender as tendências. Temos orgulho de dizer que a nossa gente superou todas as expectativas, porque nossos colaboradores têm orgulho do que fazem. Diferenças de
personalidades, temperamentos, origens e ideias
não fizeram a Copag perder o foco, mas sim alcançar
resultados surpreendentes. Nossas formas de pen17

sar, agir e decidir se completam, e isso faz com que
nossa equipe trabalhe para construir uma empresa
melhor a cada dia.
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