
Obviamente, são grandes os riscos de haver doentes confirmados 
com o COVID-19 dentro das empresas. Nesses casos, a velocidade 
de resposta, a sensibilidade e a transparência são cruciais, pois o 
fato deixará os colaboradores ainda mais preocupados e temerosos. 
Por isso, montamos um roteiro com questões a serem levadas em 
consideração na comunicação para esse tipo de situação. 

Este é um ponto de partida para ser adaptado à sua realidade. Atuar 
nessa amplitude de crise é algo novo para todos. Assim, suas ideias 
serão fundamentais para aprimorar ainda mais este plano.

E QUANDO HOUVER O  
PRIMEIRO CASO DE COVID-19 
NA SUA EMPRESA?



5 PASSOS PARA A COMUNICAÇÃO 
QUANDO HOUVER CONFIRMAÇÃO DE 
COVID-19 NA SUA EMPRESA

PREPARAÇÃO
Dê informação preventiva e proativa 
sobre o que a empresa está fazendo 
e oriente as pessoas para melhor 
identificação da doença. Informação 
didática é o ponto-chave aqui. 

• O que a empresa tem feito para frear 
a proliferação do vírus?

• Quais são os sintomas do COVID-19 
e qual a diferença dele para gripes e 
resfriados?

• Caso eu apresente os sintomas na 
empresa, o que devo fazer e para 
quem devo informar?

•  Caso eu apresente os sintomas 
em casa, o que devo fazer e para 
quem na empresa e na cidade devo 
informar?

• Por qual canal posso tirar dúvidas 
sobre o que fazer?

• Qual a recomendação da OMS e 
do Ministério da Saúde sobre o que 
fazer assim que for diagnosticado?

•  Como orientaremos o colaborador 
diagnosticado sobre os próximos 
passos?

• Qual apoio a empresa dará nesses 
casos para o colaborador e seus 
familiares?

ATUAÇÃO 

Transparência, velocidade e 
abrangência da comunicação 
devem guiar esse passo.  

• Apareceu o primeiro caso? 
Comunique o mais rápido 
possível, com as informações 
que tiver e que fizerem sentido 
serem divulgadas. Use vários 
canais de comunicação. 

• E se eu não tiver muita 
informação? Mostre que a 
empresa está atuando e que 
trará mais informações em 
breve.  

• Falo também com outros 
públicos? Não esqueça de 
comunicar colaboradores de 
outras empresas - clientes ou 
fornecedores - que também 
tiveram contato com seus 
colaboradores diretamente. 
Avalie ainda outros públicos 
importantes para a 
organização.

•  Caso o colaborador infectado 
seja da área operacional, em 
fábricas que não pararam, 
quais as medidas estão sendo 
tomadas?

SUSTENTAÇÃO
Monitore as reações dos colaboradores a 
cada comunicado, para guiar os próximos 
passos e comunicações:

•  Como a sua empresa está apoiando 
o colaborador diagnosticado e seus 
familiares?

• Saberei oficialmente quem foi 
diagnosticado? Não, a identidade do 
paciente deve ser preservada.

• Devo reforçar os cuidados da empresa 
para enfrentar a proliferação de novos 
casos? Sim, da mesma forma que 
reforçar os hábitos e atitudes esperados 
dos colaboradores. 

• E se o time começar a acusar a empresa 
pelo caso confirmado? Comunique que 
o momento é de todos unidos contra a 
proliferação do vírus. Que impedi-lo é 
muito difícil, pois ainda não há vacina, 
mas retardar a velocidade da pandemia 
é o grande objetivo. E reforçar o que 
está sendo feito e os hábitos esperados 
para isso. 

• E quando o caso for em uma das 
unidades da empresa? É importante da 
mesma forma comunicar a empresa 
inteira, porém a frequência de 
mensagens para a unidade em questão 
deve ser mais constante. 

CONTINGÊNCIA 
Caso a tensão alcance patamares ainda 
maiores, é preciso estar preparado para 
se antecipar ou responder.

•  Caso algum colaborador seja 
abordado pela imprensa, clientes ou 
fornecedores, qual a orientação geral?

•  Caso o nome do colaborador 
diagnosticado seja publicado em 
grupos ou redes sociais, qual postura 
devo tomar? Que a orientação 
que a empresa tem é de manter o 
sigilo e não confirmar esse tipo de 
informação – se for desejo dele, o 
próprio colaborador pode fazer essa 
confirmação. 

•  E caso inverdades sejam publicadas 
em grupos? Aqui é a mesma postura 
de sempre para Fake News em 
relação à empresa: agilidade no 
posicionamento.

•  E se houver alguma morte por 
COVID-19? A comunicação deve ser 
rápida e sensível, compartilhando a 
tristeza do momento e o apoio que 
será dado à família. Posteriormente, 
reforçar novamente o que a empresa 
tem feito para frear a proliferação 
do vírus e os hábitos e atitudes 
esperados do colaborador.

EVOLUÇÃO DOS CASOS  
E DAS RECUPERAÇÕES
O processo deve ser contínuo, 
para mostrarmos a evolução e 
semearmos a esperança.

•  Devo comunicar a evolução 
do(s) caso(s) na empresa? Sim, 
é importante dar um status da 
recuperação do(s) paciente(s). 

•  Devo trazer uma visão 
otimista ou pessimista da 
situação? Realista, claro, mas 
quando possível trazendo 
esperança, mostrando as 
evoluções na recuperação 
das pessoas, na redução da 
pandemia local e globalmente, 
e até no retorno de eventuais 
rotinas da empresa. E sempre 
reforçando cuidados básicos 
esperados. 

•  Devo usar algum colaborador 
como personagem? 
Colaboradores contando 
como foi a experiência de 
vencer o vírus pode trazer 
esperança. Porém, seja 
muito cuidadoso para 
avaliar se não está expondo 
esse colaborador de forma 
negativa. Avalie cada caso. 
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• Primeiro de tudo: empatia, sensibilidade e 
transparência. Tudo isso é novo para todos nós, 
então não tem receita pronta. São hipóteses e 
tentativas baseadas em outras experiências. 

• Em reuniões de face a face virtual com os gestores 
e nos canais de comunicação mais efetivos 
para essa situação (Ex: Whatsapp, E-mail e App 
Corporativo – com vídeos e posts). 

• Tratando os conteúdos de acordo com a ordem 
acima: começando nas notícias mais urgentes 
e seguindo para aquelas que trazem mais 
estabilidade.  

• Falando em capítulos, com notícias diárias, se 
possível.

• Abrindo canais de consulta e perguntas: Saúde, 
Segurança, RH, e outras estruturas que forem 
essenciais para esse novo contexto. 

SOMOS A  
AÇÃO INTEGRADA,  

A PRIMEIRA AGÊNCIA 
DE COMUNICAÇÃO 
INTERNA DO PAÍS.

COMO  
COMUNICAR  
ISSO TUDO

Há 25 anos, atuamos para conectar 

pessoas e empresas por meio da 

comunicação, contribuindo para a 

transformação de um mundo melhor. 

Nossa metodologia estimula o 

engajamento do ser humano de forma 

integrada, no seu pensar, sentir e agir. 

Somos especialistas em comunicação 

e relacionamento com colaboradores 

e públicos próximos, fortalecendo a 

reputação da empresa de dentro para 

fora. São mais de 100 clientes atendidos 

e milhões de pessoas impactadas.

Vem com a gente!


