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O Brasil entrou para a lista dos 158 países em que a pandemia do 
coronavírus já chegou. Para evitar o contágio, recomenda-se que 
grandes aglomerações e locais fechados sejam evitados, dentre 
outras medidas, como lavar bem as mãos e usar álcool gel 70% 
para higienização.

Desta forma, surgem dúvidas em relação ao papel das empresas 
na luta contra o novo coronavírus, uma vez que escritórios 
fechados e fábricas cheias de pessoas – a maioria que pega 
transporte público para se deslocar – podem ser focos de 
disseminação. Por isso, reunimos dicas importantes de empresas 
de diferentes segmentos que já iniciaram o plano de ação para o 
combate à doença, especialistas e com base também na cartilha 
publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de prevenção 
ao coronavírus no ambiente de trabalho.



Guilherme Alves, Diretor de RH do 
Jusbrasil, empresa de tecnologia com 
mais de 200 funcionários, destaca o 

papel das companhias  
nesse momento: 

“A empresa tem uma 
responsabilidade social 

de recomendar melhores 
práticas para lidar com 

a prevenção e estimular 
as pessoas a seguirem as 

indicações das autoridades 
de saúde (locais e globais)”.

Antes de tudo, existem providências 
básicas a serem tomadas, as quais, 

segundo Renato Kfouri, médico e 
Presidente da Sociedade Brasileira 

de Imunizações (SBIm), já são 
necessárias e recomendadas. A 

cartilha da OMS reforça essas 
medidas para as empresas.



Segundo Renato, onde o trabalho remoto (home office) for possível, 
deve ser sempre a primeira opção. 

“Não existe outra forma de combate e prevenção ao 
contágio da doença tão eficaz quanto o isolamento e a  

diminuição do contato”. 

Guilherme reforça a mensagem:  

“Liberem toda (ou o máximo possível da)  
operação para trabalhar de casa”.

1.
Optar pelo 

trabalho remoto 
sempre que 

possível



“A informação nesse momento é muito importante”, 

comenta Renato. 

Guilherme sugere que as companhias reforcem canais de 
comunicação interna com dicas de prevenção para trabalhar a 
conscientização. Uma sugestão é criar um pequeno comitê de 
gerenciamento das informações para as pessoas saberem que podem 
contar com a empresa caso tenham dificuldades. Esses meios podem 
ser utilizados também para reforçar as decisões que estão sendo 
tomadas no âmbito global/local.

2.
Realizar 

campanhas de 
informação



Segundo a cartilha da OMS, as empresas devem incentivar os 
funcionários a ficarem em casa caso apresentem tosse ou  
febre leve – de 37.3ºC ou mais. Além disso, Renato comenta que 
funcionários em grupo de risco (pessoas diabéticas, com doenças 
crônicas, cardíacas, respiratórias, grávidas e com 60 anos ou  
mais – idade sugerida pela OMS) não podem, de jeito nenhum, 
correrem o risco de estarem expostas ao vírus.

3.
Afastar 

funcionários 
pertencentes a 
grupos de risco



Como já mencionado, a OMS recomenda uma ‘distância social’ de, no 
mínimo, um metro. Isso porque a COVID-19 se espalha de maneira 
semelhante à gripe. Além disso, quando alguém contaminado tosse 
ou espirra, libera gotículas de líquido infectado. A maioria destas 
gotas cai sobre superfícies e objetos próximos – como mesas e 
telefones – e podem contaminar outras pessoas que tocam nessas 
superfícies ou objetos. Por isso, existe a necessidade também de 
higienizar com mais frequência o ambiente de trabalho e objetos de 
utilização pública, como telefones, mesas, corrimões, etc.

4.
Evitar 

aglomerações 
e manter 

o ambiente 
higienizado e 

arejado



Ainda segundo a cartilha da OMS, os empregadores e os empregados 
devem se perguntar se as viagens a trabalho para países com casos 
de COVID-19 são realmente necessárias ou se podem ser substituídas 
por chamadas de vídeo. No caso de serem mantidas, algumas 
medidas de prevenção devem ser seguidas:

Antes da viagem

Certifique-se das últimas informações sobre os locais onde há casos de 
coronavírus. Para isso, basta acessar esse link l da OMS ou os órgãos 
responsáveis do país de origem e de destino. Evite enviar colaboradores 
que estão no grupo de risco para países onde já há casos confirmados  
do vírus.

5.
Suspender 
viagens a 
trabalho

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf


Durante a viagem

As empresas devem incentivar seus funcionários a lavarem as 
mãos regularmente e manter pelo menos um metro de distância 
das pessoas que estejam com tosse ou espirrando. Além disso, o 
empregador deve garantir que os empregados em viagens a trabalho 
saibam o que fazer e com quem entrar em contato, se eles se 
sentirem mal durante a viagem.

Outro ponto importante é que as instruções das autoridades locais 
sejam seguidas durante a viagem. Por exemplo, se foi dito que um 
lugar não deve ser visitado, é importante que a determinação seja 
seguida. As restrições nos países de destino devem ser seguidas por 
todos, inclusive os turistas.

Ao voltar de viagem

Ao retornar de uma viagem a trabalho, é preciso monitorar possíveis 
sintomas por 14 dias, caso se tenha viajado para algum país com 
surto de coronavírus. A temperatura deve ser medida duas vezes ao 
dia. Se o funcionário apresentar tosse ou febre leve (37.3°C ou mais), 
deve ser orientado a ficar em casa e evitar contato próximo com 
outras pessoas, até mesmo os familiares. Além disso, é importante 
visitar um médico para o correto diagnóstico.

5.
Suspender 
viagens a 
trabalho



“Não está previsto na lei que a empresa libere uma  
mãe ou pai que precise ficar com os filhos porque as 

escolas estão fechadas e não é recomendado deixá-lo com 
os avós, mas cabe aí um exercício de empatia por parte da 

empresa. Eu diria que é menos caso de legalidade  
agora e mais caso de solidariedade e de união para 

podermos superar isso e não chegarmos a uma  
situação mais drástica.” 

Maria Lucia Gadotti, Stussi Neves Advogados.

LEGALIDADE X 
SOLIDARIEDADE



Embora o home office seja a medida mais eficaz e recomendada,  
muitas empresas ainda não se sentem confortáveis em tomar essa 
decisão. Questionamentos, principalmente em relação à produtividade, são 
os mais comuns.

Guilherme afirma que, no Jusbrasil, entende-se que a produtividade é 
medida pelas entregas efetivas das pessoas. Logo, ele recomenda para 
empresas a utilização de alguma ferramenta de comunicação (slack, 
gtalk, etc.) e tentar fazer check-ins diários (as pessoas avisarem quando 
começaram a trabalhar; no momento do almoço e no final).

“É possível também medir momento de login em 
ferramentas e sistemas internos. Porém, nada disso 

será efetivo sem um bom sistema de planejamento cujas 
entregas individuais estejam vinculadas e possam ser 

compartilhadas com a equipe ao longo do tempo.” 

Guilherme Alves, Jusbrasil

LIBERAR OU NÃO, 
EIS A QUESTÃo



A empresa de tecnologia acredita no trabalho remoto como uma 
consequência de estabelecer uma cultura de foco e de silêncio nos 
ambientes de trabalho, utilizando ferramentas escaláveis de  
comunicação (slack, zoom, etc.) e diminuindo a necessidade de ter o espaço 
físico como local de tomada de decisão. Guilherme resume algumas das 
ferramentas/processos: 

A cultura da empresa se sustenta em pilares como: 

 Transparência radical - dando visibilidade para todas as decisões 
tomadas, sempre em canais de comunicação que todos podem acessar 
e tirar dúvidas;

 Liberdade com responsabilidade - entendendo que, com bom 
planejamento e vinculação das entregas individuais aos objetivos da 
empresa, não é necessário controlar quando e como a pessoa trabalha, 
mas sim a sua capacidade de lidar com a autonomia na organização do 
seu tempo e atividades para entregar o que foi combinado);

 Contexto livre - todas as informações da empresa, das mais 
complexas às mais simples devem estar em espaços que caso a pessoa 
deseje acessar, ela o tenha disponível).

A TECNOLOGIA A 
SEU FAVOR



Usam o slack como ferramenta de comunicação e a estruturam para:

 incentivar as pessoas a se comunicar através de canais abertos 
(evitando conversas privadas)

 dar visibilidade para todas as fases do seu trabalho (compartilhar não 
só resultados, mas as motivações e o racional de cada atividade que é 
feita; assim como estar aberto para ouvir feedbacks)

Fazem grande parte das reuniões com a maioria dos participantes 
entrando por vídeo (através do Zoom) e gravam as principais delas (que 
impactam o trabalho de outros que não participaram ou as que trazem 
o contexto sobre a tomada de decisão).

Garantem que nenhuma decisão seja tomada em um contexto 100% 
presencial, a não ser que todo o racional esteja em um canal aberto no 
slack e com as informações necessárias que justificam aquela decisão. 

Por fim, mas não menos importante, confiam nas pessoas como 
defensoras dessas premissas. Dão o máximo de contexto através das 
gravações dos planejamentos e da transparência do processo decisório 
como empresa. Mas, só é possível engajar as pessoas se confiarem 
que elas serão defensoras desses princípios, usarão as ferramentas da 
forma correta e seguirão os princípios de cultura.

A TECNOLOGIA A 
SEU FAVOR



A Comerc Energia também adotou o trabalho remoto como uma das 
principais medidas para evitar o contágio do vírus. Segundo Marcello 
Queiroz, diretor de Gente & Gestão e Comunicação, em todas as empresas 
existem atividades que podem ser realizadas remotamente, o que ajuda 
a manter o negócio funcionando e garantindo a entrega para clientes sem 
colocar em risco os colaboradores e outras pessoas.

Na empresa, todas as pessoas que realizam o trajeto ‘casa > trabalho > 
casa’ de transporte coletivo (seja público ou fretado) foram orientadas a 
realizarem home office. Além disso, pessoas com mais de 60 anos, com 
problemas respiratórios, que viajaram para o exterior e/ou que estão com 
sintomas de gripe, também estão trabalhando de casa. Cada caso é avaliado 
individualmente, como pais com filhos que não estão indo para a escola e/
ou que moram com pessoas idosas, ou que fazem parte da zona de risco, 
também são orientados a trabalhar remotamente.

ENERGIA PARA 
COMBATER O VÍRUS



“A orientação é para que cada um mantenha a rotina de 
trabalho como se estivesse no escritório, mantendo a 

alimentação e as pausas que são feitas cotidianamente. É 
importante também orientar a questão de, se a pessoa está 
em isolamento, não faz sentido sair para locais com muita 

movimentação de pessoas. As saídas de casa devem ser por 
motivos como farmácia, supermercados, etc.”  

Marcello Queiroz, Comerc Energia.

Além do trabalho remoto, a Comerc orienta que todas as reuniões 
com clientes sejam remarcadas para acontecerem pela plataforma de 
videoconferência Megachat, que viagens profissionais sejam adiadas e que 
visitas sejam canceladas. “Nosso escritório não está fechado, pois ainda não 
tivemos casos em nosso quadro de funcionários e, por isso, consideramos 
que o colaborador que não faz parte do grupo de risco e nem utiliza o 
transporte público pode trabalhar do nosso escritório, onde a rede e os 
nossos sistemas funcionam melhor”, explica Marcello.

ENERGIA PARA 
COMBATER O VÍRUS



Já em lugares onde não há a possibilidade do trabalho remoto, como 
em fábricas, por exemplo, as recomendações são diferentes. Guilherme 
explica que é preciso fazer uma análise de cada setor para entender quais 
são essenciais para o funcionamento da operação in loco e quais podem 
trabalhar de forma remota. Aos que precisam estar efetivamente na fábrica 
ou espaço de trabalho:

Reforçar os mecanismos e campanhas de prevenção e conscientização, 
além de criar canais de comunicação diretos atualizando-os com 
informações que venham dos órgãos de saúde locais e globais.

Estar atento à recomendações de isolamento de grupos de risco, como 
o Governo de São Paulo fez com profissionais com mais de 60 anos que 
trabalham no serviço público – esses ficarão em casa.

Aumentar a oferta de álcool gel, lavagem de mão e garantir um 
ambiente um pouco mais seguro com limpeza reforçada.

Modificar horários de entrada e saída dos funcionários para ajudar na 
mobilidade dentro da cidade e evitar aglomerações nos transportes 
públicos. Também alternar a entrada de funcionários em turnos 
diferentes e alternar os horários de refeições.

Estudar a possibilidade de revezamento de trabalho  
entre os colaboradores.

NO CHÃO DE 
FÁBRICA



A empresa de indústria farmacêutica Sanofi tem adotado algumas dessas 
medidas nas duas fábricas que tem no Brasil também, segundo Venicius 
Gonçalvez, Gerente de Comunicação Externa da Sanofi.

A multinacional adotou medidas preventivas como restrição de acesso às 
instalações fabris somente de pessoas que estejam diretamente ligadas às 
atividades produtivas; escalonamento de produção e de turnos, cancelando 
visitas de funcionários de outras unidades e consultores externos; aumentou 
a frequência da limpeza de vestiários, corrimãos e maçanetas, e restringiu as 
reuniões presenciais com mais de cinco pessoas.

“Operamos duas fábricas no Brasil, em Suzano e Campinas. 
Ambas as instalações são altamente tecnológicas, com baixa 

exposição dos colaboradores e a operação será mantida em 
funcionamento. Já as funções administrativas das fábricas 

também estão adotando o trabalho remoto.”  
Venicius Gonçalvez, Sanofi

NO CHÃO DE 
FÁBRICA



TRABALHO (SEGURO) 
PARA O BEM MAIOR

A doença também aumentou a procura por medicamentos no mundo 
inteiro. Por isso, a farmacêutica continua trabalhando com o fornecimento 
de remédios por meio de colaboração com os fornecedores em todo o 
mundo. “No momento, não houve nenhum impacto em nossas operações 
de fornecimento e fabricação e a Sanofi não vislumbra desabastecimento de 
medicamentos resultante da situação da COVID-19”, aponta Venicius.

Além disso, a companhia iniciou, junto com a empresa Regeneron, 
testes em humanos para tratamentos de casos graves de c oronavírus. 
O medicamento Kevzara entrará na segunda de três fases de testes. O 
medicamento trata de complicações pulmonares relacionadas à COVID-19.

“Dada a situação em rápida evolução em torno da COVID-19, 
estamos trabalhando para promover o conhecimento da 

Sanofi e da Regeneron na avaliação de como o Kevzara pode 
ser uma opção de tratamento potencial para alguns pacientes.  

O desenvolvimento de qualquer teste será realizado em 
conjunto entre a Sanofi, em âmbito internacional, e a 

Regeneron, no mercado americano”  
Venicius Gonçalvez, Sanofi

A Sanofi disponibilizará o Kevzara em colaboração com parceiros externos 
interessados (como BARDA, Departamento de Defesa dos EUA) e está 
avaliando a melhor maneira de alavancar essas parcerias.



Para mais 
conteúdo 

corporativo sobre 
o COVID-19:

g     Webinar 
Uma visão do RH – o papel da área de pessoas na proteção

g     Webinar  
O coronavírus e seus impactos legais nas empresas brasileiras

g     Webinar 
A saúde mental e o surto de coronavírus

g     Webinar  
Liderança: força-tarefa ágil com gestão de indicadores, nova 
estratégia e transparência

https://www.amcham.com.br/connect/conteudo/tv/webinar-uma-visao-do-rh-2013-o-papel-da-area-de-pessoas-na-protecao
http://www.amcham.com.br/connect
https://www.amcham.com.br/connect/conteudo/tv/webinar-o-coronavirus-e-seus-impactos-legais-nas-empresas-brasileiras
https://www.amcham.com.br/connect/conteudo/tv/webinar-a-saude-mental-e-o-surto-de-coronavirus
https://www.amcham.com.br/connect/conteudo/tv/webinar-lideranca-forca-tarefa-agil-com-gestao-de-indicadores-nova-estrategia-e-transparencia
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