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A chegada do Coronavírus
nas empresas
#EspecialCovid19

E agora?
Em algum momento do avanço da pandemia da Covid-19, casos positivos podem
surgir entre as equipes. Como comunicar este fato?
Além de uma série de medidas operacionais, a empresa deve ter uma comunicação
assertiva que evite que o pânico se instaure. O cuidado agora é para evitar
especulações e o descontrole das informações.
Como em outras crises, o ideal é que a empresa preveja cenários e se antecipe a eles.
Sugerimos a criação de um Plano de Comunicação Interna e Externa, personalizado
e alinhado ao plano de contingência institucional, que possa ser utilizado para os
públicos-alvo, estabelecendo uma comunicação multicanal.
A seguir, enviamos algumas dicas de fluxos importantes de comunicação em cenários
de crise, mas nada melhor do que o olhar especializado sobre cada situação.
Casos fatais não serão abordados, pois, lidar com a possibilidade de uma vítima fatal
do Covid-19 pode ser um dos momentos mais difíceis para as companhias. Por
entender que nesses casos a comunicação deve ser particular e considerar muitas
variáveis das políticas internas das empresas, optamos por não fazer a recomendação
nesse guia. Porém, estamos prontos para ajudá-los na construção de uma estratégia
que respeite e vá de encontro à política interna da sua instituição.

Passo a passo

Instaure um Comitê de Crise: nele, as principais lideranças ficarão em constante contato e as tomadas
de decisão são feitas de forma alinhada;
Procure fazer calls com as lideranças, com periodicidade definida e regular, para informar sobre as
medidas que estão sendo adotadas sobre a operação, equipes, comunicação etc;
Tenha porta-vozes definidos para o caso de uma crise de proporções mais severas;
Tenha um Q&A elaborado pela área de comunicação para antecipar demandas de canais internos e
externos da empresa;
Defina os canais de comunicação oficiais e alinhe mensagens-chave diferenciadas para cada canal,
público, prevendo diferentes cenários;
As informações divulgadas devem ser verdadeiras, transparentes, objetivas e de fácil compreensão
para todos;

Passo a passo

Avalie constantemente a repercussão das mensagens e realinhe-as sempre que for necessário;
Mantenha contato com um profissional da área da Saúde que possa servir de interlocutor técnico
junto aos órgãos públicos de saúde, funcionários e chancelar documentos internos da empresa;
Às lideranças, cabe o papel de ficar em constante contato com as equipes, a fim de descobrir
casos suspeitos ou confirmados;
Menos é mais: tanto nos comunicados internos, quanto nos externos, a confirmação de casos
positivos deve ser direcionada, em tom informativo e sucinto, apresentando as medidas que foram
adotadas, tanto com relação ao funcionário, quanto às equipes e às autoridades de saúde;
Mantenha um monitoramento constante das redes sociais. Movimentos que condenam empresas
que continuam em operação surgem a todo momento.

Funcionários bem orientados
Definido o Plano de Comunicação, é importante que seu conteúdo esteja alinhado em todas as esferas da
empresa, com informações claras e direcionadas a cada público de interesse. Também é fundamental que
todos os funcionários, em especial aqueles que atuam na linha de frente, conheçam as Políticas de
Comunicação Interna e condutas de Recusos Humanos, principalmente em um momento em que todos estão
mais sensíveis à evolução da doença.
Os colaboradores devem disseminar apenas informações oficiais, saber se é permitido comentar ações e
medidas tomadas pela companhia e entender as regras comportamentais da empresa nas redes sociais e
por aplicativos.

Toda crise tem seu fim, e com esta,
não será diferente!
Depois de superada, essa crise, assim como outras menores ou maiores, vai servir de experiência para todos.
Quais as lições aprendidas? Analisar o desempenho das equipes é fundamental para aprimorar os processos de
comunicação. Para isto, consideramos algumas questões que devem ser respondidas:
O comitê de crise funcionou?
Todos atuaram como o previsto?
As informações fluíram adequadamente?
A estratégia adotada e as ações atingiram os resultados esperados?
Como foi a repercussão nos canais internos, na imprensa e redes sociais?
Compartilhar os resultados com as demais áreas envolvidas, para correções e os ajustes necessários.
OBS: Como se trata de um caso muito excepcional, a empresa pode avaliar a aplicação de uma pesquisa de
clima organizacional no retorno das equipes às suas atividades.
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