
Pesquisa 
Ações Corporativas Coronavírus



A Hrestart, visando apoiar as empresas com informações sobre ações 
corporativas internas realizadas por ocasião da pandemia do Covid-19 
(Coronavírus), coletou informações de 64 empresas da região Sudeste no 
período de 16/março às 12h30 até 17/março às 12h30.

Esperamos com este material apoiar os gestores de pessoas no desafio das 
relações do trabalho, frente ao cenário instalado no mercado brasileiro e 
mundial.

As empresas participantes pertencem a diversos segmentos como: farmácia, 
alimentos, tecnologia, varejo, offshore, construção, serviços, indústria química, 
automotiva etc. 

Objetivo



Participantes

64
empresas

60% > 1.000
Colaboradores



A empresa realizou comunicados de 
orientação e prevenção da doença? 

89%
Sim

11%
Não



A empresa incentivou e disponibilizou o 
uso de álcool gel e máscaras em suas 
dependências? 

88%
Álcool em gel

12%
Nenhuma ação

Observações:

- Algumas empresas distribuíram kits 
individuais de álcool em gel para seus 
colaboradores

- A grande maioria não incentivou ou 
disponibilizou máscaras, exceto 
aquelas que já utilizam diariamente 
como EPI.



A empresa cancelou viagens?

46
Empresas cancelaram 

viagens internacionais e 
nacionais

07
Empresas não cancelaram viagens

11
Empresas cancelaram 

somente viagens 
internacionais



A empresa cancelou a participação em 
eventos, realização de eventos corporativos 
e/ou reuniões presenciais?

86%
cancelaram 

reuniões e eventos 
presenciais 14%

mantiveram eventos e 
reuniões presenciais 

Observações:

- A maioria das empresas optou por 
realizar reuniões por 
videoconferência

- Algumas empresas reprogramaram 
viagens nacionais e internacionais

- Treinamentos suspensos

- Análise pontual de cada evento e/ou 
viagem para tomada de decisão



A empresa optou por Home Office ?

44%
Sim, parcialmente

17%
Sim, toda empresa

36%
Não

3%
Sim, o colaborador 

quem define



A empresa antecipou a campanha de 
vacinação?

48
Empresas 

NÃO

16
Empresas 

SIM



A empresa colocou em quarentena 
profissionais que fizeram recente viagem ao 
exterior (inclusive os que estiveram nas férias)?

29
Empresas 

NÃO

35
Empresas 

SIM



A empresa tomou ações de antecipação de 
férias e/ou férias coletivas?

13%
Empresas 

SIM

87%
Empresas 

NÃO



“Não esquecer de envolver a CIPA em todas as ações.”

“Empregados com mais de 60 anos, hipertensos, diabéticos podem sair de 

férias.”

“Apesar do pedido dos empregados a empresa que trabalho está negligente a 

tudo que está acontecendo e não tomou nenhuma medida.”

“Reduzimos a jornada, onde as pessoas entram mais tarde (10:30h) e saem 

mais cedo (16:45h) evitando assim onibus lotadps no horario do rush.”

“Intensificamos a limpeza nos ambientes.”

“Foi disponibilizado canais de atendimento juntoas seguradoras de saúde que 

nos atendem, para tirar dúvidas e orientações.”

Algumas observações dos participantes



Obrigadx!
www.hrestart.com.br

@somoshrestart

/company/hrestart


