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Coronavírus:
estratégias de

cuidado
corporativo

Com o surto do coronavírus paralisando a economia e
afetando o mercado de trabalho em todo o mundo,

diversas empresas estão se mobilizando para fazer a
diferença por meio de soluções estratégicas de suporte

aos mais afetados.
@wired



O surto da Covid-19 é uma crise de saúde global,
inesperada e sem precedentes, que está rede�nindo
as prioridades de empresas de todo o mundo e
destacando a sua responsabilidade social
corporativa.

No Oriente, durante o pico de casos na China e no
Sudeste da Ásia, diversas organizações de grande
porte implementaram mudanças rápidas em seus
processos de produção, manufatura, logística e
trabalho remoto, e o mesmo vem acontecendo no
Ocidente. A doença é letal e vem se transmitindo
rapidamente, levando as empresas a adotar
estratégias inovadoras para ajudar.

Provedores de internet oferecendo serviços gratuitos
para manter as pessoas conectadas, governos e
corporações garantindo subsídios econômicos de
curto prazo e fabricantes de roupas decidindo
produzir acessórios médicos mostram que esse é um
momento crucial para que empresas de todos os
tamanhos demonstrem liderança, agilidade e
autenticidade. 

É fundamental desenvolver planos de recuperação e
adotar medidas emergenciais simultaneamente, além
de criar empregos a curto e longo prazo em
segmentos que passarão por mudanças.
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Recentemente, o LinkedIn disponibilizou de graça
16 cursos on-line sobre temas variados, como
dicas para se manter produtivo, construção de
relacionamentos quando não se está cara a cara,
uso de ferramentas para reuniões virtuais e
equilíbrio de vida pro�ssional e familiar. A rede
social também está usando a sua plataforma para
compartilhar notícias e promover a continuidade
do negócio, ajudando as empresas a usarem
transmissões de vídeos ao vivo para substituir os
eventos presenciais.

O serviço de gravação e compartilhamento de
vídeos Loom tornou o seu plano 'Pro' gratuito para
estudantes e educadores. A Zoom também
removeu o limite de gravação dos planos gratuitos
até 31 de julho de 2020.

Algumas empresas também estão apoiando o
trabalho remoto, garantindo subsídios aos
funcionários. A plataforma de e-tail Shopify deu a
todos os funcionários um estipêndio de US$ 1.000
para a compra de suprimentos de escritório,
ajudando-os a trabalhar de casa durante a crise do
coronavírus.

O Facebook deu aos seus colaboradores efetivos
um bônus em dinheiro de US$ 1.000, além de
dispositivos Portal, que permitem videochamadas.

Em todo o mundo, empresas de grande porte estão
se mobilizando para fornecer ferramentas e cursos
on-line gratuitos, já que muitas pessoas estão
trabalhando de casa.

Em março, Microsoft e Google anunciaram que
dariam aos clientes corporativos o acesso
estendido às ferramentas de colaboração on-line.
Recursos avançados do Hangouts Meet, do Google,
permitem a organização de reuniões com até 250
participantes e transmissões para até 100.000
pessoas. De modo similar, a Microsoft está
oferecendo um período gratuito de teste de seis
meses da assinatura premium da plataforma
Teams, além de remover as restrições de
videoconferência do plano gratuito.

A Adobe está apoiando estudantes e educadores
por meio do acesso remoto e gratuito da
plataforma Creative Cloud, depois que milhares de
escolas tiveram que implementar esquemas de
aulas on-line para impedir a transmissão do
coronavírus. Desenvolvedora de softwares de ponta
para muitos freelancers e pro�ssionais de criação,
a Adobe também está oferecendo uma pausa de
dois meses no pagamento das assinaturas para
ajudar os usuários a atravessarem a crise.

Ad o be

Zo o m

Suporte ao trabalho remoto



O presidente da marca britânica Kurt Geiger, cujas
lojas estão temporariamente fechadas, abriu mão
dos seus vencimentos por um ano.

A indústria automotiva também está ajudando os
seus novos clientes por meio de programas de
proteção. A Hyundai está permitindo uma pausa
de seis meses no pagamento de �nanciamentos
para clientes que perderam os seus empregos
como resultado direto da crise do coronavírus; a
Ford vai pelo mesmo caminho, mas com um prazo
de 90 dias.

O corte de serviços essenciais é uma grande
preocupação para as pessoas que não conseguem
pagar as contas. Por isso, diversas empresas
americanas estão garantindo o abastecimento de
energia, calefação e água para todos os clientes,
inadimplentes ou não. Em Detroit, o fornecimento
de água foi restabelecido para quem estava em
atraso, garantindo que todos possam lavar as
mãos adequadamente.

Os consumidores já estão encontrando
di�culdades para pagar por serviços essenciais
em meio à crise. Concessões e soluções criativas
implementadas pelas empresas passarão a ser
necessárias, mostrando que são sensíveis e estão
dispostas a ajudar.

Para muitas empresas, o apoio �nanceiro para
remunerar os funcionários durante a quarentena
está vindo dos governos. Isso está ocorrendo no
Reino Unido, na França, na Espanha e na Itália, que
já estão implementando medidas como incentivos
�scais e extensões para pagamentos de
�nanciamentos, tributos sociais e empréstimos.

Nos EUA, a Casa Branca propôs um estímulo de
US$ 1,2 trilhão para ajudar a economia. A proposta
inclui o envio de cheques aos cidadãos e o
cancelamento dos tributação do imposto de renda.
Também foi aprovada uma legislação emergencial,
garantindo aos trabalhadores diagnosticados com o
coronavírus uma licença remunerada de duas
semanas.

Diversas empresas passam por di�culdades ou até
mesmo precisam fechar as portas durante a
pandemia da Covid-19, porém muitas estão
adotando medidas criativas para prestar auxílio a
funcionários e consumidores. 

CEOs do mundo todo estão cortando os seus
salários voluntariamente, para garantir que os
trabalhadores sejam pagos. O CEO da Delta Air
Lines suspendeu o seu salário por seis meses. 
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Kroger e Co-op também estão se mobilizando para
atender a um número gigantesco de clientes que
estão em casa. As redes de supermercados
devem focar em itens de grande volume e
parcerias com varejistas, garantindo a
continuidade e a e�ciência das operações.

Empresas de grande porte também estão
contratando pessoas que foram demitidas durante
o surto do coronavírus. Na China, a Alibaba
recrutou trabalhadores da indústria de
restaurantes para trabalhar como entregadores,
enquanto na Austrália, a Woolworths está
aproveitando a mão de obra de 20.000
funcionários da companhia aérea Qantas,
temporariamente desligados durante a pandemia.

Embora essa onda de contratações seja positiva a
curto prazo, ela pode gerar diversas demissões
mais à frente. As empresas podem manter a
receita e a equipe investindo no relacionamento
com o cliente, criando programas de �delidade
que atrairão o consumidor mesmo após a crise.
Mas é preciso agir agora, implementando
iniciativas de bônus e de retenção dos
funcionários.

Para atender à explosão de pedidos em plataformas
de e-commerce, sites de supermercados e serviços
de entrega de comida, as empresas estão
contratando milhares de trabalhadores extra.

A Amazon anunciou que irá contratar 100.000 novos
funcionários para conseguir atender a demanda
durante a crise. Em seus armazéns, a empresa está
dando prioridade à categoria de bens de consumo
até 5 de abril, incluindo artigos domésticos,
produtos de higiene pessoal e itens para pets.

A rede de farmácias CVS Health também está
contratando imediatamente 50.000 funcionários de
tempo integral e meio período, garantindo o
pagamento de bônus para os colaboradores que
atingirem determinadas metas de atendimento. Já
que as farmácias podem �car abertas e estão
tendo que lidar com um movimento intenso,
Walmart e Walgreens Boots também estão
anunciando planos de contratação.

Com mais pessoas pedindo comida on-line para
entrega, Domino's, Jet Pizza e Papa John's estão
contratando a toque de caixa. Funções como
entregadores, pizzaiolos e representantes de
atendimento ao cliente precisam de funcionários
dispostos a começar a trabalhar no mesmo dia em
que são entrevistados. Amazo n

Criação de empregos



As operadoras de telefonia Mint Mobile e T-Mobile
também estão dando upgrades a todos os
clientes, como dados ilimitados em alta
velocidade e recursos extra, enquanto a Verizon
divulgou que adicionará 15 GB de dados aos
planos wi-�. A empresa também perdoou as
multas por atraso dos clientes afetados pela
pandemia.

Neste momento de crise, é fundamental que as
comunicações entre famílias e empresas se
mantenham estáveis. Com a quarentena levando a
momentos de tédio, as pessoas naturalmente se
voltam aos seus telefones para relaxar.

Nesse cenário, é essencial demonstrar apoio de
modo signi�cativo, como ajudar as pessoas a se
manterem conectadas com os entes queridos,
atualizadas sobre as últimas informações e
capazes de se entreter e trabalhar remotamente.
As empresas que conseguirem entregar tudo isso
nesse momento de crise irão se destacar,
garantindo clientes �éis a longo prazo, após o
término da pandemia.

Diversos provedores de internet e telefonia celular
estão ajudando as pessoas a se manterem
conectadas durante a pandemia da Covid-19,
baixando os custos, oferecendo serviços gratuitos e
ampliando a rede de cobertura.

Para ajudar as pessoas que mais precisam a se
manterem atualizadas sobre a situação, a empresa
americana de telecomunicações Comcast está
oferecendo dois meses gratuitos do seu plano
'Internet Essentials'. A iniciativa é voltada a famílias
de baixa renda, veteranos das forças armadas e
de�cientes, garantindo um roteador gratuito, acesso
à internet e a opção de comprar um computador por
US$ 150.

A Comcast disponibilizou gratuitamente o seu
serviço público de internet 'X�nity Wi-Fi' e pausou o
plano de dados, para que todos tenham acesso
ilimitado. A empresa também anunciou que não
deixará de atender a nenhum cliente inadimplente
durante este período.

No Reino Unido, as operadoras Vodafone, EE, O2 e
Three estão fazendo a sua parte, garantindo acesso
gratuito às informações de saúde mais recentes da
NHS (o serviço público de saúde britânico) sobre a
Covid-19.

Isto ckpho to
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Mantendo as pessoas conectadas



A Kering está comprando três milhões de
máscaras cirúrgicas da China para doar ao serviço
de saúde francês. A Gucci também é outro nome
que está adotando iniciativas similares,
fabricando mais de um milhão de máscaras e
55.000 aventais médicos.

Mesmo que em menor escala, marcas
independentes estão fazendo a sua parte. O
estilista nova-iorquino Christian Siriano recrutou
"toda a equipe de costureiros, que está
trabalhando de casa" para produzir máscaras,
enquanto o fundador da Pyer Moss, Kerby Jean-
Raymond, transformou o escritório da marca, em
Nova York, em um centro de doação para
equipamentos médicos. Dono da American
Apparel, Dov Charney está disponibilizando a
fábrica que produz as roupas da sua nova marca
para a produção de máscaras.

À medida que empresas do mundo todo
redirecionam os seus recursos e se mobilizam
para ajudar, essa é uma grande oportunidade para
se destacar depois de tudo o que vem sendo dito
sobre 'autenticidade' e 'propósito' nos últimos
anos. O modo como as marcas reagirão durante a
crise irá rede�nir esses conceitos, permitindo a
elas serem percebidas sob uma ótica positiva em
meio aos impactos humanos e econômicos da
crise.

A atenção está totalmente voltada às equipes
médicas nas frentes de batalha contra o
coronavírus e à falta de suprimentos que elas vêm
enfrentando, o que tem feito com que muitas
empresas se interessem em ajudar.

A escassez global de luvas e máscaras cirúrgicas
faz com que organizações do mundo todo invistam
em soluções e estratégias para combater esse
problema.

A gigante sueca de fast fashion H&M está usando a
estrutura da sua cadeia de suprimento para
produzir equipamentos de proteção, com o objetivo
de abastecer os pro�ssionais de saúde o mais
rápido possível.

A Inditex, dona da Zara, está usando parte das suas
áreas de manufatura e logística para produzir
acessórios clínicos para os hospitais da Espanha,
enquanto a Mango anunciou que irá distribuir dois
milhões de máscaras para médicos e pacientes.

As marcas de luxo também estão se mobilizando.
Além de disponibilizar fábricas de perfume para
produzir álcool em gel , a LVMH está distribuindo 40
milhões de máscaras em toda a França.

Isto ckpho to

Soluções médicas

https://www.wgsn.com/content/board_viewer/#/86633/page/6


Conforme mostramos na matéria Cannes Lions 2019:
grandes ideias, compartilhar recursos e inovação é
uma das principais estratégias para se conectar com
o público e bene�ciar o mundo. À medida que a
pandemia se espalha, mais empresas estão se
abrindo e deixando a competição de lado para
contribuir com o bem maior.

O governo britânico relaxou as leis comerciais e as
regras de concorrência, permitindo aos
supermercados dividirem recursos para garantir que
o público tenha acesso a alimentos e produtos
essenciais. Eles estão compartilhando depósitos de
distribuição, caminhões de entrega, trabalhadores e
até mesmo o acesso a dados para combater a
escassez durante este período imprevisível.

A empresa americana de fast food Popeyes
compartilhou o seu nome de usuário e senha da
Net�ix com mil clientes que tuitaram uma foto dos
pratos de frango frito que receberam pelo delivery,
com a hashtag '#ThatPasswordFromPopeyes'. A
iniciativa irá durar um mês. À medida que o cuidado
se transforma no novo cool, surgirão mais estratégias
de compartilhamento que envolvam a comunidade e
sejam inspiradas na empatia.

Po peyes

Compartilhamento
de estratégias
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Já apontamos o reaproveitamento do espaço como
uma estratégia essencial para operadoras de
shopping centers que queiram se adaptar, manter a
relevância e ampliar o �uxo de clientes. Agora,
conforme a pandemia cresce, muitas empresas
transformam os seus espaços em áreas de cuidados
médicos, já que os hospitais estão superlotados e
faltam equipes.

A equipe hospitalar da NHS está se hospedando em
um hotel do clube de futebol Chelsea, envolvido no
combate à crise do coronavírus.

O Millennium Hotel, no bairro de Stamford Bridge,
está disponível para os médicos da zona noroeste de
Londres, que trabalham em turnos exaustivos e não
podem voltar para casa ou que não querem enfrentar
longos deslocamentos. A iniciativa partiu do
presidente do clube, Bruce Buck, e do proprietário,
Roman Abramovich, que está bancando os custos.

A rede de academias 1Rebel está oferecendo as suas
sete instalações londrinas para acomodar de 300 a
400 camas hospitalares, já que a Covid-19 vem se
espalhando pela capital. A rede de hotéis Best
Western, do Reino Unido, declarou que está disposta a
transformar as suas 260 �liais em hospitais
temporários, caso a NHS precise de espaço extra
para os doentes, e poderá fornecer até 15.000 leitos.

1 rebel

Reaproveitamento
do espaço
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Kerby Jean-Raymond, fundador da marca
americana Pyer Moss, anunciou que está criando
um fundo para ajudar os pro�ssionais criativos
que estejam passando por necessidades neste
período.

Raymond revelou em um post no Instagram que
planeja levantar US$ 50.000 para negócios
independentes, comandados por mulheres e
minorias, que estejam enfrentando di�culdades
�nanceiras. Ele pediu às pessoas que entrem em
contato por e-mail com o assunto
'yourfriendsinnewyork'. A postagem recebeu cerca
de 5.000 curtidas em uma hora.

A �lantropia não é novidade no varejo, mas está se
tornando cada vez mais necessária para que as
marcas ajudem suas comunidades neste
momento. Os consumidores desejam marcas
mais “humanas”, e elas estão respondendo com
iniciativas de cuidado que ajudam quem está
passando por necessidades. Embora as marcas
de luxo estejam sofrendo perdas devido ao surto, o
fato de elas oferecerem apoio aos italianos irá
deixar uma imagem positiva.

Conforme os hospitais lutam para cuidar do número
crescente de pacientes infectados pela Covid-19 e
lidam com uma superlotação sem precedentes,
empresas de todo o mundo estão doando dinheiro e
unidades de tratamento intensivo para ajudar.

Na Itália, um dos países mais atingidos pela
pandemia, marcas de luxo estão fazendo doações
generosas.

A Prada doou seis unidades de tratamento intensivo
para três dos maiores hospitais de Milão. Os
estilistas italianos Donatella Versace e Giorgio
Armani, além do presidente da Gucci, Marco
Bizzarri, doaram valores consideráveis, enquanto
marcas como Sergio Rossi e Moncler prometeram
destinar os seus lucros para hospitais das regiões
mais atingidas, como a Lombardia.

Diversos varejistas, como Sézane, Under Amour,
Everlane e Mytheresa, também estão doando
dinheiro, alimentos e uma porcentagem dos seus
lucros para hospitais franceses e organizações
como a Cruz Vermelha e o Fundo Feeding America,
dedicado ao combate à Covid-19.

E ver lane

Marcas filantrópicas
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À medida que trabalhadores do mundo todo se
adaptam à nova realidade do trabalho remoto, a
agência global de publicidade BBDO criou um jeito
divertido de incentivar a solidariedade e auto-
estima dos seus colaboradores.

A agência lançou um site interno chamado
'bbdoyourhome.com', no qual as pessoas colocam
o endereço da própria casa e recebem um logo
provando que lá funciona um escritório “o�cial” da
BBDO. Elas podem adicionar a imagem na
assinatura do e-mail.

Conforme a população dos países ocidentais se
dá conta de que �cará meses sem encontrar os
amigos e familiares, as empresas devem
colaborar para a redução da solidão, do estresse e
do medo, por meio de iniciativas que melhorem a
auto-estima. Dar conselhos, manter o bom humor
e incentivar o senso de comunidade é crucial
neste momento. Pensar em soluções que
celebrem a positividade, independentemente do
alcance, irá motivar funcionários e clientes.

Conforme mostramos na matéria Coronavírus:
estratégias das marcas, várias empresas estão
oferecendo apoio no que diz respeito à saúde
mental, atuando como um pilar de estabilidade para
consumidores e funcionários para ajudá-los a
navegar neste ambiente de incertezas.

Essa estratégia está sendo implementada por
corporações do mundo todo, que estão oferecendo
apoio às equipes e aos clientes para manter a auto-
estima elevada e ajudá-los a reduzir o medo e a
ansiedade.

Em meio ao estresse gerado pelo vírus, o Snapchat
está expandindo a funcionalidade 'Here For You'.
Anunciado em fevereiro e com lançamento previsto
para abril, o recurso disponibiliza informações
quando os usuários buscam tópicos ligados à
saúde mental, como ansiedade, depressão,
estresse, luto e ideias suicidas. Uma área do 'Here
For You' será dedicada ao coronavírus e
compartilhará atualizações da Organização Mundial
da Saúde, da NHS e da Crisis Text Line, entre outras
entidades. O Snapchat também lançou um �ltro
com dicas para as pessoas se manterem seguras.

BBDO

Snapchat

Mantendo o bom humor
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• Neste momento de crise, as empresas têm
responsabilidades mais amplas, não só com os
investidores. Aquelas que conseguirem proteger seus
funcionários e clientes agora, serão capazes de
formar equipes mais motivadas e bases de clientes
�éis no futuro, e poderão se posicionar melhor caso a
crise econômica se prolongue.

• Para sobreviver à crise do coronavírus, é preciso
reagir rápido. As empresas precisam ser ágeis e
abertas à mudança, abraçando as transformações,
priorizando novas formas de trabalho e investindo na
transparência para se comunicar melhor com
funcionários, clientes, parceiros e fornecedores.

• A comunicação precisa levar positividade e
conforto, reconhecendo que estamos vivendo um
período inusitado. Isso exige novas estratégias,
implementadas em nome do bem comum.

• Nestes tempos de incerteza, ninguém espera que
as coisas funcionem como sempre funcionaram.
Mais do que nunca, é fundamental compreender, se
comunicar, ir além quando necessário e demonstrar
compaixão por aqueles que estão sofrendo.
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