


Início do home office: 16/03/20
Início do retorno Grupo 1: 24/06/20
Início do retorno Grupo 2: setembro (previsão)

COVID-19

Linha do tempo

▪ Boletins
▪ Vídeos liderança
▪ Live com liderança
▪ Campanha Home office
▪ MAPFRECast

Março • Mapeamento Grupos de Risco
• Rodas de conversa
• Doações Fundación MAPFRE
• Anúncio Plano de Retorno

Maio
• Abordagem dos temas medo e mudanças
• CoVida: APP monitoramento diário de sintomas
• Reforço medidas preventivas

Julho

• Campanha #SomosMAPFRE
• Vídeos semanais CEO
• Saúde mental
• Semana da Gestão à distânciaAbril

• Guia de Retorno
• Adequação das localidades
• Testagem e retorno dos 

colaboradores que não fazem 
parte de nenhum grupo de risco

• Kit com máscaras
• Vídeo de boas-vindas

Junho

• Retorno voluntário 
Grupos 2 e 3

• CoVida
Agosto

GRUPOS DE RISCO
Grupo 1: Colaboradores +60 e/ou com comorbidade
Grupo 2: Moram com alguém +60 ou com comorbidade
Grupo 3: Colaboradores com filhos até 12 anos



Objetivo: Fácil identificação dos colaboradores aos temas relacionados à COVID-19 e impacto em seu dia a dia 

KV COVID-19

Criação de visual específico para comunicações relacionadas ao Coronavírus

Boletins por e-mail Fundos de tela Vídeos Podcast



Campanhas

Home Office Somos MAPFRE Gestor à Distância

Objetivo: Endereçar temas e necessidades que surgiram com esse novo modelo de trabalho

Campanhas de comunicação pontuais durante o Home Office



Recursos visuais

Lives

Táticas de 

comunicação

Liderança próximaMaterial e rede de apoio



Retorno

Objetivo: Retorno presencial faseado e seguro

Plano de Retorno

▪ Rodas de conversa
▪ Pesquisa grupos de risco
▪ Serviço social e 

atendimento médico
▪ POP
▪ Atendimento Psicológico
▪ Feedback das lives

▪ Adesivação dos escritórios
▪ Comunicação com líderes
▪ Anúncio das fases de 

retorno
▪ Live para esclarecimento de 

dúvidas

FASE 1
CONHECENDO OS COLABORADORES

FASE 2
ADEQUAÇÃO E COMUNICAÇÃO

FASE 3 
TESTAGEM E PROTOCOLOS 

FASE 4
REFORÇO E ACOMPANHAMENTO

▪ Testagem PCR
▪ Guia de Retorno
▪ Vídeos de reforço 
▪ Kit de bom retorno e EPIs
▪ Mapeamento estações de 

trabalho

▪ CoVida
▪ Flexibilidade do gestor
▪ Reforço medidas 

preventivas
▪ Ajuste de benefícios
▪ Protocolo para novos casos
▪ Acompanhamento médico e 

social


