
RETOMADA AO
TRABALHO
Tudo que o gestor precisa saber



AVISE SUA EQUIPE
Sempre que alguém for retornar para o trabalho, avise a equipe. Envie os protoco-

los de medidas tomadas disponível no site no e-mail da pessoa que está retornan-

do, deixe as pessoas mais tranquilas com o cenário e demonstre sua satisfação e 

da equipe em ter  esta pessoa de volta. 

Gestores envolvidos neste momento fazem toda diferença,

envie um comunicado ou áudio no whatsapp, seja para 

reforçar informações ou simplesmente para desejar 
boas vindas aos que estão retornando ao trabalho.

FORTALEÇA OS LAÇOS



FORTALEÇA OS LAÇOS
Agora, é o momento de reforçar com as pessoas a importân-

cia que eles tem na equipe. Quando um colaborador se sente 

parte da família, e a equipe está unida no mesmo propósito, 

tudo fica mais fácil e todos enfrentam as dificuldades juntos. 

Quando as pessoas estiverem retornando, coloque uma
mensagem de boas vindas no posto de trabalho desta

pessoa. As vezes um pequeno gesto faz toda a diferença.



ABRACE COM O CORAÇÃO
Mais do que cartazes na parede, são os gestores que têm 

papel fundamental neste momento. Saber ouvir, entender, 

observar e auxiliar sua equipe neste momento que estamos 

vivendo. Ouça as pessoas e se precisar de auxílio maior procu-

re a área de Gestão de Pessoas Matriz. 

Abraços, beijos e apertos de mão estão proibidos. Mas 

você pode dar um BOM DIA com ânimo toda a manhã,

experimente o bom humor ele é contagiante.



REFORCE O LADO HUMANO
Reforce todos os dias a importância dos cuidados, entenda 

que as pessoas de sua equipe são “normais” e elas podem 

ficar doentes, mostre a elas o quanto são importantes para 

salvar a vida das pessoas que ela ama e de seus colegas.   

Este é um momento de escuta e empatia, e você 
enquanto gestor precisa estar pronto para ouvir sua 
equipe. Estimule o diálogo pergunte se eles estão bem,

se estão se cuidando. 

 



EVITE PÂNICO, SEJA TRANSPARENTE

Este é um momento que gera muitas dúvidas, as pessoas questionam-se sobre 

o que irá acontecer e surgirão perguntas como:

- O que eu faço com projetos paralisados?

- Qual o foco nesse momento?

- Como está os indicadores da empresa?

Seja o mais transparente e simples possível, comunicação

neste momento é primordial, oriente os colaboradores

a acompanharem os canais oficiais de comunicação da 

empresa, e sempre que você gestor tiver informações para 

divulgar  faça com tranquilidade de empatia.



TENHO CASOS POSITIVOS NA UNIDADE
Isso pode acontecer, e agora você gestor precisa manter a calma. Não 

deixe o pânico se instaurar. E mais uma vez comunicação é ESSENCIAL. 

Siga todos os protocolos criados pela empresa e comunique imediata-

mente a área de Saúde e Segurança.

Mantenha o foco da equipe, faça todos os comunicados 
necessários. Respire fundo e mantenha a tranquilidade 
sua equipe precisa de um líder centrado e que os acalme.



FAÇA SEU PAPEL DE LÍDER ACONTECER

O Gestor tem um papel fundamental em qualquer situação, principalmente no ge-

renciamento de crise. Você é o principal vínculo da empresa com o colaborador você 

quem faz ele confiar ou não na empresa. O engajamento acontece quando se tem 

conhecimento, entendimento, conexão e repetição do propósito. 

Tudo precisa fazer sentido para as pessoas, e por isso líderes devem estar preparados para 

falar com suas equipes, com informações claras, transparência com os liderados, tempo 
para ouvir e acolher e principalmente dominar os 4C´s da Comunicação. 

MUDE O MINDSET

CONHECIMENTO
Conhecer a si mesmo

e sua equipe.

CLAREZA
Ser absolutamente

claro, sempre.

COERÊNCIA
Praticar o que

você fala.

CONSISTÊNCIA
A frequência e a repetição

fazem algo se tornar
consistente



MUDE O MINDSET
Neste momento repense, através de 4 pilares estratégicos:

1° MANTER os padrões de qualidade, segurança e entrega;

2° É URGENTE fazer redução de custos e reforçar isso com 

sua equipe, consumir de forma consciente;

3° DIMINUIR os desperdícios, mesmo os que não são tão 

aparentes;

4° SE TORNAR EXPERT em pensar e agir de forma inteli-

gente, do jeito certo e do modo certo, aumentar a produtivi-

dade sem aumentar despesas. 

Fonte: Compreendendo endomarketing


