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Esta ferramenta foi concebida para ajudar as empresas devido à crise causada pelo COVID-19. 

Basicamente, serve para projetar um "plano de continuidade de negócios" adaptável para os seus 

negócios. Com esta ferramenta você poderá: 

1. Avaliar o nível de risco e vulnerabilidade da sua empresa; e 

2. Desenvolver um sistema eficaz de risco e contingências para a empresa. 

 Essa ferramenta tem como objetivo, estabelecer o perfil de risco das suas empresas e o seu nível 

de vulnerabilidade ao COVID-19, em função do impacto que isso causa sobre pessoas, 

processos, benefícios e mecanismos de colaboração (os "quatro eixos") 

 Pessoas: a vida dos trabalhadores e seus parentes 

 Processos: as operações da empresa 

 Benefícios: a geração de renda 

 Mecanismos de colaboração: o ambiente favorável para realizar as operações da empresa 

A ferramenta é direcionada principalmente para pequenas empresas e consiste em duas partes: 

1. A primeira é uma avaliação de risco que pode ser feita rapidamente e serve para estabelecer o 

nível de risco ou vulnerabilidade de suas empresas.  

2. A segunda parte da ferramenta é um processo de seis etapas -no qual uma PME fictícia é usada 

como exemplo ilustrativo- para que você possa desenvolver o seu próprio plano de continuidade 

de negócios.  

 

 

Um plano de seis etapas para promover a 

continuidade das operações das PMEs 

durante a crise COVID-19 

 Data: abril de 2020 
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Primeira parte: Estabeleça seu perfil de risco (auto-avaliação) 

Responda às perguntas abaixo. Existem quatro seções compostas por um total de 60 perguntas 

estruturadas em torno dos quatro eixos da ferramenta: as pessoas, os processos, os benefícios e os 

mecanismos de colaboração. Você pode estimar o nível de vulnerabilidade da sua empresa 

adicionando o número de respostas afirmativas em cada questionário.  

Se você não tiver certeza ou não souber, responda sim. 

 

I. Pessoas: Matriz de Risco 

Ambiente de trabalho seguro 

1. Existem riscos para a segurança pessoal, como um alto número de casos 
confirmados de COVID-19 na área geográfica em que sua empresa opera. 

   Sim    Não 

2. Viajar para o lugar de trabalho é pouco seguro para os trabalhadores (por 
exemplo, porque eles precisam usar o transporte público). 

   Sim    Não 

3. Eles aumentaram a licença médica ou o absentismo.    Sim    Não 

4. 4. Devido à natureza das operações, não é possível reorganizar o trabalho 
para que os trabalhadores possam trabalhar em casa (teletrabalho). 

   Sim    Não 

5. É difícil obter equipamentos de higiene e proteção suficientes (pias, 
desinfetantes, álcool em gel, luvas, máscaras, etc.). 

   Sim    Não 

6. Os veículos utilizados pela sua empresa (por exemplo, entrega, transferência 
de pessoal) ainda não foram equipados com desinfetantes e processos de 
limpeza frequentes. 

   Sim    Não 

7. Os trabalhadores têm mais responsabilidades familiares e de cuidado como 
consequência do fechamento de centros educacionais ou porque têm 
parentes que ficaram doentes. 

   Sim    Não 

8. Houve casos de transmissão interna do COVID-19 entre funcionários ou seus 
parentes diretos. 

   Sim    Não 

9. Os trabalhadores são menos motivados como resultado de um ambiente de 
trabalho estressante devido às medidas tomadas para combater o COVID-19. 

   Sim    Não 

10. Os trabalhadores estão-se ausentando dos seus empregos porque ocorreram 
ou podem ocorrer incidentes de segurança. 

   Sim    Não 

11. O comportamento discriminatório ou estigmatizante entre os trabalhadores 
levou a ameaças e intimidações por parte dos colegas de trabalho. 

   Sim    Não 
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II. Processos: Matriz de Risco 

12. É necessário um contato físico próximo com clientes e fornecedores.    Sim    Não 

13. Os trabalhadores sofreram traumas pessoais, como a morte ou doença de 
membros da família, como consequência do COVID-19. 

   Sim    Não 

14. A produção ou a prestação de serviços requerem contato próximo no lugar de 
trabalho 

   Sim    Não 

15. Não há um funcionário da empresa encarregado de revisar diariamente, as 
instruções e recomendações oficiais de risco referentes ao COVID-19. 

   Sim    Não 

16. Nós não temos procedimentos para realizar a auto-inspeções com as quais 
identificar os perigos que podem levar à disseminação do COVID-19 (por 
exemplo, verificações médicas e de segurança frequentes), ou temos muito 
poucos. 

   Sim    Não 

17. Não há auditorias periódicas na empresa para detectar riscos atuais ou 
emergentes (por exemplo, áreas que requerem contato físico frequente) ou se 
fazem muito poucas. 

   Sim    Não 

18. Atualmente, não há treinamento direto (nem têm acesso a treinamento) para 
trabalhadores sobre o COVID-19 e as medidas básicas para proteger a si 
mesmo e a outros. 

   Sim    Não 

19. Minha empresa não possui um processo para informar as autoridades de 
saúde pública sobre casos conhecidos ou suspeitos de trabalhadores ou 
terceiros que deram positivo para o COVID-19 nas instalações da empresa. 

   Sim    Não 

Total __________ / 19 

Edifícios e máquinas 

20. Para você, foi difícil para obter dos fornecedores o equipamento e o 
maquinário necessários para operar seus negócios. 

   Sim    Não 

21. Houve interrupções ou atrasos significativos nos serviços de suporte 
necessários para a manutenção de equipamentos e máquinas essenciais. 

   Sim    Não 

22. A sua empresa (por exemplo, os trabalhadores, os equipamentos, as 
máquinas, os estoques etc.) não estão totalmente ou parcialmente 
asseguradas. 

   Sim    Não 

Estoques e matérias-primas 

23. Uma alta porcentagem de suas matérias-primas são importada.    Sim    Não 
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III. Benefícios: Matriz de Risco 

IV. Mecanismos de colaboração: Matriz de Risco 

24. Houve atrasos no desembaraço aduaneiro de matérias-primas ou insumos 
necessárias. 

   Sim    Não 

25. Você está tendo dificuldades para obter insumos e matérias-primas 
essenciais. 

   Sim    Não 

26. A sua empresa foi afetada negativamente pelo aumento das restrições e 
medidas governamentais (por exemplo, o aumento dos controles sanitários 
que atrasam a entrega dos produtos que entram ou saem das instalações). 

   Sim    Não 

27. Seus principais estoques ou matérias-primas estão em um único local.    Sim    Não 

Total __________ / 8 

Mercados 

28. Os distúrbios causados pelo COVID-19 estão afetando a capacidade de seus 
clientes de comprar os produtos ou serviços oferecidos por a sua empresa. 

   Sim    Não 

29. Medidas oficiais para salvaguardar a saúde da população, em geral, estão 
afetando negativamente as suas vendas. 

   Sim    Não 

30. Uma alta porcentagem das vendas da sua empresa é direcionada para o 
exterior. 

   Sim    Não 

31. Esses mercados estão localizados em países de médio a alto risco.    Sim    Não 

32. As vendas para esses mercados diminuíram.    Sim    Não 

Fornecedores 

33. Interrupções nos negócios estão afetando a capacidade de seus principais 
fornecedores de fornecer insumos para sua empresa. 

   Sim    Não 

34. Você sofreu interrupções no fornecimento como resultado das restrições 
impostas pelo governo. 

   Sim    Não 

35. Possui apenas uma rota de fornecimento para acessar aos seus principais 
fornecedores. 

   Sim    Não 

36. Não possui outros fornecedores que possam fornecer bens e serviços em 
caso de interrupção do atual fornecedor. 

   Sim    Não 
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37. Depende em grande medida de fornecedores estrangeiros para adquirir a 
maioria dos insumos e matérias-primas essenciais para a sua empresa (mais 
de 75%) 

   Sim    Não 

Sociedade 

38. A intolerância social aumentou e os preconceitos são evidentes nos meios de 
comunicação, as manifestações de protestas de rua e discursos políticos, 
entre outros. 

   Sim    Não 

39. A atual disseminação de informações na mídia afetou negativamente o 
ambiente de trabalho. 

   Sim    Não 

Atividades econômicas 

40. O COVID-19 está afetando a atividade econômica e, portanto, a sua empresa 
ou os mercados em que atua, ou você prevê que isso aconteça. 

  Sim    Não 

41. As taxas de desemprego estão aumentando nos mercados em que sua 
empresa opera. 

   Sim    Não 

42. Se tem produzido um aumento da atividade criminosa na prática ou um risco 
maior de atividade criminal contra a sua empresa como resultado da atividade 
econômica reduzida. 

   Sim    Não 

43. Houve um aumento repentino no preço de insumos e outros bens necessários 
para realizar as operações da sua empresa. 

   Sim    Não 

Total __________ / 16 

Serviços públicos (água, eletricidade, saúde, saneamento) 

44. Houve interrupções significativas ou contínuas dos serviços públicos 
essenciais (água, eletricidade, telecomunicações, saúde e saneamento) que 
tiveram um impacto negativo na sua empresa ou nos mercados em que 
opera. 

   Sim    Não 

45. Houve interrupções significativas ou contínuas de serviços públicos 
essenciais (água, eletricidade, telecomunicações, saúde e saneamento) que 
tiveram um impacto negativo em seus trabalhadores (ou seja, da higiene e da 
proteção em casa). 

   Sim    Não 

46. Houve uma mudança repentina ou negativa nos custos dos serviços públicos.    Sim    Não 

47. Houve um aumento de práticas corruptas na utilização de serviços públicos 
ou infraestrutura pública (como assistência médica). 

   Sim    Não 

Terceiros (clientes, concorrentes e prestadores de serviços financeiros) 

48. As interrupções causadas pelo COVID-19 estão afetando a capacidade de 
seus concorrentes para permanecerem competitivos. 

  Sim    Não 

49. Existe pouca ou nenhuma margem para colaborar com os concorrentes com 
o objetivo de compartilhar práticas e equipes de saúde e segurança. 

   Sim    Não 

50. Existe pouco ou nenhuma margem para colaborar com os concorrentes com 
o objetivo de compartilhar ações. 

   Sim    Não 

51. Existe pouco ou nenhuma margem para colaborar com os concorrentes com 
o objetivo de compartilhar a equipe. 

   Sim    Não 

52. A obtenção de recursos financeiros foi prejudicada ou os provedores de 
serviços financeiros alteraram as condições e o comportamento usuais (por 
exemplo, aumento das condições de empréstimo, há menos provedores etc.), 
o que poderia ter um impacto negativo nas operações da sua empresa. 

   Sim    Não 

Infraestrutura pública (telecomunicações, rodovias, portos) 

53. Foram impostas restrições no uso das infraestruturas públicas que afeta a sua 
empresa, os mercados em que atua ou aos seus trabalhadores. 

   Sim    Não 

54. O aumento nos custos do utilização das infraestruturas públicas essenciais 
tem repercussões negativas para a sua empresa ou para os mercados em 
que atua. 

   Sim    Não 

Quadro político e regulatório 

55. Foram adotadas de maneira imediata, mudanças legislativas (isto é, leis e 
regulamentos em geral) que tenha um impacto negativo na sua empresa ou 
nos mercados em que atua? 

   Sim   Não 
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Graças a este exercício, você identificou qual dos quatro eixos principais (pessoas, processos, 

benefícios e mecanismos de colaboração) é mais vulnerável na sua empresa (e quais aspectos ou 

variáveis em particular). Para calcular a sua vulnerabilidade total, adicione vezes em que você 

respondeu "sim" nas quatro autoavaliações de vulnerabilidade. Coloque esse número na caixa 

abaixo. 

Pontuação de risco 

Pessoas 

(nível de risco) 

Processos 

(nível de risco) 

Benefícios 

(nível de risco) 

Mecanismos de colaboração 

(nível de risco) 

Pontuação 

total 

/ 19 / 8 / 16 / 17 / 60 

     

 

Interpretação dos resultados: seu perfil de risco 

O resultado não implica julgamento de valor na sua empresa. É simplesmente uma referência à 

vulnerabilidade ao COVID-19, que vai lhe ajudar a identificar as áreas em que você poderá melhorar 

a resiliência geral da sua empresa durante a crise. O mais importante é permitir que você verifique 

quais são os fatores da sua empresa em que você está mais vulnerável: seus trabalhadores, suas 

cadeias de suprimentos, sua dependência de terceiros. 

56. Existe maior incerteza na estrutura normativa/regulatória que poderia afetar a 
sua empresa ou os mercados em que atua? 

   Sim    Não 

57. Foram adotadas de maneira imediata, mudanças legislativas (isto é, leis e 
regulamentos em geral) que tenha um impacto negativo nos seus 
trabalhadores? 

   Sim    Não 

58. O governo ainda não adotou subsídios (como subsídios de aluguel ou salário) 
que poderiam apoiar a sua empresa e os seus trabalhadores durante o surto 
do COVID-19. 

   Sim    Não 

Questões saúde em geral 

59. Foram adotadas ou está previsto que se adoptem medidas como "o estado de 
emergência" ou restrições significativas à livre circulação? 

   Sim    Não 

60. A minha empresa não possui um plano de contingência para situações de 
crise. 

   Sim    Não 

Total __________ / 17 
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Compare a sua pontuação com os resultados abaixo. Se sua pontuação foi: 

 

40-60 A sua empresa é altamente vulnerável às repercussões negativas da crise causada pelo 

COVID-19. É muito provável que a sua empresa seja extremamente afetada, o que pode 

causar uma interrupção prolongada no caso que a situação piorar. No seu próximo plano 

de ação, você deve identificar se está mais vulnerável a ameaças internas ou externas e 

tomar medidas para reduzir o risco e a vulnerabilidade ao COVID-19. 

20-40 Apesar de tomar algumas medidas para aumentar a sua preparação para a crise, a sua 

empresa permanece vulnerável. Tente descobrir se as suas ameaças são internas ou 

externas e priorize os fatores mais vulneráveis ao estabelecer o seu plano de continuidade 

de negócios. 

0-20 A sua progressão em direção a uma maior resiliência é boa, mas ainda existem algumas 

áreas em que a vulnerabilidade pode ser reduzida. Certifique-se de estabelecer o seu 

plano de continuidade de negócios com um bom gerenciamento das ameaças internas e 

externas. 
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Parte Dois: Elabore um plano de seis etapas para promover a 
continuidade das operações durante a crise do COVID-19 

Abaixo estão as seis etapas necessárias para estabelecer um plano de continuidade de negócios: 

Etapa 1: identificar produtos ou serviços essenciais 

Quais são os seus produtos ou serviços mais importantes? Considere os seguintes critérios: 

 Na parte da renda que eles geram; 

 O número de clientes que os solicitam; 

 O custo da falta de suprimento: consequências financeiras, de produtividade e de reputação. 

Etapa 2: defina o objetivo para o seu plano de continuidade de negócios 

O que você deseja alcançar com o seu plano de continuidade de negócios? 

Etapa 3: avaliar os possíveis efeitos dos distúrbios na empresa e nos trabalhadores 

A partir de que momento deixarão de ser toleráveis as interrupções no ritmo dos negócios? Quais são 

os recursos e fornecedores, parceiros e contratados necessários para realizar operações essenciais?? 

Etapa 4: liste as etapas necessárias para proteger o seu negócio 

Utilize os quatro eixos principais da ferramenta: Medidas para minimizar o risco de: das pessoas, os 

processos, os benefícios e os mecanismos de colaboração (os quatro eixos principais).).  

 Pessoas: a vida dos trabalhadores e das suas famílias 

 Processos: as operações da empresa 

 Benefícios: a geração de renda 

 Mecanismos de colaboração: o ambiente propício para conduzir as operações da empresa 

Etapa 5: Estabelecer listas de contatos 

A maior parte de sua atividade será virtual (chamadas pelo WhatsApp, reuniões através de zoom etc.). 

Verifique se você possui listas precisas e atualizadas de todos os seus contatos importantes para o 

bom andamento dos negócios.  

Etapa 6: manter, revisar e atualizar continuamente o plano de continuidade de negócios 

Em baixo encontra um exemplo de como um pequeno empresário criou um plano de continuidade de 

negócios para sua empresa. 

 

**** 
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Exemplo de um plano de continuidade de negócios preparado por a 
proprietária de uma pequena empresa, para mitigar o impacto do 
COVID-19 

Joyce Mkumura é proprietária de uma empresa que produz sardinha em conserva em Mombasa, na 

costa do Quênia. Vende seus produtos diretamente em todo o território do Quênia e para empresas 

maiores que o exportam. A sua empresa depende de pedidos constantes de outras três empresas 

que representam por cerca de 80% das vendas. Essas empresas, devido às conexões com o mercado 

de exportação, fazem pedidos frequentes. Quando os casos de COVID-19 começaram a se espalhar 

no Quênia, Joyce elaborou um plano de continuidade de negócios para proteger os seus negócios. A 

sua empresa emprega 30 trabalhadores1. 

Joyce conduziu a avaliação de risco diante ao COVID-19 e descobriu que o seu perfil de risco era alto. 

Lidava com vários fornecedores diariamente e os seus funcionários trabalhavam em estreita 

colaboração. Além disso, para a maioria de suas vendas, seus negócios dependiam do que o porto 

permanecera aberto. A maior parte do restante das suas vendas foi para outras cidades do Quênia e 

precisava de conexões de transporte confiáveis. Joyce percebeu que precisava de um plano de 

continuidade de negócios.  

Etapa 1: Joyce determinou com precisão quais eram seus produtos essenciais 

Os principais produtos da Joyce são diferentes tipos de sardinha em lata. Vender estes é o seu único 

meio de gerar renda. A sua carteira de clientes é relativamente pequena. Seus três principais clientes 

respondem por 80% das vendas. Se você não entregar pedidos a esses clientes, incorrerá em custos 

que terão consequências muito negativas para a empresa.  

Etapa 2: Joyce estabeleceu o objetivo para seu plano de continuidade de negócios 

Seu objetivo era desenvolver processos internos simples que protegessem a empresa nos quatro 

eixos de seus negócios: as pessoas, os processos, os benefícios e os mecanismos de colaboração. 

Isso implicava: 

 aumentar a sua própria segurança física e emocional e a de seus trabalhadores; 

 retomar as operações o mais rápido possível após das interrupções;  

 tomar medidas para tornar que os seus produtos essenciais foram resilientes às perturbações do 

mercado associadas ao COVID-19;  

 proteger a sua cadeia de suprimentos, e  

 garantir que a sua empresa cumpra seus compromissos contratuais com os clientes.  

Etapa 3: Joyce avaliou os efeitos de possíveis distúrbios na sua empresa e em os seus 

trabalhadores 

Joyce examinou quais operações eram necessárias para produzir e entregar os seus produtos e 

quanto tempo de inatividade ela poderia suportar: ou seja, quanto tempo as operações essenciais 

poderiam ser interrompidas antes que a viabilidade dos negócios fosse claramente comprometida. 

Joyce determinou quais operações eram necessárias para produzir e entregar os seus produtos e 

quais riscos eles implicavam. Para fazer isso, ela fez um breve exercício de planejamento das partes 

                                                

1  Este é um exemplo composto de um plano de continuidade de negócios baseado em experiências reais de empresas quenianas. No 

entanto, Joyce Mkumura é uma pessoa fictícia.  
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interessadas. No caso dos seus negócios, ela descobriu que cinco partes interessadas eram críticas: 

trabalhadores, clientes, fornecedores, serviços de suporte e autoridades reguladoras. 

 Trabalhadores: Joyce tem trinta trabalhadores da comunidade local (felizmente a maioria vive na 

área e caminha para o trabalho). 

 Clientes: O 80% de seu produto é destinado a três empresas que exportam para o mercado 

externo. O 20% restantes vão para o mercado queniano (15% para grossistas na capital Nairóbi). 

 Fornecedores: Joyce depende de três fornecedores. Primeiro, uma indústria produtora de latas; 

segundo, uma empresa de impressão sediada em Nairóbi para as etiquetas dos seus produtos e, 

terceiro, o fornecedor mais importante, que são os pescadores locais que se agrupam em 

cooperativas. Precisa manter uma comunicação constante com todos eles, mas no caso dos 

pescadores, o contato físico é mais frequente. 

 Serviços de suporte: incluem uma empresa de caminhões e uma empresa de segurança. 

 Serviços públicos e autoridades reguladoras: Este é o órgão regulador de normas alimentares que 

emite licenças, a autoridade tributária e uma administração pública local que supervisiona os 

padrões de saúde e segurança.  

Com esse exercício, Joyce descobriu que era muito importante para a sua empresa que agentes 

externos continuassem saudáveis e que os seus fornecedores, serviços de suporte e clientes 

pudessem continuar operando. Rapidamente percebeu que, se a interrupção dos negócios fosse 

grave, poderia falir dentro de quatro a seis semanas. Então se perguntou: "Que repercussões teriam 

a cessação de suas operações essenciais?" Joyce olhou para cada uma das partes interessadas 

mencionadas acima e percebeu que qualquer interrupção de sua parte levaria a uma interrupção de 

seus negócios.  

Joyce avaliou os principais distúrbios que poderiam ser sofridos: 

 Trabalhadores doentes (seus trabalhadores / os dos prestadores / os dos serviços de apoio); 

 restrições governamentais à livre circulação que possam afetar a sua capacidade de trabalhar (e 

de seus fornecedores); 

 restrições governamentais ao acesso ao porto que possam afetar a capacidade de seus clientes 

de comercializar seus produtos; 

 incapacidade dos serviços públicos de prestar serviços (água e eletricidade eram sua principal 

preocupação); e 

 queda na demanda dos seus produtos. 

 
Joyce pensou nos fatores sobre os quais não tinha controle e como eles poderiam afetar os seus 

fornecedores, e também nos fatores sobre os quais ela tinha algum controle. Entre os aspectos 

negativos, descobriu que era altamente dependente de outros, especialmente de seus fornecedores, 

e que não podia evitar possíveis restrições governamentais. Entre os aspectos positivos, observou 

que a demanda por enlatados estava aumentando. 

Etapa 4: Joyce tomou medidas para proteger seu negócio 

Pessoas 

 Definiu um espaço de contato exclusivo na empresa e instalou uma estação de desinfecção lá, 

para que ela e os seus trabalhadores fossem menos expostos. 
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 Além das medidas de segurança e desinfecção, examinou as modalidades comuns de trabalho e 

adaptou os critérios de distanciamento social. Descobriu que era necessário mudar a operação 

dos turnos e abordou essa questão com os seus trabalhadores.  

 Preparou-se para o aumento do absenteísmo. 

Processos 

 Enquanto se encarregava da iniciativa geral, pediu voluntários entre os trabalhadores para realizar 

as seguintes tarefas: verificar diariamente se os pontos de desinfecção estavam bem supridos; 

estabelecer um ponto de verificação da temperatura corporal na entrada para todos os 

trabalhadores/fornecedores/clientes/visitantes; consultar fornecedores e clientes diariamente para 

avaliar a sua situação e quaisquer mudanças ocorridas e garantir que todos saibam quais 

precauções devem ser tomadas em suas casas. 

 Analisou seus sistemas de segurança com todos os seus clientes e fornecedores e verificou que 

estavam cumprindo os novos padrões.  

 Joyce ainda pagava alguns fornecedores (pescadores, por exemplo) em dinheiro. Aproveito de 

esta oportunidade para alterar todos os pagamentos (em andamento ou recebidos) para um 

formato eletrônico. 

 Fez cópias de segurança de todos os seus dados com frequência ou automaticamente e os 

mantinha em sua casa, caso ele tivesse que se limitar. 

Benefícios 

 Joyce descobriu que a demanda por enlatados estava aumentando. Isso significava que eles 

poderiam aumentar as vendas. Joyce negociou um acordo com um hotel cinco estrelas local e lhe 

alugou espaço de armazenamento a frio para seus estoques mais importantes e espaço adicional 

para produtos finais. Seus produtos finais são mantidos por um longo período de tempo, o que é 

uma vantagem real. 

 Joyce entrou em contato com seu principal fornecedor, a cooperativa de pescadores, que lhe disse 

que tinha acordos com outras cooperativas do outro lado da costa. No caso de uma perturbação 

grave na região de Mombasa, existiam fontes alternativas de suprimento, e foram estabelecidos 

acordos para esse efeito. 

 Joyce calculou seus custos operacionais diários (folha de pagamento, aluguel, suprimentos etc.) 

e fez simulações com base nas necessidades financeiras em caso de grandes distúrbios. 

 Continuou a manter conversas constantes com o banco que lhe dera o crédito. O banco conhecia 

o seu "plano de continuidade de negócios" e, portanto, era mais flexível com os requisitos de 

empréstimo, caso se tornassem necessários.  

Mecanismos de colaboração 

 Joyce entrou em contato com seus três principais clientes (exportadores) e sugeriu que pedissem 

à Federação dos Empregadores do Quênia e outras entidades comerciais que discutissem com o 

governo informações claras sobre se as instalações portuárias poderiam permanecer abertas. 

 Chegou a um acordo com outros quatro proprietários de PMEs para compartilhar medidas e 

práticas de segurança de cada uma de suas empresas. Concordaram em um conjunto de 

procedimentos comuns para garantir a segurança dos seus trabalhadores. Também concordaram 

em compartilhar o custo de obter informações sobre como lidar com as questões relacionadas ao 
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lugar de trabalho, como mudanças nos horários de trabalho, possíveis demissões e outros 

problemas de recursos humanos.  

 Também discutiu com as autoridades fiscais possíveis moratórias sobre o pagamento de impostos, 

sobre os quais ouvira falar na mídia. 

Etapa 5: Joyce estabeleceu uma lista de contatos 

 Fez uma lista dos principais números de contato das autoridades e de terceiros (polícia, serviços 

de emergência, corpo de bombeiros, hospitais mais próximos, companhia de seguros) que 

poderiam ajudar em caso de emergência.  

 Fez uma lista de seus trabalhadores, suas posições e detalhes de contato (telefone celular e 

endereço de e-mail), bem como os detalhes de contato dos trabalhadores em caso de emergência. 

 Também fez uma lista dos clientes, fornecedores, contratados e organizações públicas com as 

quais trabalhava, nos quais incluía a pessoa de contato e seus detalhes (telefone celular, 

endereço de e-mail e endereço postal), os quais lhe permitiria manter a comunicação. 

 Por fim, escolheu os métodos para contatar seus funcionários durante a crise do COVID-19 (redes 

sociais, telefonia móvel, outras aplicações da Internet etc.) e criou um modelo de pedido de 

chamada de emergência para a equipe. 

Etapa 6: Joyce manteve, revisou e atualizou permanentemente seu plano de continuidade de 

negócios 

Revisou e atualizou o seu plano todas as semanas para: 

 atualizar o objetivo do plano de continuidade de negócios e melhorar sua eficácia; 

 atualizar a avaliação de riscos, as estratégias para continuidade dos negócios e outros 

procedimentos contidos no plano de continuidade dos negócios; y  

 garantir a operação ideal em todos os momentos de todos os processos incluídos no plano de 

continuidade de negócios. 

 

   Contato 

OIT, Escritório de Atividades dos Empregadores (ACT/EMP) 

4, route des Morillons 

Ginebra 22, Suiza, CH-1211 

E: actemp@ilo.org  

W: www.ilo.org/actemp 


