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Se sua empresa estiver operando atualmente, é
um sinal de que já deve ter tomado algumas
medidas para proteger os funcionários e os
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Se sua empresa estiver se preparando para
retomar as operações, existem medidas
essenciais de segurança, operacionais e de
comunicação que devem ser abordadas. Para
garantir uma camada extra de preparação,
também poderia:
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de fluxos
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priorizados
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reiniciar as
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atividades
(plano
integrado).
(integrated plan)?

Comunicar seu plano
às partes
interessadas,
Communicated
your plan
to your
incluindo
a
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trabalho
e
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uma
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que
Anticipated
a number
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that
considere a dinâmica interna e externa e
consider internal and external dynamics, and
implementar planos alternativos.
put in place alternate plans?
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If
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as operações,
are
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to post-pandemic
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pós-pandemia.
Para
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To
ensure further
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have
you: extra
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Identiﬁed learnings from the pandemic
Identificar aprendizados tirados da
and applied them to your operations?
pandemia e aplicá-los às operações.
Reconhecer novas
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Applied rigorous management of change
Aplicar princípios rigorosos de gestão de
principles to ensure that risks associated
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treinamentos
de
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to be
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vigilant
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of risks? dos riscos.
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DSS is
a leading
provider
of operations
é uma
importante
provedora
de serviços de
management
thatque
enable
consultoria
deconsulting
gestão deservices
operações
ajuda
organizações
seus employees
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e
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protect their
and
ativos,
ganhar
eficiência
operacional,
inovar
mais
assets, realize operational efﬁciencies, innovate
rapidamente
e desenvolver
as capacidades
more rapidly and
build workforce
capability.da
força de trabalho.
1.800.532.SAFE (7233)
consultdss.com.br
@ConsultDSS
consult-dss
ConsultDSS
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