


O projeto “Foco no Covid" pretente ajudar sociedade e
empresas a mapear a evolução do contágio do coronavírus no
Brasil. A plataforma online foi lançada no dia 1º de junho.

A ferramenta é gratuita e se baseia nos dados coletados em
questionários rápidos e com perguntas simples, sobre os
sintomas do participante ou se já foi feito o teste para o Covid-
19. Nela, qualquer pessoa pode consultar como está a
contaminação em seu bairro ou sua rua.

Para as empresas, após um cadastro fácil, são apresentados em
um painel para o responsável todos os dados enviados pelos
colaboradores. Lá é possível acompanhar quem não preencheu
o formulário de sintomas nas últimas 24h (processo de triagem
exigido já por alguns governos estaduais), quais apresentaram
sintomas, e até se os funcionários estão se sentindo irritados e
tristes ou felizes e animados. Tudo isso para cada endereço
cadastrado e sendo possível a exportação de todos esses
dados.



DA COLETA AOS DADOS

SEM NECESSIDADE DE 
DOWNLOAD

PLATAFORMA ONLINE

CADASTRO RÁPIDO E 
SIMPLES

RELATÓRIOS COMPLETOS COM DIVERSOS
TIPOS DE FILTROS E VISUALIZAÇÕES

POSSIBILIDADE DE EXPORTAÇÃO



Enviamos um e-mail com dois documentos

✓ Termo de compromisso que garante a segurança
dos dados dos seus colaboradores

✓ Planilha para você cadastrar os locais de
trabalho da sua empresa e os seus colaboradores

Você responde ao e-mail enviando os
documentos preenchidos

Você divulga o código para os seus
colaboradores poderem preencher na
plataforma

Quer sua empresa participando também desse projeto?

Processo de cadastro da empresa

Você preenche um pré-cadastro no site1.

2.

3.

4. A gente te envia um código que representa a
sua empresa e uma senha pra você ver os
seus dados

5.

PRONTO ! AGORA Você JÁ tem acesso aos
relatórios COM TODOS OS DADOS !

6.



Seus colaboradores ficaram ou 
ainda estão em home office ?

Na plataforma também há um questionário
desenvolvido por especialistas em gestão da
mudança sobre o que os brasileiros estão pensando
desse novo modo de trabalhar.

Ao entrarem no site, seus colaboradores serão
incentivados a responder algumas perguntas sobre
esse tema.

Assim como nos formulários sobre saúde, você terá
acesso a todos os relatórios para analisar as
respostas enviadas por eles.



#JUNTOSSOMOSMAISFORTES

https://www.foconocovid.com/cadastroempresa

