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O mundo após a pandemia do  
coronavírus – COVID19  

jamais voltará a ser o mesmo.  
Nas próximas páginas  

vamos comentar alguns 
insights  que sinalizam 

tendências sociais e 
empresariais  

para a comunidade global 
pós-crise.  
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Durante a pandemia, um adolescente típico  
munido de um smartphone, pode ter acesso a 
mais informações do que teve um especialista 
altamente treinado durante seus anos de 
estudos, consequência da Lei de Moore, que 
fala sobre a nossa capacidade de dobrar o 
poder da tecnologia a cada 18 meses.  
 
No entanto, ela está se aproximando dos 
limites teóricos e provavelmente chegará ao 
fim na próxima década. Novas arquiteturas 
de computação, como tecnologias quânticas e 
neuromórficas, têm grande potencial para 
avançar ainda mais após a crise. 

De uma era digital para 
umd erd pós-digital.  
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Nos últimos 30 anos, trabalhamos com 
tecnologias que entendemos extremamente bem. 
Ao entender a tecnologia fundamental 
subjacente a um produto ou serviço se pode 
avançar rapidamente, experimentando 
permutações quase infinitas até chegar a uma 
solução otimizada. Como no caso de uma vacina. 
 
Segundo previsões de especialistas, nas próximas 
décadas, no entanto, o desafio será o avanço da 
tecnologia que não entendemos bem. Melhorias 
exponenciais na genômica e ciência dos materiais 
estão redefinindo os limites desses campos.  
 
Também existem questões éticas envolvidas com 
inteligência artificial e genômica que exigirão 
maturidade socioemocional para lidar com elas. 
A pandemia potencializou algumas dessas 
questões. 

Dd Iterdção Rápi{d  
à Explordção.  
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Até aqui as empresas concorrentes correram 
para transformar chips, códigos e componentes 
em produtos e serviços altamente diferenciados.  
 
A pandemia trouxe à tona, porém, as vantagens 
de uma colaboração em massa, na qual os 
governos se associam às universidades e à 
indústria para explorar novas tecnologias na 
fase pré-competitiva. Esses hubs ativos 
permitem que as empresas colaborem com os 
laboratórios do governo e os principais 
acadêmicos para desenvolver a próxima 
geração de tecnologias. 
 
As grandes redes colaborativas e os hubs 
empresariais saem fortalecidos do período da 
pandemia e podem se tornar uma tendência 
ainda mais forte no pós-normal. 

Dd hipercompetição à 
coldbordção em mdssd 
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O distanciamento social impulsionou a utilização 
das compras online e serviços intermediados pela 
tecnologia. Comprar online deixou de ser uma 
opção e assumiu o protagonismo. Com esse 
movimento, no pós-pandemia é possível que o 
conceito das lojas físicas seja repensado, 
passando a espaços de experimentação e entrega 
dos produtos e deixando as vendas cada vez mais 
para o ambiente online.  
 
Durante a pandemia, o consumidor tradicional 
se viu obrigado a migrar para o ambiente virtual 
e utilizar o comércio online. Todo esse novo 
contingente de consumidores permitirá às 
empresas capturar clientes tradicionais das lojas 
físicas ao fim da pandemia. Empresas que 
conseguirem encantar os clientes no ambiente 
virtual durante a crise, sairão na frente. 

Dds lojds físicds pdrd  
os ambientes virtuais. 
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Dos escritórios  e coworks 
ao oficeless. 

De uma hora para outra os escritórios foram 
esvaziados e os coworks ficaram desertos.  
 
O trabalho à distância deixou de ser opcional. 
Empresas e profissionais entenderam, porém, que 
trabalhar de casa não é a mesma coisa que 
trabalho remoto. São necessários outros 
ingredientes como a confiança, comunicação e 
engajamento.  
 
As empresas descobriram que é preciso ter uma 
equipe com pessoas produtivas, engajadas e 
conectadas, mesmo fora de um escritório. A 
confiança deve prevalecer sobre o controle. Na 
comunicação, é melhor pecar pelo excesso e o 
engajamento reforça a cultura da empresa. Após 
a crise, o oficeless pode ser muito mais que uma 
solução de emergência para as empresas. 
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Do lucro como resultado  
{e eficiêncid pdrd  

o retorno soli{ário. 

Pela primeira vez após mais de um século, a vida 
no planeta foi ameaçada por uma pandemia. Da 
noite para o dia, empresas viram suas portas 
fechadas pelo isolamento social e a economia 
afundou. 
 
Esse movimento, entretanto, ressignificou o real 
sentido da existência de todos os organismos, 
inclusive as empresas: a vida.  
 
Organizações mudaram suas linhas de produção 
para produzir equipamentos e produtos que 
poderiam ajudar a debelar o vírus e preservar a 
vida das pessoas. Nesse momento o retorno 
solidário passou a ser o indicador de eficiência. 
 
É possível que esse indicador passe a compor, em 
caráter definitivo, a pauta das empresas. 
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Do pdtrimônio globdl  
para a riqueza local. 
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Se por um lado a cooperação global ganhou 
força na luta para debelar o vírus, por outro 
também colocou em cheque a dependência 
externa como fator de insegurança para 
algumas nações e organizações. 
 
Vários países e empresas desenvolveram cadeias 
de suprimentos com forte dependência externa 
nas últimas décadas, o que fez com que as 
empresas locais, ao longo do tempo, perdessem 
a capacidade tecnológica de fabricar no próprio 
pais, como acontece nas economias com reserva 
de mercado.  
 
Por questões de segurança, o “globalismo” 
econômico deverá sofrer um duro revés, sendo 
em parte substituído pelo protecionismo. Criar 
condições de sobreviver sem a dependência de 
um agente externo ganhou força. 
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Dds vidgens {e negócios 
para as videocalls 
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O segmento de transporte aéreo e hotelaria 
deverá sofrer uma perda significativa do público 
executivo, pois a pandemia deverá impactar a 
prática das viagens de negócios.  
 
O isolamento social provocou uma explosão na 
utilização de vídeo chamadas e as empresas 
perceberam que existe um enorme espaço para 
redução de custos com elas. 
 
Ganhos de produtividade, melhoria do sistema 
de comunicação e novas tecnologias para 
reuniões à distância continuarão a ser 
amplamente explorados.  
 
Com isso o modo de viver e de se relacionar no 
trabalho tende a mudar bastante, com uma boa 
dose das tarefas sendo direcionadas para o 
officeless. 
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Dd pro{ução em mdssd 
pdrd os serviços  
“tdylor md{e”. 
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O distanciamento social, associado ao uso 
intensivo da tecnologia de comunicação e 
comércio online, provocou um impulso na 
utilização de ferramentas de inteligência 
artificial em vários segmentos. 
 
Empresas perceberam que podem produzir em 
escala produtos e serviços personalizados e os 
consumidores estão sendo colocados em contato 
com essas novidades.  
 
A experiência proporcionada nesse movimento 
deverá impactar a indústria e a prestação de 
serviços, consolidando cada vez mais a oferta de 
produtos sob medida, alterando 
significativamente o conceito de produção em 
massa. Entramos numa nova “era Gutemberg”. 
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Dos empregos formais para as  
competêncids remunerd{ds 

A economia sob demanda ganha força em períodos 
de isolamento social e recessão econômica. Muitas 
pessoas dispostas a trabalhar, mudar de emprego 
ou de ramo não conseguem se recolocar no 
mercado formal de trabalho. Elas então começam 
a prestar os serviços sob demanda.  
 
A crise é um momento propício para mudanças de 
paradigma. Nesse particular, as competências 
passam a ser a mercadoria essencial. A economia 
sob demanda geralmente se sustenta em quatro 
pilares: tecnologia, sustentabilidade, comunidade e 
consumidores. E em todos eles o insumo é a 
competência. 
 
A perspectiva pós-normal é de que haja um 
crescimento no modelo “Eu S/A”. Professores e 
outros especialistas  poderão ser os maiores 
beneficiados! 
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Dd competição vordz 
pdrd d Coopetição. 

Não faz muito tempo, a colaboração entre 
concorrentes, principalmente aqueles 
envolvendo mercados altamente competitivos, 
pareceria algo impensável.  
 
A experiência da pandemia do coronavírus 
porém, fez com que as empresas de alto 
desempenho se atentassem, cada vez mais, para 
a necessidade de compartilhar e cooperar entre 
si para se manterem competitivas, sob pena de 
ficarem fora do mercado. Agilidade e inovação 
muitas vezes não significa rapidez; pode 
significar, por exemplo, evitar tarefas que não 
precisam ser feitas. 
 
Pesquisa&desenvolvimento de produtos, hubs, 
redes e cadeias produtivas de toda ordem 
sofrerão grande impacto nesse sentido. 
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Do resiliente para  
o dntifrágil 

Considerando que o pós-normal será um ambiente 
ainda novo, mas não igual ao anterior ao 
COVID19, uma questão se apresenta: “Você é 
resiliente ou antifrágil?”  
 
Com sabemos a “resiliência” é a propriedade de 
voltar ao estado normal, após sofrer algum tipo 
de adversidade. Já o conceito de antifrágil é bem 
definido pelo autor libanês Nassim Taleb no livro 
“Antifrágil: Coisas que se beneficiam com o Caos”.  
 
O antifrágil, ao invés de se quebrar ou 
permanecer igual, melhora e reage positivamente 
ao sofrer pressão, o que parece estar mais 
alinhado aos tempos pós-coronavírus. 
 
É provável que esse novo conceito ganhe força 
após o caos.  
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Da propriedade para  
o acesso e a usabilidade 

A revisão de valores foi um ponto alto, em 
tempos de pandemia. Pessoas em 
confinamento social repensaram suas 
práticas, sua vida e sua postura diante dela. 
Em várias situações a premissa passou do “ter” 
para o “ser” e o “usar”.  
 
Com as organizações, não foi diferente. 
Empresas como iFood, Uber e AirBnB que já 
vinham oferecendo serviços de intermediação 
para os prestadores e clientes, passaram a ser 
modelos para suprir uma demanda causada 
pelo isolamento.  
 
Neste modelo de negócio, a vida se torna mais 
simples, pois o acesso é mais prático e 
importante do que a propriedade. E em época 
de crise fica evidente essa premissa. 
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Uma empresa existe  
em função de seus clientes,  e se a 

vontade do cliente é algo mutável,   
a empresa deve acompanhar o processo 

para manter-se útil e desejada  
pelo mercado. 
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Lição {d crise 
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Final 

O mundo pós-pandemia trouxe a todos a 
mensagem de mudanças necessárias. A forma, o 
conteúdo e a rapidez das mudanças resgatou 
conceitos e valores da vida em sociedade. 
 
No campo empresarial, tornou a criatividade  
a principal matéria prima das empresas.  
 
Em decorrência disso, o capital intelectual se 
transformou no maior ativo das pessoas e 
organizações ao redor do planeta. 
 
Como não poderia deixar de ser, as pessoas 
criativas passaram a ser disputadas a peso de 
ouro no mercado. E para que consigam 
transformar a criatividade em resultados, é 
pressuposto adaptar-se a novas premissas e 
diferentes atitudes. Esse é o mundo pós-normal! 
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Apoio: 
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