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A PANDEMIA

e suas consequências

O MUNDO PAROU!

Pela primeira vez, desde que o mundo é mundo, 

o planeta entrou em estado de alerta.  



A PANDEMIA

e suas consequências

EM 17 DE ABRIL DE 2020, 5 BILHÕES DE PESSOAS ESTÃO EM ISOLAMENTO SOCIAL,

OU SEJA, APROXIMADAMENTE 65% DA POPULAÇÃO MUNDIAL ESTÁ EM CASA

70% DA FROTA AÉREA MUNDIAL ESTÁ EM SOLO

APROXIMADAMENTE 50% DO CONSUMO NA EUROPA TEVE QUEDA DEVIDO AO NÃO

CONSUMO CHINÊS

GOVERNO CALCULA QUE 24,2 MILHÕES DE TRABALHADORES BRASILEIROS TERÃO

SALÁRIO REDUZIDO OU PERDERÃO SEUS EMPREGOS

40% DOS ATUAIS COMPRADORES ONLINE FIZERAM SUA PRIMEIRA COMPRA EM MARÇO



A PANDEMIA

e suas consequências

O que está acontecendo?

Como humanidade, vamos sobreviver a esta pandemia?

Quais as mudanças de comportamento e na vida das pessoas?

O que o Planeta Terra está querendo nos dizer?

Como superar este momento de crise?

A economia vai colapsar?

E o consumo desenfreado, como será daqui em diante?

O que a COVID-19 nos ensina sobre solidariedade?

Marcas e empresas, como se reinventar?

Vamos falar de empatia?

Qual será o futuro do Fast Fashion? 

Após a pandemia ainda seremos os mesmos?



A PANDEMIA

e suas consequências

VAMOS SINALIZAR, COM

BASE EM ESTUDOS DE

DIVERSOS SETORES, QUAL

A VISÃO, POSICIONAMENTO

E O CENÁRIO QUE SE

ESPERA PARA O MOMENTO

PÓS COVID-19.

O que está acontecendo?

Como humanidade, vamos sobreviver a esta pandemia?

Quais as mudanças de comportamento e na vida das pessoas?

O que o Planeta Terra está querendo nos dizer?

Como superar este momento de crise?

A economia vai colapsar?

E o consumo desenfreado, como será daqui em diante?

O que a COVID-19 nos ensina sobre solidariedade?

Marcas e empresas, como se reinventar?

Vamos falar de empatia?

Qual será o futuro do Fast Fashion? 

Após a pandemia ainda seremos os mesmos?



A PANDEMIA

e como está acontecendo

ENTENDENDO O

CORONAVÍRUS



A ECONOMIA

4 pontos importantes (FONTE: BBC News - fevereiro)

Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o surto pode reduzir o

crescimento do Brasil entre 0,1 ponto percentual, na melhor das

hipóteses, e 0,5, na pior. O dólar atingiu R$ 4,65, e ele não descartou

a hipótese de que chegue a R$ 5 (informação da última semana de

fevereiro). Hoje, em 22 de abril o dólar está em R$ 5,41. O contrato

para maio, do petróleo dos EUA, fechou em queda de US$ 55,90, ou

seja, 306%. Com uma cotação de US$ -37,63 por barril, depois de

tocar uma mínima histórica de US$ -40,32.

Economia global pode estagnar ou crescer na taxa mais baixa

desde 2009, segundo a Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE), conhecida como "clube dos

países ricos.

A organização prevê um crescimento global de 2,4% em 2020, uma
queda em relação à previsão feita em novembro, de 2,9%.Se o surto

for mais duradouro e intenso, ele pode derrubar essa taxa para 1,5%

em 2020, em meio a fábricas fechadas e trabalhadores em casa para

evitar a disseminação do vírus.

Bolsas mundiais sofrem baque. A última semana de fevereiro

registrou o pior desempenho do mercado desde a crise econômica de

2008.

O Banco Central americano, por exemplo, cortou taxas de juros em

reação. Essa medida, em teoria, torna empréstimos mais baratos e

incentiva a atividade econômica.



A ECONOMIA

Fábricas em paralisação. A China é responsável por um terço das

manufaturas no mundo e líder das exportações de bens de

consumo. Mas a atividade da chamada "fábrica do mundo" foi

paralisada para tentar conter a disseminação da doença.

O impacto da paralização foi sentido na cadeia produtiva de grandes

empresas, como Diageo, JCB e Nissan, que se baseiam na

produção chinesa e em mais de 300 milhões de trabalhadores.

Dados da Nasa (Agência Espacial Americana) indicam que os

satélites de monitoramento de poluição detectaram uma queda

dos níveis de dióxido de nitrogênio ao redor da China. Isso se

deve, em parte, ao recuo da atividade econômica causado pelo

surto.

Ativos valorizados. É difícil falar em efeitos positivos do surto

quando pessoas morrem ou ficam isoladas em suas casas. Mas em

termos puramente financeiros, há algumas valorizações em meio

ao recuo de tantos setores. Há aumento das vendas de

produtos de limpeza, por exemplo, além das máscaras. O preço

do ouro, tradicionalmente considerado um porto mais seguro em

tempos de incerteza, também subiu. Em fevereiro, a cotação

atingiu o maior valor em sete anos: US$ 1.682,35 a onça-troy

(cerca de 30 gramas).

4 pontos importantes (FONTE: BBC News - fevereiro)



A ECONOMIA (FONTE: Exame – 13/04)

O economista Armando Castelar questiona:

Que mundo encontraremos após a pandemia? Que

lições teremos aprendido? Como passaremos a lidar

com a saúde? Como ficarão aspectos do cotidiano,

como as relações de afeto, o mercado de consumo, a

espiritualidade? E a economia?

O resultado vai depender de nossa compreensão dos

acontecimentos, dos posicionamentos da sociedade civil, das

atitudes socialmente responsáveis das empresas, dos caminhos

adotados pelos governantes. Em resumo: vai depender de

nós.

A covid-19 causará um drama humanitário gigante. Assim como

uma grande crise econômica, que também causará muito

sofrimento. Impensável que depois o mundo volte a ser o

mesmo.

Na economia, acredito que aumentará o uso de robôs, com

uma relativa desglobalização. Muitos trabalhadores passarão

a trabalhar de casa com as empresas reduzindo gastos. Isso

também exigirá rearranjos domésticos e fará as pessoas

morarem mais longe do trabalho, para terem mais espaço em

casa.

No nível mais macro, os governos sairão muito mais endividados.

Castelar tem dúvidas: a Área do Euro sobreviverá à falta de cooperação

entre os países europeus nesta crise? A privacidade será sacrificada

em prol da saúde pública, como ocorreu este ano na China?



A ECONOMIA (FONTE: Exame – 07/04)

Zeina Latif, uma das principais analistas econômicas

do Brasil, avalia que o Brasil demorou mais do que

os países vizinhos para agir. Apesar da letargia

inicial, no entanto, a economista vê que, agora o

governo federal e o Congresso têm tido clareza nas

prioridades, mas ainda há um campo nebuloso para

enfrentar: “se na saúde o cenário é incerto, imagina

na economia”, diz.

A economista diz que são positivas as medidas de transferências

de recursos para a saúde, cerca de 14 bilhões de reais, e

aprova a iniciativa de renda básica para os trabalhadores

informais. Mas já antecipa que “nada vai ser suficiente. É um

tsunami. Vai passar, mas vamos ter uma digestão de tudo

isso aos poucos”.

“Quem pode pagar as contas, pague as contas. Quem pode

tem que fazer a sua parte. Porque se todo mundo for

recorrer para políticas públicas, teremos problemas”.

“E se for necessário mais confinamento? E se tivermos o risco

de liberar e termos uma segunda onda da doença?”.

Contudo, em um cenário básico de quando a crise chegar ao fim,

a avaliação é que a recuperação não será rápida, com

projeção de que até no ano que vem ainda haverá resquícios

da recessão do Coronavírus.



A ECONOMIA

e as providências tomadas

Em um momento único e jamais visto na história, a

dificuldade de encontrar saídas de forma rápida e eficaz

se torna um grande desafio. A medida que governantes e

chefes de Estado precisam frear a contaminação e

disseminação do vírus e priorizar a saúde, a economia vai

pelo ralo.

O que se vê é uma movimentação na tentativa de reduzir

os impactos de modo geral, tanto para os trabalhadores

quanto para os empresários, a nível mundial.

No Brasil, as medidas já aprovadas somam R$ 170 

bilhões. Mesmo assim, a renda salarial anual deve cair 

5,2%, recorde da série histórica iniciada em 2003. Sem 

os incentivos, o prejuízo poderia chegar a 10%.O PIB 

(Produto Interno Bruto) de 2020 apresentaria uma 

queda de 7% (dados de 12 de abril/20).

O aprendizado esperado para o Pós COVID-19 é a

prevenção para novos casos, medidas mais efetivas não

só em momentos de crise e um esforço para trazer a

segurança e equilíbrio econômico para o país. Uma das

alternativas que empresários europeus apontam seria abrir

as fronteiras, facilitar o acesso e o trabalho em conjunto

com outros países para solidificar as empresas.

Portal 360 – março 2020

Portal 360 – março 2020



DESEMPREGO (FONTE: LinkedIn – 12/04)

A crise do Coronavírus deixará até 12,6 milhões

desempregados e provocará contração recorde de

quase 15% na renda dos trabalhadores, caso o

governo não amplie os instrumentos de transferência

de renda à população e de ajuda a empresas para que

mantenham empregos.

A pesquisadora Silvia Matos do Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de

Economia da Fundação Getúlio Vargas) diz ainda que é

importante a sinalização do governo de que haverá recursos

suficientes para garantir a sobrevivência das empresas e dos

funcionários. “Isso não volta enquanto a gente não tiver uma

vacina, não tiver clareza. A travessia pode ser longa. É

importante ter uma artilharia pesada neste primeiro momento”.

“O empresário pode tomar a decisão de fechar seus negócios se

não tiver garantia. O único capaz de dar a mínima segurança

é o governo. Depois a gente pensa no fiscal. Vamos passar por

essa travessia com o menor aumento de desigualdade possível.

Tentar amenizar o choque na renda das famílias. É isso que

é possível.”

Na semana passada, quando o estudo do Ibre já havia sido

concluído, a Organização Mundial do Trabalho divulgou que o

número de horas que deixarão de ser trabalhadas no mundo

em razão do coronavírus, apenas no segundo trimestre de 2020,

representa uma queda 6,7% na carga de trabalho. O Ibre

projeta queda de 4,7% para o trimestre em questão no Brasil.

https://1.bp.blogspot.com/-aM1tGcUilNU/XnPY30BD4wI/AAAAAAAAFvA/1CFadEGKxWgkAFJAHPYoBM9dwH6mEbY0ACPcBGAYYCw/s1600/termination-110301_1280.jpg


A ECONOMIA

e o desemprego

Acredita-se que as taxas de desemprego serão bastante altas e o resultado disso será

impactante na vida das pessoas. Apesar de medidas trabalhistas terem sido tomadas, a

maioria da população será afetada de alguma forma, seja por redução de salário X

carga horária, por demissões, trabalho frio, fechamento de empresas, autônomos sem

ter como trabalhar e outras diversas situações. Um estudo do Ibre/FGV (Instituto

Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas) aponta que a crise da COVID-19

deixará 12,6 milhões de pessoas desempregadas no país, elevando a taxa a 23,8%.

O nível atual é de 11,6%. No panorama mais otimista, os pesquisadores indicam uma

retração de 3,4% na economia. Já o desemprego iria a 17,8% – acréscimo de 6

milhões de pessoas.

Mas toda crise gera oportunidades, sendo assim, uma porta que se abriu para muitos

negócios que possuem espaço físico foi a venda online. Um dos pontos que pode evoluir

é o atendimento domiciliar, a produção caseira, venda de informações,

colaboradores com multitarefas, trabalho remoto, atendimento personalizado,

entre outros movimentos.

Gráfico da taxa de desemprego antes do COVID-19 no Brasil de out/2018 a fev/2019 

Investificar – 02/04/2020



A ECONOMIA

e o varejo

O varejo foi totalmente interrompido. É, provavelmente, o setor que mais foi afetado

diretamente pela pandemia. Uma vez que as pessoas não estão saindo de casa os varejistas

não tem para quem vender, estão com estoques abarrotados, e dúvida sobre o que fazer,

quando fazer e como fazer, gerando uma ânsia em reabrir seus negócios.

A experiência internacional tem mostrado evidências cada vez maiores de que a recuperação 

do setor segue uma tendência gradual, uma vez retomadas as atividades das lojas ao final 

da quarentena. Tanto por uma questão comportamental, dado o receio inicial das pessoas 

em circular em locais públicos (shoppings, restaurantes, lojas de rua, etc.) ou por um maior 

comprometimento da renda disponível e queda da confiança, principalmente em função da 

deterioração do mercado de trabalho.

O que o varejo deve repensar é de que forma atender o seu cliente com a mesma 

qualidade anterior a crise. Como se planejar para casos como este. Como programar as 

compras para que se tenha menos perdas. Repensar de modo geral como renovar o seu 

negócio. 

Instagram Fashion Meeting

Gráfico de vendas no Varejo (09 a 30 de Março)



A ECONOMIA

Pontos negativos X Pontos Positivos

▪ DESGLOBALIZAÇÃO

▪ REFORÇO DO HOME OFFICE

▪ RECUPERAÇÃO ECONÔMICA LENTA

▪ CORTES DE PESSOAL E REDUÇÃO 

DE GASTOS NAS EMPRESAS

▪ FECHAMENTO DE FÁBRICAS

▪ FECHAMENTO DE NEGÓCIOS 

PRINCIPALMENTE DE MÉDIO E 

PEQUENO PORTE

▪ ALTA TAXA DE DESEMPREGO

▪ ADAPTABILIDADE

▪ RECURSOS PARA ÁREA DA SAÚDE

▪ AUMENTO DE SOLIDARIEDADE

▪ AUXÍLIO PARA AUTÔNOMOS E 

DEMAIS CATEGORIAS COM 

NECESSIDADES

▪ DIMINUIÇÃO DA POLUIÇÃO

▪ AUMENTO DE VENDAS POR E-

COMMERCE

▪ EVOLUÇÃO DO MERCADO SELF 

SERVICE E HOME SERVICES



A TECNOLOGIA

e a agilidade nas informações

Imediatamente após o COVID-19 ser entendido como uma pandemia, diversos

órgãos, sites, pessoas e grandes empresas se mobilizaram para entregar ao maior

número de pessoas possíveis, informações atualizadas diariamente.

Uma das iniciativas foi o desenvolvimento de um site com o mapa mundial onde os

números de casos, de mortes e de recuperados são mostrados e filtrados conforme a

escolha de cada um, podendo obter a informação de forma rápida e através de fontes

seguras.

Johns Hopkins University, Bing Microsoft, OMS, The Base Lab, entre outras, são

algumas das que colabaram com esta tecnologia.



A TECNOLOGIA

e a digitalização

Estima-se que a digitalização foi acelerada em 10 anos nestes 2 meses de quarentena. O que levaria anos para acontecer tornou-se realidade da noite para o 
dia, devido a necessidades imediatas que vieram junto com a quarentena.                                                      

Assim como empresas de mídia e pesquisa estão transformando eventos ao vivo em virtuais, o mesmo ocorre com os consumidores que estão se adaptando à 

digitalização de seus comportamentos. Alguns dados demográficos, como consumidores mais velhos, podem ter ficado desconfortáveis com a compra de 

mantimentos ou outros produtos online, mas o Coronavírus os forçou a ficar confortáveis. Quando entram na nova rotina e se acostumam com a facilidade de 

entrega à sua porta, esses compradores podem achar uma pressão ter de voltar ao varejo físico, afirmam os especialistas.

Quase 40% dos atuais compradores online fizeram sua primeira compra em março, de acordo com estudo da SmartCommerce, plataforma de comércio

eletrônico para marcas de produtos embalados. “As pessoas são forçadas a fazer coisas novas e isso vai acelerar a transformação digital”, opina Marsden
(Paul Marsden, psicólogo de consumo da Universidade de Artes de Londres). A chave da mudança está na digitalização dos negócios, procurando formas

simples de atender no mundo online.



A TECNOLOGIA

e o ensino à distância

Apesar do Ensino a Distância (EAD) estar bem difundido e crescente no

Brasil, ainda enfrentamos no dia a dia um desafio constante em conscientizar

corpo gestor, docente e discente estritamente presencial sobre a

necessidade da “digitalização” para os estudos, com demonstrações de

resistências diversas. A inclusão digital educacional ainda sofre resistências.

Para os Institutos de Ensino Superior (IES) que não contam com plataformas

digitais estruturadas de comunicação e apoio ao ensino presencial (LMS e/ou

sistemas de ensino), é a hora de usar a criatividade (competência tão

requisitada nos dias de hoje) para organizar “planos B” que não prejudiquem

o ano letivo.

“A implantação imediata de plataformas pode ser um dos planos, mas o

uso de recursos e app de domínio dos professores e alunos também pode

ser uma alternativa.”, diz Fernanda Furuno.

Comunidades em redes sociais, grupos do Whatsapp, etc, apesar de

informais, podem ser canais de comunicação que mantenham a rede de

professores e alunos conectadas e sirvam de impulso para novas formas de

ensino e aprendizado.



A TECNOLOGIA

e o distanciamento físico

Aplicativos de chamadas de vídeo e de conversas de grupo estão sendo utilizados

com muito mais frequência, a medida que afastamento social tomou grandes proporções.

Estes que, antes eram usados em casos de chamadas de longas distâncias,

principalmente por empresas multinacionais, neste momento virou uma ferramenta de

aproximação e acompanhamento tanto para conectar-se com familiares e amigos

quanto para reuniões rotineiras de empresas em geral.

Google Hangout, Zoom, Houseparty, Facetime e chamadas de vídeo pelo Facebook e

Whatsapp são os aplicativos e meios mais comuns de comunicação por vídeo online.



A TECNOLOGIA

e o atendimento médico à distância

Além dos Apps de chamadas de vídeo, algumas ferramentas foram disponibilizadas

para facilitar contato com médicos, enfermeiros e profissionais que possam

colaborar em meio a pandemia.

É feita uma triagem digital para entender se a situação do indivíduo é de risco ou não.

Fazendo com que as pessoas não precisem sair de suas casas para buscar

atendimentos ou sanar dúvidas que podem ser facilmente resolvidas à distância.

Além disso, ainda trazem informações da localização, contendo dados de qual

hospital ou posto de saúde mais próximo do paciente, em caso de necessidade de

atendimento pessoal.

Além disso, mais médicos e outros prestadores de serviços médicos oferecem

consultas online como uma maneira de ver seus pacientes em situações não

emergenciais. Os especialistas esperam que a telemedicina continue como uma

tendência.



A TECNOLOGIA

e o home office

Por muito tempo e por questões culturais, o Brasil é um dos países mais atrasados no quesito home office. Somos uma população acostumada a longas

horas de trabalho, tanto físico quanto mental e esse é o motivo que nos leva a crer que trabalhar “em casa” não funciona.

Quando o COVID-19 colocou à todos dentro de casa, nos mostrou que somos extremamente capazes de nos adaptar e render tanto ou mais que nos

escritórios. Que a carga horária trabalhada talvez não seja adequada, tampouco a que traz qualidade no serviço.

Nota-se que há uma grande onda de mudança em relação ao trabalho mais flexibilizado, levando em conta a maior qualidade de vida e o mais

importante, um maior rendimento profissional.

Os empregadores “podem se beneficiar porque os funcionários estão gastando menos tempo para viajar, tendo mais tempo para trabalhar — eles

ficarão menos estressados”, comentou Simon Moore, CEO da Innovation Bubble, empresa de ciência comportamental.

“As empresas que já tem

ferramentas de trabalho

baseadas em tecnologia na

nuvem, contam com uma

clara vantagem ao poder se

adaptar rapidamente a

qualquer circunstância,

operando de qualquer lugar e

a qualquer momento. “ (SAP)



A TECNOLOGIA

e a interiorização

A interiorização já é uma pauta que vem sendo levantada há algum tempo, quando

relacionada a qualidade de vida. Neste momento, em que a pandemia nos faz questionar a

forma que estamos vivendo, trabalhando e nos relacionando com o outro, este

comportamento tende a ter um grande crescimento. As grandes cidades estão saturadas de

pessoas, com preço cada vez mais altos e baixa qualidade de vida. Com a implantação do

home office, de cargas de trabalho reduzidas entre outras mudanças, existe uma

tendência de que as pessoas busquem a interiorização, onde possam ter espaços maiores

com um ambiente para trabalhar, maior contato com a natureza, mais tempo com a

família e filhos, mais qualidade de vida, menos poluição e ruídos externos, ou seja, um

êxodo urbano parcial, dirigindo-se à cidades menores, interioranas, litorâneas, onde

seja possível encontrar este tipo de estrutura.



A TECNOLOGIA

e as mudanças nas vendas

Com a quarentena, as pessoas passaram a ficar muito mais tempo online. Isso fez com que as

compras em e-commerce em alguns setores crescessem em meio a crise.

Sites como Americanas, Inbox Shoes e várias outras plataformas, abriram seus espaços virtuais

para que outras marcas e produtos pudessem vender seus produtos durante a este

período.

Com esse posicionamento, acredita-se que as marcas sentirão mais do que nunca a necessidade

de atender seus clientes através de E-commerces, Marketplaces (Mercado Livre, Hotmart,

Submarino, etc) a até mesmo por meio do Instagram e Whatsapp.

Loja Instagram

MarketPlace

Help Conveniência NH

Help Conveniência NH



A TECNOLOGIA

e o entretenimento

Como levar alegria e entretenimento para as pessoas quando não se pode sair de casa?

Artistas, músicos e famosos tornaram as redes sociais um verdadeiro reality show,

abrindo suas casas e mais do que nunca, suas vidas, para que pudessem trocar ideias,

levar informação, ajudar e compartilhar suas rotinas mantendo seu público em contato.

Desde dicas de treinos, de moda, de receitas e organização, até dicas de como manter

o equilíbrio emocional com Apps, publicações, sugestões de meditação, sessões de terapia

à distância, agendas de lives e shows virtuais, etc.

Este movimento de troca de informações teve um grande aumento em função do tempo

livre e do uso intenso da internet.

Dr. Srgio Ferreti@salve @thassianaves@balenciaga

@educonte



A TECNOLOGIA

Pontos negativos X Pontos Positivos

▪ DISTÂNCIA FÍSICA

▪ SURGIMENTO DE INFORMAÇÕES 

FALSAS

▪ PRIVACIDADE INVADIDA

▪ EXPOSIÇÃO EM EXCESSO

▪ EXCESSO DE INFORMAÇÕES 

CAUSANDO ANSIEDADE E 

DÚVIDAS

▪ APROXIMAÇÃO VIRTUAL

▪ NOVAS FORMAS DE 

COMUNICAÇÃO

▪ EVOLUÇÃO DO HOMEOFFICE

▪ AUXÍLIO PARA O COMÉRCIO

▪ ENTRETENIMENTO PARA TODOS

▪ FACILIDADE E AGILIDADE NAS 

INFORMAÇÕES

▪ ATENDIMENTOS À DISTÂNCIA

▪ ENSINO À DISTANCIA

▪ ACELERAÇÃO DE TOMADAS DE 

DECISÕES



A SOCIEDADE

e as mudanças de hábitos

Distanciamento social funcional. Acredita-se que esta crise abriu precedentes para

mudanças de comportamento que devem se aperfeiçoar a medida que o tempo passe,

fazendo com que, no futuro, ele se torne mais corriqueiro, como uma forma de

prevenção antecipada à potenciais crises de saúde ou segurança pública.

Acredita-se também que haverá uma forma de quarentena intermitente pelos

próximos dois anos, fazendo com que o mercado e as indústrias repensem sua forma

de trabalhar e se adaptem a esses novos formatos pelo menos até 2022.

“Aquele primeiro abraço após a quarentena vai bater diferente .”



A SOCIEDADE

e o lifestyle

Quando falamos de tempo livre, que é uma questão que a maioria das

pessoas reclamam e sentem falta, o isolamento está proporcionando vivenciar

esta experiência ao extremo. Temos tão automatizado o hábito de responder

a pergunta, ‘como você está?’ com, ‘na correria’ que nem nos damos conta

do que isso quer dizer. Abarrotados de compromissos, seja com o trabalho, no

happy hour com os amigos, no almoço com a família, com a hora

marcada no médico, na academia e por aí vai até o momento de dormir, já

pensando em todas as tarefas do dia seguinte. Com tantas mudanças e

reflexões neste momento, acredita-se que esses novos hábitos adquiridos

durante a quarentena serão mantidos quando a rotina “voltar ao normal”,

transformando estilos de vida e valorizando mais o tempo à seu favor.



A SOCIEDADE

e a união

Como dito anteriormente, pessoas famosas, com milhares de seguidores nas redes sociais,

diversos canais de comunicação, influência e espírito de coletividade levaram para as

pessoas, em shows montados na sala de casa, improvisados da forma que foi possível,

através de plataformas como Youtube e Instagram, alegria e diversão. Além de

entretenimento e de ter um recorde de audiência de literalmente milhões de pessoas, a

solidariedade foi o que falou mais alto. Hashtags e QRcodes foram lançados para

angariar fundos em doações para hospitais, ONG’s, além de famílias desabastecidas

de alimento, renda, saneamento e produtos de higiene.

Acredita-se que essas atitudes continuarão em voga, em prol de buscar um equilíbrio

maior entre as classes sociais no país e no mundo. Quem tem mais ajuda quem tem

menos.



Empresas que mais doaram (Poder 360)

A SOCIEDADE

e a solidariedade

Bancos como o Itaú, entre outras grandes empresas e empresários brasileiros também já anunciaram doações para

ajudar no combate ao Coronavírus, como Bradesco, Santander, Gerdau, Ambev, Rede D'Or, Petrobras, Vale.

O Itaú Unibanco anunciou doação de R$ 1 bilhão e montou uma equipe formada por sete especialistas na área da 

saúde, que será responsável pela gestão e aplicação dos recursos. “Esta nova iniciativa dá a dimensão do 

quanto estamos preocupados e engajados na solução da crise”, afirmou o presidente do Itaú Unibanco, Candido 

Bracher. De acordo com ele, "é a maior doação privada já feita no Brasil para uma causa específica".

Iniciativas como essa fazem com que acreditemos que as Instituições mais abastecidas financeiramente possam 

dar o suporte necessário tanto na área da saúde quanto na área da educação, em situações de crise.

Camaleoa Textil



A SOCIEDADE

e o meio ambiente

A natureza deu sinais de vida, outra vez. O vírus, além de trazer o medo, também veio para nos

alertar de forma mais incisiva sobre questões ambientais.

Na Índia, depois de 50 anos o Himalaia volta a ser visto após a quarentena derrubar a poluição.

A Nasa detectou uma diminuição considerável dos gases nocivos sobre a China.

César Araújo CEO da Calvelex de Portugal diz que “É uma grande oportunidade para mudar os

nossos hábitos. O meio ambiente precisa ser ouvido. Como nos relacionados com a Terra.”

Repensar a forma que consumimos, produzimos, as logísticas e o design dos produtos será um

dos grandes pontos de mudança para o pós COVID-19. O maior desafio será encontrar

maneiras de tornar a sustentabilidade acessível e ao mesmo tempo rentável, porém, é um

caminho sem volta.

Nasa mede níveis de gases nocivos sobre a China.

O Himalaia pode ser visto depois de 50 anos pela diminuição da poluição do ar.

Canais de Veneza tem água cristalina pela redução do fluxo de visitastes.



A SOCIEDADE

e o mercado

A certeza de que o mercado consumidor será outro, o consumo de experiências deve mudar

e os negócios precisam aproveitar esse período de fechamento e quarentena para se

reinventar.

Robson Privado, da MadeiraMadeira diz “Pense em como reinventar o seu negócio agora,

fechado. Não tenha ansiedade para reabrir. Há muitas iniciativas possíveis. Procure o que outros

restaurantes ou outros negócios estão fazendo mundo afora. Não pense em tentar controlar o

que vai acontecer, trabalhe com a realidade que você tem na sua mão. Use as facilidades

do mundo digital. Olhe o problema e tente se mover mais rápido. Não tem ideia errada

agora.”

Algumas pessoas vão perder seus empregos e haverá receio de consumo imediato. "As empresas

precisarão entender esse novo mercado. Será um desafio manter a conexão com o cliente,

estar perto das pessoas", ainda comenta Robson.



A SOCIEDADE

Pontos negativos X Pontos Positivos

▪ DIFICULDADE DE 

CUMPRIR AS REGRAS 

DE ISOLAMENTO 

SOCIAL

▪ ANSIEDADE

▪ MEDO DO FUTURO

▪ SOLIDARIEDADE

▪ UNIÃO 

▪ SENSO DE DIVISÃO

▪ PENSAMENTO COLETIVO

▪ LIMPEZA DO MEIO 

AMBIENTE

▪ empatia



A MODA

e a relação com o Coronavírus

Revista L’Officiel

Em tempos de pandemia, luvas e máscaras cirúrgicas tornaram-se itens obrigatórios para quem precisa sair de casa ou estar em público. Com o tempo,

foi inevitável: as máscaras se tornaram acessório fashionista para quem busca transitar pelo clima tão tenso com um pouco de bom humor e

personalidade. "Elas devem se tornar a nova capinha para iPhone", prevê Marc Metrick, presidente da Saks Fifth Avenue, loja de departamentos de

luxo norte-americana.

César Araújo, empresário do setor têxtil Português, acredita que as máscaras serão um novo acessório, um novo elemento de moda.

Nas passarelas que previam o Inverno já demonstrou-se bastante forte uma tendência para luvas longas, que cobre os braços e adereços de cabeça

como chapéus, tocas e capuzes, com o vírus em circulação, acredita-se que essa tendência de moda se fixe e se dissemine entre em todas as classes

sociais, gostos, religiões e estilos. Surgindo, quem sabe, como uma oportunidade para um novo segmento dentro deste mercado.

VogueRevista L’Officiel Instagram



A MODA

e o senso de comunidade

Os estilistas mais conhecidos do mundo da moda estão abrindo mão de seus salários

milionários para minimizar o impacto da crise econômica, causada pela pandemia de

Coronavírus, no mercado de luxo.

Vários executivos - incluindo o CEO da Capri Holdings, John Idol - renunciarão ao salário

pelo período de um ano. Ícones como Donatella Versace, Ralph Lauren, Sandra Choi,

diretora criativa da Jimmy Choo, tiveram a mesma iniciativa.

"Este é um momento muito desafiador para os nossos negócios. Estamos trabalhando

diligentemente para resolver essa situação sem precedentes, tomando medidas para

proteger nossos funcionários e manter a flexibilidade financeira da empresa", disse Idol.

Donatella VersaceRalph Lauren

Jonathan Akeroyd, Donatella Versace, John Idol.



Heineken Outer Shoes

A MODA

e o posicionamento das marcas

A maioria das marcas, tanto as gigantes do mercado quanto as mais nichadas, se posicionaram durante a crise. Algumas apelaram para o lado do consumo,

dando descontos e incentivando a compra, outras, pelo contrário, fidelizaram seu cliente o incentivando a não consumir neste momento. Outras focaram em

ajudar o próximo. Com auxílio de todos os tipos, sejam doações, emprestar seu e-commerce para a concorrência e outros segmentos poderem vender, ajudando

com informação, atendimento e por aí vai. O que fica de tudo isso é a boa intenção por trás do marketing e do envolvimento que isso gera nas redes

sociais. O consumidor certamente lembrará, apoiará e será fiel àquelas marcas que souberam se posicionar da melhor maneira possível.

“Quando há mudanças sérias no estilo e nas circunstâncias de vida, há uma mudança dramática na preferência pelas marcas que os consumidores

usam e em suas percepções sobre essas marcas”, disse Peter Noel Murray.

Inbox Shoes Grendene



A MODA

e o consumo

Vogue Brasil

Estamos em um momento único, onde não se sabe o que será do dia seguinte e nem o que esperar

quando se fala de consumo.

Fala-se de uma “revanche do consumo” (Revenge spending) onde as pessoas, assim que liberadas da

quarentena, passarão a consumir desenfreadamente como uma revanche (compensação) pelo tempo

que não puderam comprar. Em contraponto a este pensamento, existe uma linha que diz que os

consumidores estarão muito mais focados e atentos a questões como qualidade, procedência,

sustentabilidade e atemporalidade de modo que a forma de consumir seja mais consciente e

ponderada, também em função da queda de salários e da recessão financeira.

Vejo três caminhos:

1) Abstinência de consumo faz você querer jogar tudo fora e comprar tudo novo.

2) A reflexão de olhar para suas coisas e pensar: porque tenho tantas coisas, preciso de tudo isso?

3) Acredito no equilíbrio da força de consumo com outros aspectos de responsabilidade social, diz

Carlos Ferreirinha - Especialista em mercado de luxo e premium no Brasil.

Compre menos, escolha melhor, faça durar.

InfoMoney – 18/04



A MODA

e o Fast Fashion

Giorgio Armani

Como o mundo Fashion vai lidar com tantas mudanças? Algumas marcas já se pronunciaram em relação

a lançamentos de coleções e de que forma estão agindo com colaboradores, lojas, cadeia produtiva, etc.

Giorgio Armani explica em carta aberta que vê a pandemia do novo Coronavírus como uma

oportunidade para a indústria da moda se reinventar e abandonar as práticas típicas das lojas de

departamento, que segundo o estilista criaram um "ciclo de entrega sem fim, com o objetivo de

vender mais.”

Ele diz: "Não trabalho assim, e acho que é imoral. Sempre acreditei na ideia da elegância atemporal,

que não somente é um código estético preciso, mas também uma abordagem ao design e fabricação

das peças que sugere uma forma de comprá-las: para fazê-las durarem.”



A MODA

e a sustentabilidade

O consumo consciente ou sustentável envolve a busca por produtos e serviços ecologicamente corretos, a

economia de recursos, a utilização dos bens até o fim de sua vida útil e a reciclagem dos materiais. O consumo

incontrolável e compulsivo da sociedade ao longo do tempo vem trazendo consequências muito negativas para o

meio ambiente. Este consumo em excesso tem levado a uma superexploração dos recursos naturais, o que

pode levar a um esgotamento e escassez destes recursos, comprometendo o equilíbrio ambiental.

“Acredito que vamos precisar nos preparar para organizar uma nova ordem feita de variações mínimas,

buscando o refinamento do gosto e o aguçamento da sensibilidade estética com respeito irrestrito ao

planeta.” diz Jackson Araújo.

Isto é, o consumo consciente é uma questão de hábito: pequenas mudanças em nosso dia-a-dia têm grande

impacto no futuro. Ele é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a

sustentabilidade da vida no planeta. Por parte do consumidor, o que se espera é uma mudança de

atitude na compra, da consciência da real necessidade e o impacto que isso gera.



A MODA

e o novo mundo

A moda, como o velho mundo, está morta! Pare e pense

sobre um possível novo mundo que se configura a partir

desse presente instável.

Será importante descermos todos de nossos

pedestais opinativos, para reaprendermos que as

pessoas têm valores e não preços.

Antes, tudo era sobre o olhar do outro, do narcisismo e

da vaidade, de exploração de corpos e do

fortalecimento de estereótipos na maior parte das vezes

inalcançáveis.

Qual caminho será oferecido para uma coexistência mais

saudável no mundo que virá?

Ao precisarmos de menos, a velha moda do velho mundo,

acostumada somente com o excesso de produção sem

propósito, além da última linha da planilha, vai para a UTI,

onde todo o processo de cura requer resiliência,

medicação e repouso.

“Nesse novo contexto que está por vir, arriscamos

dizer que o que for feito à mão ganharão cada vez

mais significado por serem entendidas como algo que

identifica um passado comum e traz com ele

sentimentos de pertencimento e continuidade.”

(Jackson Araújo)



A MODA

e o que não fizemos

Carlos Ferreirinha, especialista em mercado de luxo e premium no Brasil falou sobre algumas questões que não fizemos e que acarretaram em maiores

dificuldades a partir do momento em que esse cenário de crise se apresentou. A primeira de todas as levantadas foi a falta de discussão, a cadeia deixou de

discutir com a cadeia, cada um criou seu calendário e gerou uma grande disfunção. Onde temos na vitrine o inverno no verão e vice-versa. A ponta do

varejo não conversa com a ponta da indústria e assim por diante. A segunda situação e não menos importante é que as fábricas esqueceram do conceito

fundamental de design, moda, estilismo, vanguarda. Leva-se 5 segundos para comprar uma máquina e 5 anos para contratar um profissional de marketing,

por exemplo. A transformação digital sempre teve resistência e o atraso neste sentido hoje é o fator mais sentido. Com medo de perder clientes para o e-

commerce ou mesmo de ter comunicação virtual, as empresas e varejistas deixaram de se atualizar e agora estão tendo que fazer tudo às pressas para não

perder ainda mais.



A MODA

Pontos negativos X Pontos Positivos

▪ OPORTUNISMO DE MARCAS

▪ DE MODA PARA VENDER EM MEIO

A CRISE

▪ QUEDA NAS VENDAS

▪ QUEBRA NOS LANÇAMENTOS DE

COLEÇÃO

▪ PARALIZAÇÃO DAS INDUSTRIAS

▪ CONSUMO CONSCIENTE

▪ VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS 

FEITOS À MAO

▪ OLHAR MAIS ATENTO A 

SUSTENTABILIDADE

▪ REPENSAR O FAST FASHION

▪ POSICIONAMENTO POSITIVO DAS 

MARCAS 

▪ SENSO DE COMUNIDADE

▪ NOVAS TENDÊNCIAS 

▪ QUEBRA DA ESTÉTICA COMO ERA 

ANTES



A VIDA

e a privacidade

Embora os consumidores tenham aumentado a proteção de sua privacidade

e de seus dados pessoais nos últimos anos, especialistas afirmam que isso está

mudando durante a atual crise. Muitos estão transferindo a responsabilidade

de mantê-los seguros para o governo e para os líderes, mesmo que isso

signifique abrir mão de sua própria privacidade no processo. Em meio a crise,

governos utilizam os dados de telefones celulares da população para

obter a geolocalização e identificar e monitorar pontos de maior

aglomeração.

“Isso tem sérias implicações do ponto de vista publicitário”, disse Paul Marsden,

psicólogo de consumo da Universidade de Artes de Londres, observando como

gigantes da tecnologia como o Facebook e o Google foram pintados de forma

negativa anteriormente como empresas que roubam dados e informações

pessoais e as usam contra os consumidores. “Eles, conhecidos por serem os

caras maus, mas agora, se isso persistir, podemos avançar para um

estado de vigilância”, acrescentou Marsden. “As pessoas estão dispostas

a trocar suas liberdades por segurança”.

WGSN



A VIDA

e as mudanças

As mudanças no comportamento social foram as mais sentidas. Abraçar, beijar, estar presente, tornou-se sinal de risco para a população. O medo e a

ansiedade dominaram os pensamentos das pessoas. Acredita-se que este comportamento, do medo, se estenderá por algum tempo, talvez 2 ou 3 anos levando

em consideração que: um medicamento pode levar tempo para ser desenvolvido, não temos como saber se carregamos o vírus ou não, por isso o receio de

pegar ou passar continuará existindo, frequentar lugares com muitas pessoas seguirá sendo um risco, a preocupação com os grupos de risco será constante

uma vez que não existe medicamento para prevenção.

Isso impacta diretamente na forma de viver, de consumir, do comércio de modo geral, dos bares, dos eventos com amigos, de restaurantes e todos

os setores que fazem o mundo girar. A situação que se mostra mais evidente é a de recessão, tanto de contato quanto de trabalho, de consumir

somente o necessário, viver melhor com o que se tem, com mais consciência.



A VIDA

e a valorização do simples 

Estamos sacrificando nossa liberdade (ficando em casa) e boa parte de nossas riquezas (optando por medidas com impacto econômico). Estamos todos

fazendo a escolha de valorizar a vida antes de qualquer opção financeira. Depois disso viveremos dias difíceis e longos de empobrecimento generalizado,

dificuldades materiais.

Será possível saber que superamos um desafio gigante quando tudo passar. Essa experiência forte já está levando algumas pessoas a valorizar as relações

humanas, a família, pequenos prazeres, objetos do dia-a-dia, aquilo que temos em casa. Para suportar a angústia e a incerteza, as pessoas estão buscando

engrandecimento espiritual, pensando mais em aproveitar o presente. Haverá um resgate de estilos de vida simples, mais focados nas relações humanas,

na saúde e na felicidade, e menos na acumulação de bens tidos como supérfluos.



A VIDA

e o bem estar

A busca por um equilíbrio entre mente, corpo e espírito

já é um movimento que percebemos há alguns anos.

Com o isolamento as pessoas tendem a buscar formas

de se manterem “em paz” dentro do caos e isso

acaba trazendo novos hábitos como meditar, praticar

esporte, se alimentar bem, ou seja, um novo estilo

de vida. Wellness, que na sua tradução literal significa

bem-estar, se transformou em um novo nicho de

mercado. Desde o vestuário que traz peças mais

confortáveis, os calçados com modelos possíveis de

usar em casa (como pantufas) e ao mesmo tempo sair

de casa como ir ao mercado, artigos funcionais para

cozinha, para cuidados com a casa, aromatizadores,

difusores e por aí em diante. Este novo lifestyle se

transformou em um novo mercado onde as

pessoas buscam se sentir bem, encontrando-se em

seu lugar de paz, de segurança. Com o home office, o

distanciamento social e todas as mudanças que estão

acontecendo na sociedade, este movimento de auto

cuidado se tornará cada vez mais forte.



A VIDA

e como seremos depois de tudo isso?

É inevitável não pensar como será o mundo, as pessoas, a vida depois desse caos. O que o mundo quer nos mostrar? Que somos uma gota em meio ao

oceano? Que se agirmos separados não chegaremos a lugar algum? Que o dinheiro não tem valor algum quando o que falta é saúde? Que somos todos iguais,

independente de religião, raça ou gênero? Que a desigualdade existe e só assim percebemos que devemos ter mais empatia e solidariedade?

Acreditamos que todas essas perguntas fazem sentido e cabem neste momento. O que fica de aprendizado tanto para as pessoas quanto para líderes,

empresas e organizações é a resiliência, adaptabilidade, solidariedade, igualdade e acima de tudo HUMANIDADE. Que sejamos mais humanos do que

máquinas, que o amor e a responsabilidade ao próximo sejam colocados antes de dinheiro, classe social ou qualquer outra questão que sirva para dividir.

Que tenhamos aprendido que a vida precisa de harmonia e equilíbrio, assim como nosso planeta!

VOCÊ PREFERE SER 

FELIZ OU TER RAZÃO?

Faça essa pergunta à você mesmo, pontue o 

que mudou na sua vida positivamente e 

negativamente nesta crise! 



A VIDA

Pontos negativos X Pontos Positivos

▪ DISTÂNCIA SOCIAL

▪ MEDO E ANSIEDADE

▪ INSEGURANÇA

▪ MUDANÇA EM TODOS OS 

ASPECTOS DA VIDA

▪ FALTA DE PRIVACIDADE

▪ VALORIZAÇÃO DO SIMPLES

▪ VALORIZAÇÃO DA 

PRESENÇA

▪ APROVEITAMENTO DO 

TEMPO

▪ AUTO CUIDADO

▪ BUSCA PELO EQUILÍBRIO 

▪ WELLNESS LIFESTYLE



PÓS COVID-19

e nossa conclusão

Acompanhando diariamente as mudanças de cenários, números e acontecimentos

relacionados ao COVID-19 a primeira conclusão que chegamos é que ninguém é capaz de

prever com convicção como será o mundo daqui para frente. Temos algumas previsões e

opiniões a respeito do nosso setor de mercado, que acreditamos que serão diferentes e

impactarão em nossa forma de trabalhar e pensar nossos negócios.

Uma das perguntas que mais temos

ouvido e nos questionado é o que fazer

assim que a quarentena acabar. Um dos

pontos que acreditamos que vai mudar

são os lançamentos de coleções.

Perguntas como: o que apresentar, devo

lançar, para quem lançar, tornaram-se

corriqueiras. Acreditamos que este é um

momento de reavaliar todo o contexto.

Desde como os clientes estão pensando

suas coleções, quantidade de itens, de

combinações de cores, produtos

atemporais, real necessidade de

lançamento, reaproveitamento de itens

de estoque, políticas de entrega e

pagamento. Com o ‘medo’ do amanhã,

muitas pessoas e empresas estão com

receio de comprar e se não há compra,

qual a necessidade de tantos novos

produtos para venda? Uma grande

mudança neste cenário irá acontecer e

precisamos dar tempo ao tempo,

lançando aos poucos e sentindo o que o

mercado nos trará de resposta. Correr

riscos calculados.

Novos formatos de trabalho serão

necessários. Com a redução de custos

que as empresas estão propondo, os

trabalhadores e empresários terão que

se adequar ao trabalho com cargas

horárias flexibilizadas, reduzidas e

muito provavelmente a um formato

que veio para ficar, que é o home

office.

A adaptação do trabalho precisa ser

pensada e organizada para pelo menos

os próximos seis meses.

Pensar em dar ao funcionário todo

suporte para que ele possa trabalhar da

sua casa e ter o mesmo nível de

entrega que teria se estivesse na

empresa.

Os setores de criação, pesquisa,

comercial, entre outros serão os mais

“afetados” neste sentido. O trabalho que

exige esforço físico, mais operacional

provavelmente é o que mais sofreu ou

sofrerá cortes em função da diminuição

de demanda, uma vez que este tipo de

serviço não pode ser feito à distância.

A conexão entre a cadeia produtiva será mais

necessária do que nunca. De ponta a ponta,

da indústria ao varejo, precisa existir uma

lógica de lançamentos, um trabalho em equipe

para que todos trabalhem dentro da mesma

realidade. O senso de coletividade é o que

fará com que empresas se fortaleçam, ou

caso contrário, que fechem suas portas.

O diálogo aberto e coletivo sobre as reais

necessidades neste momento terá extrema

importância para encaminhar o setor da moda

daqui em diante. Estas mudanças não serão

passageiras. Não se pode mais pensar em

produzir, produzir, produzir sem saber para

quem, sem responsabilidade social e

ambiental. Um novo mundo nos espera

trazendo mais consciência e coletividade.

Pensarmos juntos nos fará mais fortes. Em uma

crise onde o mundo parou, todos precisam de

todos para fazer essa engrenagem voltar a

funcionar. Não existe indústria de matéria

prima sem indústria calçadista, nem

calçadista sem varejista, nem loja sem

consumidor. A cadeia precisa estar em

sintonia.

1 2 3



PÓS COVID-19

e nossa conclusão

A sustentabilidade, que já vem sendo

bastante difundida em nosso setor, ganha

ainda mais força. Como proteger o meio

ambiente, reduzir o impacto ambiental,

produzir de forma mais consciente e

principalmente, como atender a este

novo cliente que vai surgir.

As empresas responsáveis pela criação de

produtos estão buscando cada vez mais se

adaptar a este mercado de forma que

surge assim, a necessidade de parceiros

e fornecedores que estejam dispostos a

desenvolver projetos, matérias primas e

tudo que for necessário para que se tenha

cada vez mais produtos finais menos

agressivos e nocivos ao meio ambiente.

Vale ressaltar que fornecedores de matéria

prima devem estar atentos aos novos

materiais que estão surgindo no mercado,

com mais tecnologia, mais duráveis,

laváveis, veganos, derivados de

alimentos e por aí vai. O futuro da

sustentabilidade é conseguir dar mais

de uma vida ou uma vida útil mais longa

aos materiais e peças.

Neste momento o que todos devem estar

se perguntando é: por onde começar?

Pelo princípio. Pelas pessoas. A partir do

momento em que uma equipe está

focada e olha para o mesmo lado, você

tem menos risco de erro. É importante

deixar as decisões claras para que

todos se sintam parte importante e

indispensável para seguir em frente.

Segundo ponto é entender o seu

cliente, como está pensando, qual o

planejamento e suas definições, para

que assim, você tenha mais clareza na

tomada das suas decisões. Terceiro

ponto é organizar as prioridades. Por

exemplo, partindo da questão de

demanda de serviço X carga horária X

salário é importantíssimo que haja uma

adequação para que nem o trabalhador

nem o empresário, nem o serviço seja

prejudicado. Dentro disso ainda temos a

questão da organização da retomada

fabril pouco a pouco, gerenciando

quem atender primeiro, informando os

prazos e novos direcionamentos.

Por último falamos sobre novas

perspectivas. O mercado como um todo

sofrerá grande impacto. Precisamos estar

preparados para atender este novo

formato, sendo mais flexíveis e

empáticos. Acreditamos que o poder da

troca, tanto de informações quanto de

experiências se fará ainda mais

necessária para que possamos seguir em

frente.

O mundo mudou e não temos como

seguir sendo os mesmos. Nem como

pessoas nem como mercado. Mais do

que nunca é necessário colocar sua

força e energia naquilo que é correto,

que trará benefícios reais, olhar para o

outro e entender a sua necessidade e

assim trabalhar de forma mais eficaz. É

um momento de ruptura do velho para

o novo mundo. Mudar a forma de pensar

a vida é inevitável a partir de agora.

Quem não estiver disposto sentirá com

muito mais força as consequências de

não se adaptar a esta grande mudança.

4 5 6



PÓS COVID-19

E você, quem será ao final dessa travessia?
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e os cuidados (Fonte: Portal 360)

Cuidados durante a retomada

Isolamento Vertical: grupos de risco e

infectados continuam em quarentena

Uso de máscaras em ambiente públicos

Estabelecimentos funcionam em

horários alternados e com medidas de

distanciamento

Eventos com grande número de pessoas

seguem suspensos.

O que fazer antes do fim da

quarentena

Organizar dados e planos.

Identificar população de maior

risco.

Reforçar sistema de saúde:

expandir capacidade de testes,

número de leitos e disponibilidade

de equipamentos d proteção.


