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Essa nova realidade 
será marcada por im-
portantes mudanças 

adotadas pelos cidadãos no 
Brasil e em outros países 
afetados pelo novo Coro-
navírus. Visando conhecer 
em detalhes a evolução dos 
hábitos de consumo pós-
COVID-19, a agência de 
comunicação Marco elabo-
rou o ‘Estudo de Hábitos de 
Consumo Pós-COVID-19’. A 
sondagem internacional foi 
realizada entre mais de 4.500 
pessoas no Brasil, Espanha, 
Itália, Portugal, México e 
Colômbia. 

Uma de suas principais 
conclusões aponta que 76% 
dos cidadãos que vivem 
nos países pesquisados 
mudaram definitivamente 
seus hábitos de consumo. 
O crescimento vertiginoso 
do e-commerce chegou para 
ficar após o isolamento. O 
Brasil se destaca como um 
dos mercados com maior 
número de consumidores 
(65%) que afirmam ter feito 
mais compras online durante 
esse período. Essa tendên-
cia se repete na Espanha 
(60%) e nos outros países 

A retomada das atividades será o início de um 
“novo normal” após a pandemia.
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54% dos brasileiros 
realizarão mais compras 
online após o isolamento

A futura retomada das atividades será o início de um “novo normal” após a pandemia

ve um grande crescimento 
em várias plataformas de 
streaming. As que tiveram 
maior aumento na utilização 
pelos brasileiros foram Ne-
tflix (73%), Amazon Prime 
(32%) e Globoplay (26%). 
Os consumidores também 
optaram pelos videogames 
(50% entre os homens e 
37% entre as mulheres) 
como uma das principais 
opções de lazer durante o 
isolamento.

De acordo com o estudo, 
quase metade dos brasilei-
ros (47%) acredita que há 
censura ou controle da mídia 
e das redes sociais desde o 
início da crise. Colômbia e 
México, os outros países da 
América Latina pesquisa-
dos, registram os maiores 
percentuais (61% e 59%, 
respectivamente), seguidos 
pela Espanha, com 54%. 
Dos seis países pesquisados, 
Portugal (30%) é o único 
cuja população não aponta 
um controle governamental 
relevante sobre meios de 
comunicação.

Fonte e mais informações 
(https://www.marco.agency/
index.php#pt).

da América Latina (ao me-
nos 65%), ficando abaixo da 
Itália (81%).

Do mesmo modo, depois 
do distanciamento social, 
54% dos brasileiros farão 
mais compras online do que 
antes. Essa tendência de 
alta também é perceptível 
no mercado latino (ao me-
nos 51%), mas novamente 
tem destaque na Itália 
(82%). Consequentemen-
te, esse crescimento tem 
impacto no setor de varejo, 
resultando na aposta obri-
gatória em canais online 
de vendas e marketing. 
Isso também gera conse-

quências para a adaptação 
dos varejistas a um novo 
modelo de logística.

No período de isolamento, 
75% dos brasileiros esco-
lheram a televisão como 
o principal meio para se 
manterem informados. Em 
seguida está a imprensa 
online, com 58%. Tanto a TV 
quanto os portais de notícias 
ocupam as duas primeiras 
posições em todos os países 
pesquisados. No Brasil com-
pletam o ranking Facebook 
(38%), WhatsApp (34%), 
rádio (17%), LinkedIn (5%) 
e jornais impressos (4%).

Em paralelo, também hou-

Luis Navarro (*) 

A Covid-19, com toda a sua im-
previsibilidade e enorme impacto 
global, exigiu reações imediatas das 
empresas. Como houve uma ruptura 
significativa das operações, os líde-
res executivos precisaram buscar 
rapidamente ações de contingência 
para manter os negócios em funcio-
namento durante a quarentena. Um 
dos aprendizados é que o desafio de 
retomada dos negócios será tão ou 
mais complexo que a gestão da crise 
em si. 

Entre as distintas necessidades de 
aprimoramento das empresas, neste 
momento, está a gestão de riscos, 
que passou a ser tão importante 
quanto os objetivos estratégicos. 
É necessário que as organizações 
se preparem, pois cada vez mais 
haverá gatilhos como os provocados 
pela pandemia. Nesse sentido, é 
relevante olhar não apenas para os 
riscos propriamente do negócio, mas 
para os demais, como financeiros e 
de saúde, entre outros. 

Entre vários recursos disponíveis 
no mercado, a tecnologia tem sido 
uma importante aliada desse proces-
so e será cada vez mais relevante no 
caminho da retomada das atividades. 
Assim sendo, este momento deve 
deixar um importante legado para as 
empresas. Os projetos previstos, de 
forma geral, para serem executados 
em alguns anos, como a digitalização 
do backoffice, ampliação de meios 

A retomada será tão ou mais complexo 
que a gestão da crise em si.
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Gerenciando riscos na retomada dos negócios
ação para a retomada, direcionando 
o foco ideal para o melhor fortaleci-
mento das operações e a geração de 
valor agregado. Outra opção comple-
mentar aos líderes empresariais está 
na utilização de ferramentas digitais 
direcionadas para a mensuração de 
controles, índices e cálculos baseados 
em metodologia com o mapeamento 
de fatores de riscos do setor e de cada 
empresa específica. 

O resultado prático, totalmente 
aderente ao cenário atual, é a criação 
de uma matriz de riscos inerentes e 
residuais, a formulação de respostas 
e o desenvolvimento de planos de 
ações para a mitigação dos mesmos, 
gerando decisões mais ágeis, relevan-
tes e assertivas. 

Nesse momento em que as empresas 
colocam em suas agendas, cada vez 
mais, a discussão da retomada dos 
negócios, o uso inteligente da tecno-
logia é essencial. 

O retorno, que deve ser gradual, 
deve ser pensado especialmente nos 
pilares de pessoas, cadeia de supri-
mentos e liquidez. Uma das lições é 
a importância de não menosprezar os 
riscos, até mesmo os mais remotos, 
que podem se materializar, causando 
grandes impactos. Somente assim 
as empresas poderão mitigar riscos, 
enfrentar os novos desafios, criar 
alternativas práticas e eficientes e 
gerar negócios. 

(*) - É líder de Gestão de Riscos e 
Crises da KPMG no Brasil.

digitais de comunicação com clientes, 
entre outros, passaram a ser imple-
mentados em dois ou três meses. 

O planejamento para a retomada 
das atividades é fundamental, e a 
tecnologia deve ter papel importante 
nesse processo, especialmente na 
gestão do ambiente e das pessoas. Na 
prática, como parte da estratégia de 
retomada dos negócios, é imprescin-
dível que as empresas façam uso de 
uma ferramenta de diagnóstico dos 
riscos, de preferência abrangendo 
os três pilares fundamentais de uma 
empresa (pessoas, operações e caixa), 
com olhar específico em algumas ver-
tentes, como liquidez, lucratividade, 
tecnologia, saúde, segurança e meio 
ambiente. 

Com um bom diagnóstico, os líderes 
empresariais podem orientar, de ma-
neira mais simples e rápida, planos de 

Impactos da pandemia 
no direito de família

A Constituição Federal 
confere às crianças 
e aos adolescentes 
tratamento prioritário 
para a efetivação dos 
direitos inerentes 
à vida, educação, 
convivência 
comunitária, 
dignidade, 
alimentação, lazer e 
saúde

Além disso, dispõe 
ainda que os respon-
sáveis devem zelar 

pelos cuidados e bem-es-
tar dos menores. Ambos 
são princípios essenciais 
que norteiam o Direito de 
Família, para que decisões 
judiciais sempre priorizem 
o interesse da criança ou 
do adolescente. Contudo, 
a decretação da pandemia 
e as recomendações de 
isolamento apresentadas 
pela Organização Mundial 
da Saúde geraram inúmeras 
mudanças de hábitos no 
convívio social, impactando 
as relações familiares. 

Diante disso, o Poder Judi-
ciário se vê obrigado a inter-
pretar referidos princípios 
à luz da crise pandêmica, 
para que seja possível solu-
cionar as adversidades que 
surgiram e surgem como 
resultado da Covid-19.

Dentre elas, encontram-se 
as seguintes questões: como 
dividir as responsabilidades 
parentais durante a qua-
rentena? Como manter a 
convivência compartilhada 
em tempos de isolamento 
social? E a dificuldade eco-
nômica enfrentada pelo País, 
pode afetar o valor devido a 
título de pensão alimentícia? 

Não há normas jurídicas 
específicas com relação ao 
atual momento. Todavia, já 
existem decisões judiciais 
suspendendo ou ajustando 
a convivência compartilha-
da, temporariamente, em 
situações em que há risco 
de contágio dos envolvidos 
com o leva e traz de uma 
casa para a outra.

Muitas das decisões, in-
clusive, ressaltam que, caso 
suspensa a convivência 
compartilhada, os guardiões 
poderão permitir o contato 
da criança/adolescente vir-
tualmente, preservando-se 
a relação afetiva com aque-
les que não podem estar 
presentes. Além disso, geni-
tores que estejam expostos 
ao vírus frequentemente, 

como os profissionais da 
saúde, podem vir a ter, de 
forma temporária, restrição 
ao direito de convivência 
com o filho comum.

Com relação à pensão ali-
mentícia, o Poder Judiciário 
tem decidido com a mesma 
cautela. Não há dúvida de 
que a crise pandêmica tem 
impactado o estado eco-
nômico do País, ou seja, é 
possível que o provedor de 
alimentos tenha sua renda 
reduzida, se não perdida por 
completo. 

A fixação da pensão 
alimentícia deve sempre 
observar a possibilidade 
econômica de quem paga e 
a necessidade de quem plei-
teia, razão pela qual, nesta 
hipótese, seria justificável a 
reavaliação do valor, o que 
tem sido verificado pelo 
Poder Judiciário, a depen-
der do caso concreto. No 
entanto, a perda da capaci-
dade financeira não pode ser 
presumida e a readequação 
da pensão alimentícia não 
poderá ser automática, 
devendo o Poder Judiciário 
analisar caso a caso.

Ressalta-se que o Projeto 
Lei nº 1179/20, pendente 
de apreciação pelo Sena-
do Federal, prevê que até 
30.10.2020, a prisão civil por 
dívida alimentícia deverá 
ser cumprida exclusiva-
mente sob a modalidade 
domiciliar, a fim de se evitar 
o contágio dentro do esta-
belecimento prisional. 

Existe um receio de que 
mesmo com o abrandamento 
da situação financeira ruim 
do devedor, a inadimplência 
permaneça, prejudicando 
aquele que depende da 
obrigação alimentar. Toda-
via, referidas providências 
são medidas transitórias 
emergenciais adotadas para 
preservar a sociedade du-
rante a pandemia. Diante 
desse cenário, ante o im-
pacto direto da pandemia 
no Direito de Família, é 
certo que a solidariedade e 
o bom senso devem ser os 
principais fundamentos a 
serem utilizados em todas 
as pretensões e decisões, 
buscando, sempre, a solução 
amigável e a preservação das 
relações e laços familiares.

(*) - Sócia do FF Advogados, 
responsável pelas áreas de Direito 

privado com foco em contratos, 
contencioso cível, arbitragem, 

imobiliário, família e sucessões. 
(elisa.figueiredo@fflaw.com.br)

(**) - Advogado do FF Advogados, 
atua nas áreas de Contencioso 

cível e imobiliário 
(marjorie.helvadjian@fflaw.com.br)
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Nada será como era antes. 
Essa simples constatação, tão 

subestimada anteriormente, ganhou 
um novo significado no debate 
sobre o trabalho durante e após a 
pandemia, e está levando à busca da 
reinvenção do papel de profissionais, 
empresas e seus clientes nesse novo 
normal. 

Para quem está acostumado ao 
modelo tradicional de trabalho, a 
Covid-19 introduziu uma brutal dis-
rupção na rotina, até então calcada 
nos diversos aspectos da vida “lá 
fora”, bem como mudanças radicais 
no expediente, que agora acontece 
dentro de nossas casas. Durante três 
semanas, notei o impacto da mudança 
em mim mesmo e nos outros. 

Dias de trabalho sem fim ou 

pausa, entremeados pelo ruído da 
avalanche de notícias e dicas de 
autodesenvolvimento na quaren-
tena, temas sob um guarda-chuva 
que projeta a sombra da incerteza 
sobre o futuro. É uma situação que 
coloca nossas melhores capacidades 
humanas em xeque. 

Tendo reformulado minha própria 
forma de trabalhar para responder às 
novas imperativas trazidas pela crise, 
meu modelo atual considera estes 
impactos e seus desdobramentos 
em como nossos clientes operam. 
A primeira conclusão é: o trabalho 
estruturado e a abordagem de fail 
fast nunca foram tão adequados para 
projetos de tecnologia e inovação. 

No atual cenário, é preciso tra-
balhar com o que se tem: praticar, 
falhar e consertar rápido. 

A busca pela perfeição na primeira 

entrega, muitas vezes infrutífera e 
razão da falha de tantos bons pro-
jetos, sai de cena. Entra em cena o 
bom, o possível, o que possibilita a 
permanência no jogo infinito e per-
mite a flexibilidade necessária para 
navegar a instabilidade. A interação 
entre pessoas também mudou e esse 
é outro elemento crucial de como 
parcerias estão sendo reinventadas 
pós-coronavírus. 

Nossos clientes são pessoas que 
sofrem os mesmos problemas e 
pressões trazidas por esta situa-
ção sem precedentes. Portanto, é 
essencial ter isso em mente quan-
do trabalhamos não só durante 
a crise, mas quando pensamos 
no futuro destas relações. No 
pós-pandemia, muitas empresas 
que experimentaram a operação 
remota e as eficiências que essa 

abordagem pode trazer não olha-
rão para trás. Por outro lado, o 
trabalho remoto vai continuar a 
invadir os limites entre o tempo 
pessoal e profissional. 

As pessoas sofrerão cada vez 
mais com overload de informações 
e encontros serão raros. Isso se re-
fletirá na interação entre empresas 
e seus parceiros de tecnologia. O 
processo de conseguir um minuto 
de pausa de atenção do cliente, 
que sempre foi desafiador para 
fornecedores de soluções, ganha 
nuances adicionais no novo normal. 
Considerando todos os fatores, 
barreiras e mudanças, o trabalho 
precisa ser o mais informativo e 
realista possível. 

Para isso, aumenta a barra do 
estudo e da análise prévia. Não vale 
usar modelos vistos na indústria 

anteriormente, do one size fits all, 
onde projetos anteriores são utiliza-
dos para mostrar como uma oferta 
pode apoiar um cliente. Falaremos 
da questão a ser endereçada, mas o 
debate sobre a solução a ser usada 
ficará em segundo plano, ou muitas 
vezes, até invisível. 

Foco no pragmatismo e susten-
tabilidade no longo prazo serão 
fundamentais para as parcerias no 
novo normal. Em uma realidade de 
caixas de email lotadas e pessoas 
metralhadas com informação, o ob-
jetivo deve ser gerar menos barulho 
e trazer menos problemas. 

Ser relevante é a única forma de 
conquistar espaço, mas com a música 
que clientes precisam ouvir agora: a 
das soluções

(*) - É diretor de Inovação do SAS 
para América Latina.

Reinventando parcerias no novo normal


