
Aprendizado 
da Abbey Road

A crise da COVID-19 
apresenta desafios que 
exigem uma resposta 
ambiciosa à demanda 
da sociedade por 
mais e melhor 
conectividade

Sem vizinhos ou tu-
ristas andando pe-
las ruas, Londres 

escolheu este momento 
para pintar novamente a 
famosa travessia da Abbey 
Road, imortalizada em 
1969 na capa do álbum dos 
Beatles de mesmo nome. 
Esta simples travessia 
tornou-se um dos destinos 
turísticos mais representa-
tivos da capital britânica, 
que milhares de viajantes 
visitam todos os dias para 
recriar em suas fotografias 
a famosa cena. 

Esta anedota reflete cha-
ves sociais e econômicas 
de uma crise que apresenta 
desafios para as cidades 
que aspiram a liderar o 
crescimento na América 
Latina. Algumas infra-
estruturas críticas para 
uma cidade muitas vezes 
passam despercebidas. As 
mesmas são fundamentais, 
mais do que nunca em 
tempos de crise, para o 
funcionamento, mesmo 
em condições adversas, 
da economia de nossos 
países. 

A capacidade de res-
ponder a uma emergência 
de saúde, de se conectar 
com nossas famílias ou de 
teletrabalho, depende de 
uma rede de telecomu-
nicações complexa que 
se tornou indispensável 
para cidadãos, empresas 
e governos. Repintar uma 
faixa de pedestre pode 
parecer uma ação simples 
e sem importância, mas 
tem um enorme impacto 
econômico em um bairro 
ou cidade. Assim como 
uma intervenção urbana 
para instalar um site de 
telecomunicações traz 
benefícios indispensáveis 
a essa comunidade. 

Melhor acesso à Internet 
para milhares de usuários 
significa aulas universi-
tárias, videoconferência 
médica ou acesso a outros 
serviços digitais. É preciso 
pensar em múltiplos níveis 
para responder à crise, 
fortalecendo o desenvol-
vimento da economia e 
criando oportunidades: 
países, cidades, povoados 
e bairros são unidades 
territoriais que requerem 
diferentes modos de ação e 
intervenção para melhorar 
a vida dos cidadãos, a com-
petitividade das empresas 
e a eficácia do governo. 

Os desafios exigem uma 
agenda integrada que faci-
lite ações rápidas e coeren-
tes para o desenvolvimento 
da infraestrutura crítica. 
Do nível nacional ao local, 
os regulamentos, ações e 
desenvolvimentos devem 

responder de forma coe-
rente às suas necessidades. 
A manutenção dos prin-
cipais destinos turísticos 
de uma cidade é de pouca 
utilidade se os mesmos não 
são acessíveis por trans-
porte público ou não são 
conhecidos pelos turistas. 

Da mesma forma, a re-
gulação das telecomunica-
ções tem diferentes níveis 
que devem ser coordena-
dos para sua eficácia e pro-
moção de desenvolvimen-
to. A crise da COVID-19 
destacou a necessidade de 
redes de telecomunicações 
robustas para conectar 
os cidadãos às suas famí-
lias, empresas e governos. 
Devemos enfrentar este 
desafio e investir nas opor-
tunidades que ele oferece, 
maximizando o potencial 
de nossas comunidades. 

Qual momento é melhor 
para pintar uma faixa de 
segurança se não quando 
não há tráfego ou pedes-
tres? Qual momento mais 
oportuno para melhorar a 
conectividade de uma ci-
dade do que agora, quando 
pessoas e empresas estão 
fazendo maior uso dos 
serviços de telecomuni-
cações e são mais neces-
sários? - A infraestrutura 
de telecomunicações é tão 
indispensável para o fun-
cionamento do nosso país 
quanto a eletricidade ou a 
água corrente. Hoje mais do 
que nunca é evidente que 
esta infraestrutura é crítica 
não só para o crescimento 
futuro, mas também para 
o presente. 

Sem conectividade não 
pode haver desenvolvimen-
to sustentável e inclusivo 
em nossos países, nem a 
resiliência necessária para 
responder aos desafios da 
COVID-19. Assim como 
no contexto da pandemia 
vários governos declararam 
as telecomunicações e a In-
ternet um serviço essencial 
e as empresas provedoras 
tomaram medidas para 
garantir seu funciona-
mento e entrega, também 
é importante facilitar os 
processos de instalação ou 
emitir licenças para res-
ponder mais rapidamente 
à crescente demanda da 
sociedade por melhor co-
nectividade.

Isso ajudará a dar uma 
melhor resposta à crise atu-
al, preparar a recuperação 
econômica e criar cidades 
e países mais resilientes. 
Os governos nacionais e 
locais, juntamente com o 
setor privado, devem ser 
ambiciosos na resposta a 
esta crise, investindo no 
futuro e se tornando mais 
fortes para lançar as bases 
da recuperação. A opor-
tunidade é hoje e agora. 
Amanhã, carros e turistas 
voltarão para as Abbey 
Road de nossas cidades. 

 (*) - É vice-presidente de 
Assuntos Públicos para a América 

Latina, American Tower 
(www.americantower.com). 
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A vacina contra o Co-
ronavírus Sars-CoV-2 de-
senvolvida pela Universi-
dade de Oxford, no Reino 
Unido, em parceria com 
uma empresa italiana de 
biotecnologia será testada 
em humanos também no 
Brasil. A próxima fase de 
testes da vacina ChAdOx1 
nCoV-19 envolverá cerca 
de 5 mil voluntários sau-
dáveis no Reino Unido - já 
selecionados - e a mesma 
quantidade em território 
brasileiro.

Isso se deve ao fato de 
a menor circulação do 
vírus na Europa, devido 
às medidas de isolamento 
ter tornado mais difícil a 
avaliação da eficácia da 
imunização. A primeira 
fase de testes clínicos da 
vacina, iniciada em abril, 
envolveu cerca de mil 
adultos entre 18 e 55 anos.

As doses de testagem 
foram produzidas pela 
empresa italiana Adven-

Brasil é o segundo país com mais casos 
do novo coronavírus.
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Por questões de saúde e 
segurança, os procedi-
mentos eletivos foram 

todos postergados para de-
pois da pandemia. Mas isso, 
não há a menor dúvida, terá 
um preço amargo. 

Neste momento, a aten-
ção limitada às urgências 
é essencial para conter o 
avanço do Coronavírus e 
retomar a normalidade, 
todos concordam. Porém, 
enquanto isso, as pessoas 
que se encaixam no grupo 
de brasileiros com comor-
bidades, tipo hipertensão, 
obesidade ou diabetes, 
veem suas doenças evoluí-
rem sem o acompanhamen-
to terapêutico necessário. 
Estima-se que esse grupo 
represente quase metade 
da população. Futuramen-
te, teremos dificuldades 
de responder às conse-
quências desse buraco no 
atendimento.

Chegará a hora em que 
os casos não urgentes exi-
girão solução. Depois da 

Chegará a hora em que os casos não urgentes exigirão solução.
br

as
il.

el
pa

is
.c

om
/re

pr
od

uç
ão

Cadeias de 
suprimento 
resilientes 
deverão 
superar 
a crise

Neste  cenár io  de 
transformação impul-
sionado pela pandemia 
da Covid-19, as empre-
sas com as cadeias de 
suprimentos mais ágeis, 
eficientes e resilientes 
irão superar a crise com 
sucesso.Essa é avaliação 
do sócio-líder de bens de 
consumo e cadeias de 
suprimentos da KPMG 
no Brasil, Cristiano Rios. 
De acordo com ele, esses 
serão os principais fato-
res que as colocarão em 
posição de vantagem no 
mercado. 

“As empresas que 
conseguirem estabilizar 
essas cadeias de supri-
mentos e se posicionar 
para avaliar interrup-
ções futuras, fornecen-
do respostas estrutura-
das para riscos e pontos 
de exposição, estarão 
em melhores condições 
de enfrentar o cenário 
atual. Como resultado, 
todos os recursos de 
mitigação e resiliência 
das organizações serão 
fortalecidos”, conclui o 
sócio. 

Segundo ele, em res-
posta à pandemia, os 
varejistas e empresas de 
bens de consumo pre-
cisam se adaptar a uma 
nova realidade até então 
atípica para as compa-
nhias, ajustando-se a um 
“novo normal”. “Neste 
cenário, está claro que 
levará algum tempo 
para que as cadeias de 
suprimentos retornem a 
algo semelhante ao que 
costumamos chamar de 
normal. Por isso, varejis-
tas e empresas de bens 
de consumo devem co-
meçar a pensar além da 
fase inicial de mitigação 
e resposta, visando criar 
resiliência na cadeia de 
suprimentos no médio e 
longo prazo”, avalia Rios 
(AI/KPMG).

O preço do adiamento de 
consultas médicas eletivas
Com a explosão de casos de Coronavírus no País e alta taxa de contaminação da doença, os hospitais 
brasileiros, já há muito tempo sucateados por descaso e falhas de gestão, concentraram-se em 
atender a população atingida pela COVID-19

soas, recomenda-se cautela 
redobrada no retorno às 
atividades de rotina.

Os hospitais e profissio-
nais de saúde também te-
rão papel relevante em tal 
contexto: precisarão correr 
com competência atrás do 
prejuízo. Teremos, enfim, 
demasiado trabalho no pós
-pandemia, para colocar a 
casa em ordem novamente. 
Se antes já não havia oferta 
para todos os enfermos nos 
serviços públicos, a situação 
só tende a se tornar ainda 
mais desafiadora. 

Enfrentaremos uma enor-
me demanda reprimida, já 
que todos os procedimentos 
que não foram feitos agora, 
precisarão ser realizados de-
pois. Daí, ser essencial que a 
sociedade acenda o sinal de 
alerta desde já e começe a 
cobrar das autoridades res-
ponsáveis uma organização 
eficaz do sistema, para que 
não percamos mais vidas no 
Brasil. 

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

pandemia, uma avalanche 
de consultas e ajustes de 
medicamentos se farão 
necessárias. Atualmente, 
se o indivíduo precisa de 
um remédio, ele tem de 
apresentar uma receita, 
por vezes, uma receita 
especial.  Contudo, em 
meio ao caos de agora e 
sem acesso a auxílio mé-
dico, ele simplesmente 
não consegue obter seus 
medicamentos seja na rede 
pública ou privada.

Quando virarmos a pági-
na da COVID, o que torço 
para que seja o mais breve, 
aqueles com comorbida-
des precisarão ser ainda 
mais cuidadosos. As regras 
preventivas de distancia-
mento social, utilização 
de máscara e álcool em 
gel e higienização das 
mãos serão fundamentais 
para evitar uma possível 
contaminação. Visto que 
a doença parece ser mais 
virulenta entre essas pes-

Vacina anti-Covid de Oxford será 
testada no Brasil

t-IRBM, de Pomezia, nos 
arredores de Roma, e a 
Universidade de Oxford 
já tem um acordo com a 
multinacional sueco-britâ-
nica AstraZeneca para a 
fabricação e distribuição 
da vacina em nível mundial.

A autorização da Anvisa 
para o estudo no Brasil foi 
publicada no DOU de ter-
ça-feira (2), após pedido 
da AstraZeneca. No fim 

de maio, a multinacional 
disse ter obtido um finan-
ciamento de US$ 1 bilhão 
do governo dos Estados 
Unidos para a vacina e 
que já tem acordos que 
garantem a produção de 
pelo menos 400 milhões 
de doses, com os primei-
ros lotes previstos para 
setembro, caso os testes 
deem resultado positivo 
(ANSA).

Anderson Watanabe (*)
 
As empresas não estão criando elos 

digitais reais com seus clientes.
Durante essa quarentena tenho obser-

vado grande volume de propagandas e 
ações de marketing de algumas empre-
sas, principalmente vindas daquelas que 
se beneficiaram com essa crise, como 
companhias de entregas e transportes, ao 
passo que a grande maioria das demais 
indústrias está reduzindo este tipo de 
investimento.

Porém, independentemente da quan-
tidade de ações que estão sendo feitas, 
percebo que elas continuam ocorrendo de 
forma massificada, ou seja, sem persona-
lização, sem inteligência em seu planeja-
mento e, o pior de tudo, sem conhecimento 
do cliente com quem estão falando. 

De forma geral, as instituições não es-
tão criando elos digitais reais com seus 
clientes, e sim os “bombardeando” de 
comunicações. Isso traz consequências 
graves para o negócio, muito mais agora 
que a sociedade está em quarentena, 
portanto consumindo mais de forma 
digital e exigindo cada vez mais serviços 
eficientes.

Conhecer o perfil de cada cliente já 

não é importante, e sim essencial, e 
não somente em termos de propensão 
a consumo, mas também em termos de 
interação e engajamento. Há clientes com 
perfil digital e preferem utilizar aplicati-
vos de mensagem, redes sociais, chatbots 
ou mesmo e-mail, ao passo que outros 
utilizam SMS ou até mesmo preferem 
falar com pessoas. 

Alguns clientes inclusive têm horários 
de preferência para contato. Será que 
as instituições têm esse conhecimento 
sobre seus clientes? E se os clientes 
mudam seus perfis e comportamentos, as 
instituições estão preparadas tecnológica 
e processualmente para se adaptarem 
rapidamente? Muitas instituições estão 
percebendo que a resposta é não, mas 
infelizmente, um pouco tarde demais, e 
grande parte de seus clientes já procu-
raram outras alternativas. 

A lição que fica é que o engajamento 
com o cliente é um assunto cada vez mais 
importante e não podemos esperar situ-
ações adversas para tomarmos atitudes, 
e é muito importante ter tecnologias e 
processos ágeis e flexíveis para poder se 
adaptar a qualquer situação.

(*) - É Consultor Sênior da FICO.

As instituições interagem com os 
clientes ou se comunicam?


