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O pós-pandemia de 2020 
repetirá os anos 1920?

O filósofo alemão Hegel 
disse que “A história 
se repete, pelo menos 
duas vezes”

Se ele estiver certo, a 
humanidade está às 
vésperas de entrar 

em um década de grande 
prosperidade. Essa expec-
tativa é alimentada pela 
observação do que ocorreu 
há exatos 100 anos, quando 
a Gripe Espanhola, que teve 
início em 1918 e terminou 
em 1920 matou mais de 20 
milhões de pessoas e infec-
tou cerca de 500 milhões, o 
que significava cerca de um 
terço da população mundial 
daquela época. 

Na ocasião, com o término 
da primeira guerra e a movi-
mentação das tropas, o vírus 
se espalhou rapidamente 
pelo mundo, resultando em 
aumento do desemprego e 
da pobreza e escassez de 
crédito no mercado. 

O que fez a roda girar 
novamente foi a injeção de 
recursos na economia. Em 
meados de 1921, impulsio-
nada pelo banco central dos 
Estados Unidos (FED), a 
oferta de crédito impulsio-
nou a demanda por capital 
produtivo. 

Muitos dizem que os 
Twenties (anos 20 do século 
passado) foram um período 
incomparável a qualquer 
outro momento econômico. 
De fato, foi a década com 
maior crescimento, gera-
ção de riqueza, inovação 
e mudança em hábitos de 
consumo já observados 
na história americana. Foi 
naquela época que Henry 
Ford, revolucionou a in-
dústria. A transformação 
tecnológica que ele trouxe 
para o setor aumentou a 
produtividade com redução 
de custos. 

Com isso, tanto o lucro das 
empresas cresceu quanto os 
bens de consumo ficaram 
mais acessíveis para o con-
sumidor, impulsionando a 
demanda agregada. Alguns 
sinais parecem indicar que o 
ciclo pode estar começando 
a se repetir. Ao redor do pla-
neta as políticas monetárias 
estão sendo implementadas 
para salvar a economia com 
praticamente o mesmo 

conceito. O FED já injetou 
no mercado americano, por 
exemplo, mais recursos 
do que em qualquer outro 
momento na história. 

A União Europeia anun-
ciou um acordo histórico 
para investir 750 bilhões 
de euros no fundo de re-
cuperação pós-pandemia. 
Os bancos centrais de todo 
mundo, inclusive, estão in-
jetando volumes massivos 
de dinheiro na economia, 
reduzindo taxas de juros e 
comprando títulos de dívi-
das corporativas. 

Mesmo no Brasil, alguns 
dados do Banco Central 
indicam que nunca houve 
tanto dinheiro físico cir-
culando no país. Algumas 
medidas como o auxílio 
emergencial, liberação do 
FGTS e INSS antecipado 
têm contribuído para isso. A 
combinação da alta injeção 
de recursos, acrescida do 
momento caótico durante 
a pandemia, indica uma 
forte tendência a inovação 
e um forte crescimento 
econômico no período pós
-pandemia. 

Inúmeros negócios 100% 
focados no mundo digital 
que estavam em período de 
teste foram impulsionados 
pela crise. Outras ideias que 
estavam “mornas”, também 
foram aceleradas. Os hábi-
tos de consumo e a rotina 
das pessoas mudaram e 
todos tiveram que se adap-
tar a uma nova realidade 
de distanciamento social. 
Teremos, portanto, outra 
oportunidade de crescimen-
to, por meio da inovação, 
ao fim desse período de 
pandemia? 

Pela necessidade de adap-
tação e novas iniciativas 
surgindo no mercado, tudo 
indica que sim. Talvez até 
mais de um case Henry Ford 
esteja a caminho. O que po-
demos fazer é acompanhar 
de perto essas tendências 
de mercado e nos adaptar-
mos ao longo do caminho. 

E não menos importante, 
torcer para que essa alta in-
jeção de capital no mercado 
ocorra de maneira estrutu-
rada - e não crie mais uma 
bolha como foi em 1929. 

(*) - É consultor de Inovação e 
Estratégia da Play Studio, consultoria 

de inovação e venture builder.

Arthur Martins (*)

A WAVY Global, empresa de solu-
ções em Customer Experience por 
canais conversacionais do Grupo 
Movile, apresenta uma plataforma 
com diversos recursos avançados 
de Inteligência Artificial conver-
sacional. O serviço permite que o 
próprio cliente, sem necessidade de 
ter um perfil técnico, crie, teste e 
coloque o chatbot em ambiente pro-
dutivo. Dessa forma é possível que 
cada marca faça toda essa gestão 
de maneira prática e independente. 

Além disso, a nova plataforma 
possibilita que as marcas e os 
consumidores se comuniquem de 
maneira mais ágil, seja por voz ou 
texto, em mais de 125 idiomas por 
meio de uma única versão do bot 
que identifica a língua usada pelo 
cliente. A tecnologia é o primeiro 
bot multi idioma da América La-
tina. Em Abril de 2016, a WAVY 
observou que os bots conversacio-
nais precisavam de uma interação 
que guiasse o usuário no início da 
conversa, e depois abrisse para 
perguntas mais abrangentes. 

Com chatbots automáticos, que 
fazem uso de IA e que funcionam 
24x7, sem filas, com alta capacida-
de resolutiva, além da possibilidade 
de conversas por mensagens de 
texto, os clientes também podem 
se comunicar com as marcas en-
viando áudios, que traduzem as 
frases e conseguem interpretar a 

A tecnologia é o primeiro bot multi idioma da América Latina.
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As startups são empresas 
que chamam a atenção, 
seja por conta do ambiente 
de trabalho descontraído, 
criativo e flexível ou pela 
inovação. Hoje em dia, mui-
ta gente quer conquistar 
uma vaga em uma startup. 
Mas, quais as razões para 
trabalhar em uma? 

De acordo com uma pes-
quisa realizada pela Gama 
Academy, escola que ca-
pacita estudantes e pro-
fissionais para atuar no 
mercado digital, mais de 20 
mil alunos/candidatos que já 
passaram pelos processos 
seletivos da Edtech falaram 
sobre o que mais os atraíam 
para trabalhar em startups. 

O CEO, Guilherme Jun-
queira, listou essas razões 
e explicou um pouco mais 
sobre cada uma delas. 
Confira: 
 1) Propósito - Os pro-

fissionais modernos 
querem cada vez mais 
se conectar a marcas e 
empresas que tenham 
porquês reais de existi-

Muita gente quer conquistar uma vaga em uma startup.
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No mercado desde 2014, a brasi-
leira Hub, empresa de inovação 
do Grupo Riccó, referência na 

fabricação e comercialização de mo-
biliário corporativo, foi pioneira em 
disponibilizar mobiliários corporativos 
no modelo de negócios as a service. 

E, diante da pandemia e das mo-
vimentações do mercado e mudança 
de hábitos, a empresa se reinventou 
e expandiu atuação para o universo 
residencial. Atualmente, a Hub possui 
mais de 17 mil posições corporativas 
locadas, o que representa R$ 40 mi-
lhões em ativos, mas desde o início 
da quarentena a empresa recebeu a 
devolução de mais de 2.600 estações 
de clientes. 

A queda poderia ter sido motivo de 
preocupação para a empresa, mas 
apenas reforçou o formato inovador 
e modelo “as a service”, pois em con-
trapartida, registrou um aumento de 
112% na locação de itens básicos, como 
mesa e cadeira para os colaboradores 
dos clientes em Home Office. Permi-
tindo uma flexibilização aos parceiros, 
a empresa já enviou cerca de 1.300 
cadeiras para a casa dos colaboradores 
de seus clientes e também criou peças 

Conceito de Safe Design criado pela Hub.
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Inovação nos espaços de trabalho 
corporativos e residenciais

O conceito de economia compartilhada, cada vez mais presente nos últimos anos, é vantajoso e 
aplicado em diversos segmentos, como transporte, streaming, alimentação e imóveis

xergamos um enorme potencial para 
locação de mobiliário no Brasil, seguin-
do as tendências de comportamento do 
novo consumidor que é livre, flexível 
e está interessado na experiência e na 
facilidade dos serviços e não na posse”, 
explica Fábio Riccó, CEO da Riccó. 

Entre as vantagens, o modelo as a ser-
vice é financeiramente mais em conta do 
que a compra, e além disso, a gestão do 
produto passa a ser da HUB, em que o 
cliente passa a não ter mais preocupações 
com custos de manutenção e assistência 
técnica, pois a garantia se dá em toda a 
extensão do contrato. Agora, com a volta 
gradual da economia, a empresa também 
aposta na reestruturação de espaços 
de trabalho e desenvolveu o conceito 
chamado de Safe Design.

Isso consiste em adequar layouts cor-
porativos de forma a oferecer seguran-
ça aos usuários por meio do distancia-
mento das posições de trabalho, salas 
de reunião e das áreas colaborativas 
e implantação de divisores frontais e 
laterais de vidro com 45 cm ou 60 cm e 
proteção nos corredores para diminuir 
o contato entre os colaboradores com 
o fluxo das áreas de passagem. Fonte: 
(www.hubmoveis.com.br).

adaptadas para este formato, com 
soluções para criação de ambientes 
híbridos entre escritório e residência. 

Segundo Fábio Riccó, Diretor da 
Riccó, o segmento de serviços sob 
demanda é uma tendência global. “En-

Três razões para trabalhar em uma startup
preensão do macro e 
mirando suas evolu-
ções. Todos querem 
fazer parte de algo 
grande, é do ser hu-
mano contribuir para 
a sua comunidade. 

 3) Flexibilidade - Aqui 
pode se falar sobre a 
humanização nos am-
bientes de trabalho. É 
muito mais leve tra-
balhar com foco total 
quando sabe que está 
em um lugar humano. 
É natural que vez ou 
outra as questões da 
vida pessoal preci-
sem ser resolvidas 
no horário de traba-
lho, mas normalizar 
horário flexíveis com 
confiança trará trocas 
importantes e muito 
mais compromisso 
com as necessidade 
da empresa quando 
necessário.

Fonte e mais informa-
ções: (https://gama.aca-
demy/).

rem e que saibam deixar 
isso muito claro em suas 
culturas, especialmente 
no dia a dia. Trabalham 
com motivação quando 
os propósitos se conec-
tam aos seus valores 
de forma genuína, não 
focando somente em 
lucros e vendas, mas 
também em contribuir 
de forma positiva para 
fazer o bem e para mu-
danças construtivas na 
sociedade. 

 2) Autonomia - Liber-

dade para se desen-
volverem como prota-
gonistas dos negócios, 
compreendendo e fa-
zendo parte dos planos 
da empresa de forma 
estratégica. É muito 
fácil perceber que no 
mercado de hoje, para 
desmotivar pessoas, 
basta colocá-las so-
mente na execução dos 
projetos, fazendo com 
que se sintam como 
meras peças de uma 
engrenagem, sem com-

Patrícia Araújo (*)

A pandemia veio mostrar que im-
previstos podem acontecer a qualquer 
momento. 

E nesse cenário é importante ter um 
bom planejamento para ter uma re-
serva de emergência. Nesse processo, 
sugiro um kit de primeiros socorros, 
que deve incluir um valor financeiro, 
um plano de saúde e um seguro de 
vida. A reserva de emergência é o 
primeiro pilar financeiro que serve de 
respaldo para, por exemplo, uma perda 
temporária da renda, como desempre-
go, afastamentos por curto tempo, ou 
queda da renda, como muitos estão 
vivendo hoje. 

Para calcular esse valor, deve-se ba-
sear em seis meses de despesas básicas 
individuais, como aluguel, água, luz e 
alimentação e, caso a pessoa precise 
se afastar do trabalho por qualquer 
motivo como, por exemplo, internação 
por Covid-19, pode contar com esse 
respaldo para cobrir as despesas no 
período de afastamento.

Um detalhe importante: a reserva de 
emergência precisa estar em alguma 
aplicação que tenha liquidez imediata, 
portanto deve ser direcionada a uma 
aplicação mais conversadora, como a 
atrelada ao CDI (Certificado de Depó-
sito Interbancário), Selic ou poupança, 
mas nunca em aplicações de longo 
prazo, como previdência e ações que 
não têm essa liquidez instantânea.

O segundo pilar financeiro essencial 
que deve compor o kit de primeiros 
socorros é o plano de saúde, servindo 

para custear um cenário mais grave, 
como internações, tratamentos que 
exigem a pessoa estar em uma UTI ou 
mesmo tratamento de doença grave. 
O terceiro pilar para completar o kit 
é o seguro de vida, que passou por 
uma evolução nos últimos anos e não é 
mais um seguro de morte, ou seja, não 
precisa morrer para o benefício valer. 

Hoje, o seguro é em vida e abrange 
diversas coberturas, como doenças e 
invalidez, e pode custear, no mínimo, 
30% das despesas, tornando o segura-
do livre de dívidas e da dependência 
financeira da família. 

No Brasil, este tipo de seguro ainda 
não era tão explorado, como nos Es-
tados Unidos e no Japão, por conta de 
eventos, como tsunami e terremoto. 
No entanto, a pandemia veio para mu-
dar esse conceito do brasileiro porque 
inclui vários benefícios hospitalares.

Inclusive, estudos apontam que 
quando a pessoa está mais tranquila 
financeiramente ela melhora mais 
rápido: o dinheiro não traz felicidade, 
mas reduz o sofrimento, com mais 
conforto e chances de sobrevivência. 
Por exemplo, se o paciente quiser ser 
atendido pelo seu médico, a chance de 
sobrevivência é maior.

Portanto, o mercado oferece diversas 
opções para você não passar aperto 
financeiro em caso de imprevisto, como 
ocorreu com a pandemia. Investindo 
nos três pilares financeiros - reserva de 
emergência, plano de saúde e seguro 
de vida - sua proteção será completa.

 
(*) - É consultora financeira e especialista em 

despesas pessoais e gestão de risco.

Kit financeiro de primeiros socorros 
para se proteger de imprevistos

Nova plataforma de bots com Inteligência 
Artificial conversacional

comunicação simultaneamente. 
“A Wavy já atende grandes marcas 

dentro dos setores de food delivery, 
cosméticos, educação e varejo, e já 
temos resultados impressionantes 
de satisfação dos clientes com uma 
média de 94,5%, conversões de 
40% em número de matrículas, e 
redução de custos de conversão de 
pedidos com o uso da plataforma de 
50%,” destaca Marcia Asano, COO 
e DPO da WAVY Global. 

Esse novo serviço estará disponí-
vel gratuitamente por 30 dias para 
teste. A ideia é que de maneira 
muito simples e intuitiva, qualquer 
pessoa consiga criar seu chatbot 
em poucos passos em qualquer 
canal já integrado, como Whatsapp, 
Slack, Apple Business Chat, Google 
RCS, entre outros. Marcia enfatiza 
que estamos na era da Inteligência 
Artificial conversacional, e que 

conversas que antes aconteciam 
apenas pessoalmente passaram a 
ser intermediadas pelo telefone, 
depois por e-mails, SMSs, chats e 
hoje acontecem ao vivo via texto, 
voz e vídeo em dispositivos como 
celulares e tablets. 

Para grandes e médias empre-
sas, investir em soluções desse 
tipo significa que a companhia 
terá mais tempo para pensar no 
seu core business e estratégias 
de crescimento. “Outro desafio 
enorme para organizações que 
atuam em mais do que um país é 
manter funcionando bots em vários 
idiomas. Nossa plataforma atende 
esse requisito, ou seja, qualquer 
mudança que seja feita no bot já 
é facilmente localizada em vários 
idiomas,” finaliza a executiva. Para 
mais informações acesse: (wavy.
global/conversationalAI).


