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Capa
Ampla Comunicação. 

NOSSA MISSÃO
Prover, com pautas ousadas, inovadoras e imparciais, 
informações de qualidade para os leitores, sempre prior-
izando os interesses, fatos e personagens relevantes de 
Pernambuco, sem louvações descabidas nem afiliações 
de qualquer natureza, com garantia do contraditório, 
pontualidade de circulação e identificação inequívoca dos 
conteúdos editorial e comercial publicados.

  Os artigos publicados são de inteira e única  responsabi-
lidade de seus respectivos autores,  não refletindo obriga-
toriamente a opinião da revista.

Na edição anterior da Algomais, o psicólogo 
Leopoldo Barbosa constatou que a pandemia 
nos deixou vulneráveis emocionalmente e esta 
situação nos confronta com a imprevisibilidade 
da vida. O pensador francês Edgar Morin disse 
algo parecido: “A chegada desse vírus deve nos 
lembrar que a incerteza permanece um elemento 
inexpugnável da condição humana”. Pois é, a 
Covid-19 pegou o mundo de surpresa e nos 
mostrou que nem sempre a gente tem controle da 
vida e pode planejar o futuro. Isso não quer dizer, 
porém, que  o planejamento e a prospecção de 
como será o amanhã não sejam mais fundamentais.

Mais do que nunca temos que ter um olho 
no presente e outro no porvir. Foi com esse 
pensamento que decidimos abordar na matéria 
de capa o Plano Estratégico-Emergencial contra 
o Coronavírus, elaborado pelo Iperid (Instituto 
de Pesquisas Estratégicas em Relações 
Internacionais e Diplomacia). Trata-se de um 
aprofundado e criterioso estudo, que analisou 
dados de pesquisas de renomadas instituições 
e, A partir dessas informações estimou as 
consequências da Covid-19 na saúde e na 
economia de Pernambuco. O estudo também 
faz projeções dos possíveis cenários pós-
quarentena e propõem algumas medidas.

Na entrevista da semana, a pedagoga Camila 
Domingues nos fala sobre como conviver com os 
filhos pequenos durante o confinamento. 

Boa leitura e fique em casa!
Claudia Santos

editorial

Uma publicação da Editora INTG
Endereço: R. Barão de Itamaracá, 293  Espinheiro  

CEP 52.020-070  Recife  PE  Brasil 
Tel. (81) 3134 1740 
www.algomais.com
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22. ARRUANDO PELO PERÍODO HOLANDÊS
Leonardo Dantas apresenta as epidemias e o cenário da saúde 
e da higiene pessoal de Pernambuco entre 1630 e 1654.

sumário

12.

06. ISOLAMENTO
Na entrevista da semana, a 
Pedagoga Camila Domingues 
dá dicas de como brincar com 
as crianças e falar sobre o coro-
navirus.

IPERID FAZ PROJEÇÕES 
PARA PERNAMBUCO
Instituto traçou previsões sobre o pico 
da pandemia no Estado de Pernambu-
co, estimou número de mortes e fez 
uma série de recomendações para o 
enfrentamento à Covid-19.
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entrevista
CAMILA DOMINGUES

Pedagoga informa como conviver com 
os filhos pequenos durante o período do 

confinamento.

“É preciso 
falar do 

coronavírus 
com as 

crianças de 
forma leve”
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Quem tem filhos pequenos neste período de quarentena enfrenta vários 
desafios. Conciliar o trabalho no home office com as atividades domésticas e 
o cuidado com as crianças é um deles.  Há outros também como, por exem-
plo, explicar aos pequenos que danado é esse coronavírus. Nesta conversa 
com Cláudia Santos, a pedagoga e estudiosa do brincar na primeira infân-
cia Camila Domingues de Souza oferece algumas valiosas recomendações. 
Camila, que é fundadora e proprietária da Casa das Asas e tem um filho de 
8 anos, assegura que apesar de todos os medos e angústias que traz este 
momento, é possível transformar os instantes de brincadeira em casa com a 
criançada num marco da memória afetiva.

Muitos pais estão em casa de quarentena, mas 
também trabalham em home office. Eles devem 
reservar um período específico para brincar 
com os filhos? 
Sim. É extremamente desafiador conciliar tudo 
isso diante deste momento quando todos nós vi-
vemos diversos sentimentos ao mesmo tempo. 
Um turbilhão de emoções. Mas para as famílias 
que têm crianças, fica um desafio ainda maior, 
porque nem sempre o adulto ou responsável está 

A grande dica para que 
as crianças consigam 

brincar sozinhas é 
como nós, adultos, 

organizamos os 
espaços que convidam 
para uma brincadeira 
saudável e duradoura.

Ph
ot

o b
y C

ale
b W

oo
ds

 on
 U

ns
pla

sh



Edicão 169.3 - Abril 7

disponível ou desejando brincar, 
pelo contrário, quando termina 
sua jornada de trabalho home of-
fice já não consegue ir para o des-
canso. Precisa olhar para essa 
criança que passou o dia pratica-
mente esperando essa compa-
nhia. Então, acho importante uma 
dedicação diária de duas horas, 
pode ser uma hora pela manhã 
e uma à tardezinha. A família se 
adapta de acordo com a sua roti-
na e realidade. Conheço famílias 
nas quais o pai está trabalhando 
até as 15h fora de casa, e a mãe 
fica sozinha com o filho de 3 anos, 
numa demanda enorme. Quando 
o pai chega, eles se revezam. É 
importante o casal dividir os mo-
mentos de dedicação da brinca-
deira, isso traz mais leveza e pra-
zer na hora de brincar.

As crianças também podem 
brincar sozinhas?
As crianças devem brincar sozi-
nhas. A grande dica para oportu-
nizar que as crianças consigam brincar sozi-
nhas é como nós, adultos, iremos organizar os 
espaços que convidam para uma brincadeira 
saudável e duradoura. Sim, duradoura, por-
que neste momento, as horas contam muito. 
Quanto mais entretida na brincadeira estão 
as crianças, mais coisas os adultos conseguem 
dar conta. Que são muitas:  casa, comidas, ati-
vidades, roupas. Sugiro montar espaços com 
panelas do dia a dia e colocar elementos reais 
como pedacinhos de alface, cenoura ralada, 
pouquinho de água, beterraba que dá uma 
cor legal e colocar uma toalha de mesa e jun-
tar tudo isso com aquelas panelinhas de plástico que às vezes a criança nem 
lembra mais que tem. Ou colocar os lápis ou os Legos em espaços diferentes 
da casa onde a criança nunca experimentou a brincadeira. Enfim, às vezes 
ficamos nos sentindo culpadas por não fazermos tudo o que estão sugerin-
do nas redes sociais. São tantas dicas que ninguém dá conta. O bom mesmo 
é olhar para o que tem dentro da sua própria casa, combinar com a criança 

Sugiro montar espaços 
com panelas

do dia a dia e colocar 
elementos reais como 
pedacinhos de alface, 

cenoura ralada, e 
colocar uma toalha 

de mesa
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a semana com as brincadeiras e ajudá-la a prepa-
rar esse ambiente. Claro tudo é dialogado e neste 
momento é preciso ser flexível. É importante que 
as famílias se respeitem nesse momento em que 
todos foram pegos de surpresa e aproveitem esse 
tempo para estar na hora da brincadeira de forma 
tão prazerosa que vai virar uma memória afetiva 
linda, um marco importante de muitas coisas boas 
que foram vividas não só de coisas pesadas.

Quanto tempo de “tela” (computador, tablet, celular) a garotada deve 
ter por dia?
A minha resposta seriam duas horas por dia para crianças a partir de 4 anos. 
Mas isso está inviável para todos. As telas estão “engolindo” nossas crianças 
e são as telas que estão permitindo aos adultos conseguir ter um respiro e 
dar conta de uma demanda sem fim. É importante mesclar o uso da tela para 
que seja utilizada com games que podem ser jogados em grupo ou usar as 
telas para dançar ou bater papo com amigos em grupos. Variar o seu uso.

As telas estão 
engolindo nossas 

crianças. É importante 
mesclar seu uso com 
games jogados em 

grupo ou para dançar 
ou bater papo 
com amigos
em grupos.
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Quais as brincadeiras que as 
crianças podem fazer durante a 
quarentena? 
Acho bem importante equilibrar 
brincadeiras que mexam o corpo com 
outras que as acalmem. Criança não 
deve ter o corpo parado. Elas vivem 
hoje um momento de muita conten-
ção e aprisionamento corporal. É 
importante gastar energia. Assim 
como os adultos estão fazendo seus 
exercícios físicos, as crianças devem 
também utilizar brincadeiras que ex-
travasam as emoções.  Pular corda, 
dançar e cantar, mímica com o corpo, 
morto e vivo, amarelinha feita com 
durex no chão. Para acalmar pinturas, 
desenhos, massinha, fazer uma recei-
ta, brincar de penteados nos cabelos 
dos adultos ou irmão, jogos de mesa.

Como falar com as crianças sobre a 
Covid-19
Tenho usado a ferramenta digital. 
Podem ser utilizadas animação apropriadas para criança, como a Turma da 
Mônica, que mudou toda a história do personagem Cascão que passou a la-
var as mãos, como uma maneira de falar sobre os cuidados e prevenções. A 
musiquinha, que fez um sucesso Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão 
(https://youtu.be/H5DfCJA24aQ) também é uma sugestão. Acho que a tec-
nologia vem a favor nesse momento para poder atingir o imaginário dessa 
criança. Afinal, um vírus é algo que a gente não vê. Outro dia eu perguntei ao 
meu filho qual era a cor que ele imaginava ter o coronavírus. Ele disse ver-
melho, mas às vezes ele aparece na propaganda verde ou azul. Então o que 
é que fica nesse imaginário? Mas precisamos falar da quarentena com espe-
rança com as crianças. É preciso filtrar as informações para cada faixa etária. 
Elas estão no ambiente de casa e a televisão ligada o tempo inteiro traz as 
notícias da pandemia. Por mais que a gente filtre, as crianças estão atentas 
à nossa conversa, aos comentários, aos novos casos que surgem da doença. 
Temos que falar com leveza, tentar não passar medo para a criança, ela não 
dá conta de tudo isso. Temos que dizer que se trata de uma doença bastante 
grave, mas finalizar a conversa dizendo que vai ficar tudo bem, que está todo 
mundo se cuidando, inclusive eles nessa casa onde estão. Isso dá um respiro, 
um ânimo e acalma a criança. É bom frisar também que os adultos precisam 
escutá-las, dar espaço para elas terem esse diálogo diariamente, seja por 
meio da brincadeira, na hora da refeição, do banho. Elas também estão sen-
tindo esse turbilhão de emoções que a gente sente. 
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PERSPECTIVAS 
DA COVID-19 EM 

PERNAMBUCO

capa

Estudo elaborado pelo Iperid mostra a 
tendência da pandemia no Estado e propõe 

algumas medidas.
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Qual o alcance do novo coronavírus em Pernambuco? O recém-publicado 
Plano Estratégico-Emergencial contra o Coronavírus, elaborado pelo Iperid 
(Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diploma-
cia), analisou as principais pesquisas científicas globais dos campos da saú-
de e da economia e apontou algumas projeções sobre o impacto da crise 
da Covid-19 no Estado. O relatório, obtido com exclusividade pela Revista 
Algomais, apontou que o Estado deverá amargar o marco de 728 mortes 
ocasionadas pelo vírus, em um ciclo de 13 semanas. Em um cenário mais 
pessimista, o indicador alcançaria 910 óbitos, enquanto que o quadro me-
nos grave apontaria 546 falecimentos.

O documento, que é conduzido pelo vice-presidente do Iperid Thales 
Castro, registra que os estudos do JP Morgan – organização global especia-
lizada em serviços financeiros – indicavam que o pico da pandemia no Bra-
sil seria entre 6 e 25 de abril. Outra projeção realizada pela Abin (Agência 
Brasileira de Inteligência) apontava que o País atingiria 5.571 óbitos até o 
dia 6 de abril. “Felizmente esse quadro ainda não aconteceu e estamos bem 
distante do número de mortes previsto. Quais são as hipóteses explicativas 
para tal fenômeno? Há muito desconhecimento sobre os impactos e a disse-
minação da pandemia nos trópicos brasileiros”, considera Thales.

Secretário de Saúde de Pernambuco recomenda que não se alimentem 
falsas esperanças em relação ao coronavírus. Foto: Helia Scheppa



Edicão 169.3 - Abril 13

Uma série de hipóteses, sem conclusões ainda, tenta explicar o retardo 
do pico da pandemia no País e em Pernambuco. A eficácia das medidas de 
isolamento social adotadas por prefeitos e governadores seria uma delas. 
Algumas deduções já foram descartadas, como o fator clima. A aceleração 
do número de casos no Amazonas, que tende a ser o primeiro Estado brasi-
leiro a colapsar o sistema de saúde, indica que a temperatura mais elevada 
não tem uma relação direta com a disseminação do novo coronavírus.

Até o fechamento desta edição o Estado de Pernambuco já registrava um 
total de 186 óbitos por Covid-19 e de 2006 infectados. Com dificuldade de 
acesso aos testes para confirmar a quantidade de pessoas contaminadas e 
uma probabilidade elevada de subnotificação no Brasil, Thales considera 
que, de fato, o único dado mais preciso da realidade que temos à disposição 
no País é o de falecimentos.

Apesar dos números menos alarmantes que as previsões estimadas por 
instituições de pesquisa, o secretário de saúde de Pernambuco, André Lon-
go, afirmou em coletiva que o quadro não é de controle da doença. “Estamos 
em franca aceleração da infecção em Pernambuco. Não alimentem falsas 
esperanças. Precisamos preparar toda a população para a chegada da pan-
demia”.

Diante desse quadro que é único enfrentado pelo mundo, o relatório ela-
borado pelo vice-presidente do Iperid, Thales Castro, fez uma série de 10 
recomendações para as autoridades públicas de Pernambuco, com o intuito 
de mitigar os efeitos da pandemia. Baseando-se no estudo de J.P. Morgan, 

Hospital da Rua da Aurora possui 160 leitos, sendo 100 de UTI e 60 de 
enfermaria. Foto: Andrea Rego Barros
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após cautelosas pesquisas pandêmicas, 
demográficas e estatísticas, o Iperid suge-
re que o prazo de isolamento social deve 
abranger a quarentena horizontal por qua-
tro ciclos inteiros de sete dias. “Mesmo que 
a contragosto de vários setores, ela findaria 
em 26 de abril do corrente. Na sequência, 
poder-se-ia pensar, posteriormente a es-
tudar outras dinâmicas, em confinamento 
vertical para cidadãos acima de 60 anos ou 
para qualquer pessoa que possua comor-
bidades, independentemente da idade em 
confinamento restrito até a consolidação 
da imunização comunitária”, apontou o re-
latório. Este seria o prazo mínimo, no cená-
rio traçado em março, que considerava já 
ter passado o pico pandêmico com leve achatamento da curva.

Com a pressão sobre o sistema de saúde pública, o Iperid recomendou 
pensar, de maneira enérgica e emergencial, em hospital de campanha 
no Centro de Convenções com apoio do Comando Militar do Nordeste 
e hospitais militares para albergar aproximadamente 500 leitos, sendo 
metade enfermaria e metade leitos de UTI, adicionando mais outros 250 
emergenciais.

O Iperid sugere 
que a quarentena 

horizontal finde em 
26 de abril e, na 

sequência, pensar 
em confinamento 

horizontal para 
cidadãos acima de 60 
anos e pessoas com 

comorbidade 
Thales Castro
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Até a conclusão desta reportagem, a Prefeitura do Recife já tinha aberto 
258 leitos de enfermaria e 141 de UTI exclusivos para tratamento da Co-
vid-19. A gestão municipal prevê a criação de mais de mil novos leitos em 
sete hospitais de campanha, sendo mais de 300 de UTI. Os novos pontos de 
atendimento, no entanto, foram construídos com recursos municipais e em 
pontos descentralizados da cidade, como na Rua da Aurora e na Maternida-
de Barros Lima, na Avenida Norte. Em um mês, o Governo de Pernambuco 
criou outros 527 leitos para o tratamento da doença, sendo 254 de UTI.

O documento faz algumas ponderações sobre um provável colapso do 
sistema de saúde pernambucano. “Se a curva de crescimento se mantiver 
no ritmo crescente até atingir exponencialidade, teríamos esgotamento da 
rede pública de saúde no mês de abril.

Entre os alertas do documento do Iperid es-
tão a atenção para as comunidades mais caren-
tes, especialmente as de morro. “O ritmo e im-
pacto de contágio será bem maior. Importante 
investigar a causa mortis de vários casos que 
surgirão onde o confinamento será mais afrou-
xado em razão do drama econômico e social”, 
apontou Thales Castro. O aperfeiçoamento da 
comunicação com essa população, associada à 
políticas emergenciais de saúde integradas às 
questões econômicas e de renda, são algumas 
das recomendações do relatório.  

Devemos 
buscar cooperação 

internacional no apoio 
à compra de materiais 
médico-hospitalares 

por meio da vasta rede 
de representações 

consulares 
no Recife
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Conforme antecipamos na última edição da Algomais, o instituto suge-
re um pacto social com instituições empresariais, a exemplo de Fecomércio, 
Fiepe, CDL e Sebrae, além de órgãos de classe para encarar o atual cenário. 
“É hora de um novo pacto social diante desta guerra declarada. Pedir apoio 
deles para doações e ações conjuntas de EPIs e equipamentos hospitalares 
para a rede hospitalar na Região Metropolitana do Recife e interior”, apon-
tou o documento.

O Iperid recomenda também a busca pela cooperação internacional no 
apoio à compra  de materiais médico-hospitalares por meio da vasta rede de 
representações consulares presentes no Recife. “A interação com os con-
sulados e entidades tem que ser feita de forma mais rápida. Estamos mui-
to reativos e não proativos”, sugere Rainier Michael, presidente do Iperid e 
Cônsul da Eslovênia. Com 43 representações diplomáticas na capital per-
nambucana, ele defende que a análise de boas práticas adotadas por países 
com consulados instalados na cidade que estão em estágios mais avançados 
de superação da fase aguda da atual crise, como a Áustria, Eslovênia e Repú-
blica Tcheca. “É preciso gerar conhecimento para próximas, possíveis e reais 
situações que podem acontecer num futuro próximo”. 

A versão atual do Plano Estratégico-Emergencial contra o Coronavírus 
do Iperid foi realizado quando o Brasil registrava ainda o seu milésimo óbito, 
mas está sendo atualizado quinzenalmente pelo corpo técnico do instituto. 
Confira o documento na íntegra no site da Algomais.
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CENÁRIOS  DE UMA 
ECONOMIA PÓS CRISE

No cenário posterior à crise aguda do sistema de saúde, com base nas proje-
ções do CNN Business – núcleo empresarial da CNN –  o Iperid avaliou tam-
bém três prováveis curvas de retomada econômica que estão sendo anali-
sadas pelos principais institutos de pesquisa do mundo e fez ponderações 
sobre o seu impacto no Estado. 

QUADRO MAIS OTIMISTA

 O quadro mais otimista seria de uma retomada acelerada após o pico 
da pandemia. Um gráfico em “V”, conforme na imagem abaixo. Os gráficos 
fazem uma linha entre PIB e tempo de recuperação. 

 Uma segunda tendência, considerando a dificuldade da retomada, o 
gráfico de recuperação da economia se daria mais próximo a uma curva em 
U, que representa um tempo um pouco mais longo para o início de uma reto-
mada mais rápida da crise promovida pelo Covid-19.

 O terceiro e mais pessimista cenário é de um gráfico em L. Guardando 
semelhanças com a grande crise de 1929, após uma queda abrupta da eco-
nomia, a retomada se daria de forma lenta e gradual. “A curva em L é apoca-
líptica. A retomada de investimentos e da indústria muito lenta, os riscos e o 
dólar extrapolando. E o mundo enfrentando fetiches de autoritarismo, com 
opções messiânicas de promessas falsas de recuperação”, pondera Thales.

 Num olhar sobre os três gráficos desenhados pela CNN Business, o 
Iperid faz uma análise de que o mais provável seria o segundo gráfico, de 
uma curva em U para a retomada do Brasil. “Aposto numa curva intermediá-
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ria. Em qualquer cenário, o período de 2010 para 2020 pode ser considera-
do como a segunda década perdida”, concluiu o especialista.

 O impacto da crise acontece de forma diferente entre os vários se-
tores produtivos. Em Pernambuco, Thales aponta que aqueles vinculados 
à prestação de serviços médicos hospitalares são os grandes vencedores, 
com a demanda muito ampliada. “A parte industrial médica também é um 
setor de ascendência. A área de TI também está em alta, pois o isolamen-
to apresenta uma sobrecarga de serviços remotos. O agrícola também será 
valorizado”. Os mais prejudicados serão empresas de turismo, lazer e entre-
tenimento, gestão de hospitalidade, serviços marítimos e aeronáuticos, au-
tomobilísticos e varejo (com exceção do segmento de gêneros alimentícios 
e de farmácia).

DIFICULDADE DE RETOMADA

QUADRO MAIS PESSIMISTA
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17 Aeroportos Master

11  Cidades 
(Mobiliário Urbano)

4  Metrôs Master

+ 75 Mil  Oportunidades

0800 723 0900 kallas.com.br/kallasmidia

TRILHOS

MOBILIÁRIO URBANO

GRANDES FORMATOS

AEROPORTOS

PORTO

240
milhões

impactos

Não importa o 
tamanho da sua ideia,

nós temos a mídia 
e a experiência ideal.
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ARRUANDO
POR PERNAMBUCO

Leonardo Dantas Silva

Por conta da atual epidemia do coronavírus, que estamos a viver, vale uma reflexão 
sobre a vida do Recife quando da ocupação holandesa, entre 1630 e 1654.

Durante do Brasil Holandês, segundo recenseamento realizado em fins de 1645 
e no começo de 1646 (no qual não se encontra incluído o efetivo militar estimado 
em 1.169 soldados) estariam confinados no Recife um total de 4.660 pessoas, “entre 
particulares, empregados da Companhia e escravos”. Por essa época, habitavam o Re-
cife cerca de 8 mil pessoas, segundo estimativa do cronista do Journael, publicado em 
Arnhem no mês de junho de 1646.

 Comenta Hermann Wätjen (1938), que “algumas dessas horríveis moradas 
eram verdadeiras pocilgas”. A fim de abrigar tanta gente foram utilizados os arma-
zéns do porto e criar-se, nos sótãos dos sobrados, alguns dos quais com até oito pa-
vimentos, acomodações destinadas a “caixeiros, auxiliares de escrita e serventes”, 
em número de três a oito deles em cada cômodo, sob um calor asfixiante, com suas 

EPIDEMIAS NO BRASIL 
HOLANDÊS (1630-1654)
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camas coladas às outras, na maior das promis-
cuidades; segundo se depreende de cartas do 
Conselho do Recife com datas de 31 de março 
e 20 de dezembro de 1641. 

A falta de saneamento básico e alimentação ade-
quada, sobretudo a ausência de vitaminas no cardá-
pio diário, trouxe consigo o crescimento dos casos 
de escorbuto e outras doenças, como a hemeralo-
pia (deficiência de visão à luz do sol; cegueira diur-
na), disenterias sanguíneas (ventris fluxus, Piso), 
moléstias do fígado, surtos de gripes, dentre outras 
que dizimaram um grande número de pessoas.

A ausência das mais comezinhas noções de hi-
giene e de asseio corporal veio contribuir para o 
aparecimento de parasitas, que, por vezes, leva-
va a morte, como conta Ambrosius Richshoffer 
em seu Diario de um soldado (1629 – 1632), ao 
narrar a morte de um soldado da sua companhia: 
“Apesar de o meterem, inteiramente nu, dentro 
de uma tina de água do mar, esfregarem-lhe fora 
a bicharia com uma vassoura, e vestiram-lhe 
uma camisa limpa, logo 
encheu-se outra vez 
deles, e não só inchou 
extraordinariamente 
como ficou cego”. 

  O Hospital do 
Recife, situado junto 
à atual igreja de Nos-
sa Senhora do Pilar, 
quando da epidemia de 
1646, tornou-se insuficiente para abrigar tão 
grande número de doentes. Pierre Moreau, 
que acompanhou os últimos anos da presença 
holandesa em Pernambuco, acerca das doen-
ças que dizimavam a população é conclusivo 
em suas observações:

“Eram doenças comuns como o escorbuto, o 
fluxo de sangue e os vermes engendrados nas 
serosidades corrompidas de seu sangue e que 
apareceram em todas as partes de seus corpos, 
dos quais se arrancava a pele, mas ficavam sem-
pre alguns óvulos que originavam outros. Tre-
zentos ou quatrocentos sucumbiram mortos 
pela debilidade, alguns nos hospitais outros, 
por vezes, no meio da rua”.
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VIDA 
DIGITAL

A VIDA SERÁ AINDA MAIS 
DIGITAL NO PÓS-PANDEMIA

Bruno Queiroz Ferreira

Estudos mostram que a digitalização de produtos e serviços será ainda mais 
intensa ao final da pandemia. Três fatores são apontados como pilares des-
sa tendência: medo de contaminação em locais de aglomeração de pessoas, 
mudança de atitude do consumidor e das empresas após experimentarem 
serviços online que não usavam ou não conheciam.

Um estudo da Universidade George Washington, com 120 mil pessoas 
em 15 países afetados pela pandemia, indica que um terço dos entrevista-
dos acham que não voltam ao trabalho normal e ficarão em home office ao 
final da crise. Essa expectativa está alinhada com a mudança de atitude das 
empresas. Os gestores estão percebendo que o home office pode ir além dos 
períodos  de restrição de mobilidade.

O modelo home office também está sendo adotado em instituições pú-
blicas, segundo o mesmo estudo. O Brasil e mais 66 países, por exemplo, 
implantaram algum tipo de trabalho remoto que permite votar e aprovar 
projetos do legislativo. A videoconferência também veio para ficar. Desde o 
uso pelos governantes para dar mais agilidade às decisões sanitárias, assim 
como pelas empresas para fazer reuniões operacionais e com clientes, essa 
modalidade continuará em alta depois do coronavírus.

Do ponto de vista do consumidor, que ficou sem acesso às lojas físicas 
nesse período, o comércio eletrônico e o delivery foram experimentados por 
grandes quantidades de novos clientes. Ao final do isolamento social, as ven-
das eletrônicas devem continuar crescendo, não só pelo medo da contami-
nação ou pela segurança das pessoas em grupo de risco, mas também pela 
experiência positiva de facilidade e comodidade pela qual passaram.

Algo semelhante deve ocorrer com o ensino remoto. Antes visto como 
uma opção de educação de baixo custo e baixa qualidade, o EAD pode se 
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consolidar como um meio complementar permanente ao ensino presencial. 
O streaming também deve surfar na onda da vida digital pós-pandemia. 

Opções antes inexistentes, como shows ao vivo pela internet com interação 
nas redes sociais, podem se transformar em alternativa de diversão segura 
para o espectador e de custo baixo para o produtor.

Mais iniciativas de prestação de serviço digital ganharão força ou surgirão 
no rastro do coronavírus. Algumas já existentes fora do Brasil e ainda não 
regulamentadas por aqui, como a telemedicina, e diversas outras que serão 
criadas em razão de novas necessidades vividas no período da pandemia. 

A vida cada vez mais digital durante e depois da Covid-19 está só come-
çando. Prepare-se você também.
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