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O trabalho remoto pode reduzir a 
desigualdade de gênero nas empresas

A quebra de crenças limitantes 
sobre ofertas online

A onda Do It Yourself como aumento 
na autonomia de serviços

As crenças e valores da sociedade estão em mudança contínua;

É necessário que o design seja centrado na vida coletiva;

As pessoas vão passar mais tempo dentro de casa;

Habilidades e conhecimentos específicos serão mais democratizados;

Ser digital não é mais diferencial competitivo, é pré-requisito.
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Empreendedor(a), o que temos a aprender com a COVID-19?

Por Renan Nishimoto, empreendedor da Salt e membro 
do Conselho Nacional de Juventude

Existe uma conhecida técnica de estímulo ao surgimento de soluções criativas 

e inovadoras conhecida como brainstorm, ou tempestade de ideias, que cria 

um ambiente propício a explorar a potencialidade criativa de um grupo. Uma 

das possibilidades de abordagem dessa técnica é a aplicação do problema em 

diversos cenários hipotéticos que contenham restrições críticas, como, por 

exemplo, lidar com a problemática em questão supondo que todos os usuários 

do seu produto possuíssem mais de 80 anos, ou em um mundo em que não 

houvesse desigualdade social.

Agora, imagine só um cenário em que as pessoas não pudessem mais sair de 

casa por conta de um vírus altamente contagioso que está matando milhões 

de pessoas todos os dias? Pois é, infelizmente este não é um cenário hipotético 

de brainstorm e já estamos assistindo (de casa) os desdobramentos deste 

acontecimento histórico.

Porém, ao buscarmos a ótica de negócios para tentar entender quais impactos 

este fenômeno já está gerando e ainda vai gerar, é possível identificar algumas 

tendências de comportamento do mercado consumidor em geral que podem 

servir de oportunidades para aqueles e aquelas que souberem se adaptar à 

nova realidade, é claro. Como em um brainstorm, é como se tivéssemos que 

estimular e direcionar toda a nossa criatividade para pensarmos soluções que 

agora contemplem novas condições:

Entender o novo contexto é importante para que consigamos responder à 

seguinte pergunta: como estas novas condições influenciam o 

comportamento dos meus clientes e, consequentemente, o meu negócio?

Após analisar algumas pesquisas e estudos sobre as tendências de consumo 

de uma sociedade pós COVID-19, e entender suas correlações com as 

condições citadas anteriormente, vou compartilhar com vocês alguns insights 

e dados que mais me chamaram a atenção e podem ter um impacto 

significativo na nova economia:

Segundo pesquisa do Sebrae, 56% das mulheres na indústria da tecnologia 

precisaram deixar seus postos para cuidar dos filhos. Portanto, a flexibilização 

da jornada de trabalho presencial promovida pela condição do isolamento 

social, apenas evidenciou um fator que ampliava a desigualdade de gênero nas 

empresas, principalmente nos cargos de liderança. De acordo com a 

remote.co, empresas que aceitam o trabalho remoto têm uma porcentagem 

maior de mulheres em cargos de liderança – o que equivale a cerca de quatro 

vezes mais mulheres em funções de CEO ou como fundadoras.

De acordo com estudo da SmartCommerce, quase 40% dos compradores 

online atuais realizaram sua primeira compra em março deste ano. Com 

certeza, devem ter se sentido inseguros ao colocar o número do cartão na 

internet, ou pela impossibilidade de verificar a qualidade do produto com as 

próprias mãos, mas deram esse salto de fé por não haver muitas alternativas. 

Como consequência deste ato pioneiro em suas vidas e a comprovação do 

sucesso da transação, os preconceitos e crenças limitantes sobre o consumo 

digital são quebrados e as possibilidades de uma segunda compra tornam-se 

ainda maiores. Isso faz com que essa tendência aumente ainda mais mesmo 

após o fim desse período de isolamento.

É claro que nem tudo ficará remoto ou digital, conectando-se apenas por meio 

de telas e aparelhos eletrônicos. O ser humano possui grandes necessidades 

que a longo prazo não se sustentam somente pela interação virtual. A grande 

questão é que surgem espaços para novas propostas de interação social, novos 

modelos de negócios, novas configurações dos espaços de convivências, 

novos planos para uma sociedade mais consciente e colaborativa.

Esses insights que compartilhei, bem como inúmeras outras tendências 

possíveis de se encontrar na internet, trazem uma perspectiva de futuro com 

base no que vemos hoje. Entretanto, vivemos um momento de grande 

incerteza e volatilidade, em que a previsibilidade com base no que sempre 

aconteceu torna-se inviável. Portanto, a saída é aceitar que não há respostas 

prontas e precisaremos ser capaz de aprender à medida que vamos colocando 

nossas hipóteses em prática, errando rápido, corrigindo a rota e modelando o 

nosso futuro, afinal como diria o nosso guru da administração moderna: "A 

melhor maneira de prever o futuro é criá-lo", Peter Druker.

Na última semana de março, houve um aumento de 647% nas vendas de 

fermento biológico em comparação ao mesmo período de 2019, de acordo com 

pesquisa realizada pela Nielsen nos Estados Unidos. Máquinas de cortar cabelo 

também apresentaram um crescimento de 166% nas vendas em comparação ao 

ano anterior. A restrição para sair de casa, provocou nas pessoas a busca por 

alternativas às suas necessidades cotidianas, e muitas delas foram supridas com o 

desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos específicos cada vez 

mais acessíveis no mundo digital. Mais do que uma medida adaptativa, esta onda 

despertou muitas pessoas para a possibilidade de maior independência e 

autonomia quanto aos seus hábitos de consumo.


