A pandemia da Covid-19 provocou uma reviravolta no cenário global, afetou radicalmente a vida de pessoas, organizações e países, deixou um rastro de
inquietações nas mentes mais brilhantes, mas também propiciou inúmeros aprendizados. Neste infográﬁco a ANBC faz um balanço desse legado:

Despreparo dos governos

Politização da pandemia

O despreparo de muitos governantes
causou medo e insegurança,
sentimentos potencializados pelos meios
de comunicação e pelo isolamento. Falta
de transparência e de medidas rápidas
também causou preocupação.

Evolução de estudos

Resultou em polarização ideológica e
ausência de sinergia entre pessoas e
governos. Estados tomaram medidas
pontuais, o que diﬁcultou a
coordenação central, respostas rápidas
e eﬁciência geral.

Ao contrário do que ocorria no passado,
quando catástrofes
eram vistas, por muitos, como castigo
de Deus, a ciência passa a ter
destaque no enfrentamento.

Freio no consumo

Comunicação

Causado pela incerteza e instinto de
sobrevivência. Queda em algumas
categorias (viagens, eventos,
entretenimento) e crescimento em outras
(logística e de serviços de tecnologia da
informação).

Fundamental nesses momentos,
ganhou instantaneidade por meio da
tecnologia, proporcionou troca de
ideias e acelerou a busca de soluções
para enfrentar a crise.

Energia

Trabalho e ensino remotos

Hábitos Sanitários

Dinâmica familiar

A tecnologia garantiu alguma
continuidade no sistema educacional,
que se mostrou despreparado.No
trabalho, novas relações se impuseram,
e a educação tecnológica acelerou
operações bancárias e de compras.

Novas medidas sanitárias foram
incorporadas aos hábitos pessoais e
ajudarão certamente a prevenir futuras
crises de saúde.

O núcleo familiar se ajustou à dinâmica
de todos estarem em casa. Houve a
redescoberta da convivência em família,
com maior interação entre pais e ﬁlhos e
nova rotina nos cuidados com a casa.

O lugar do ser humano
O ser humano foi reposicionado como
participante harmônico no meio
ambiente, e proposições como a ESG
(Environmental, Social and Governance)
ganharam força.

Mobilidade
Contra o conﬁnamento, a
comunicação se aprimorou,
proporcionando também o recurso
visual, que ajudou a compensar a falta
de mobilidade, aspecto essencial para a
humanidade.

Grande parte do consumo de energia
migrou dos escritórios para os lares,
com redução das energias mecânica e
térmica geradas pelos deslocamentos.

Uso de informações
A informação, mais uma vez, teve papel
fundamental para transformar a
incerteza em risco, viabilizando as
avaliações das mais diversas interações.

