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RESUMO

Por conta da pandemia as pessoas se veem em um momento de isolamento, onde é

preciso evitar sair ao máximo, por conta do atual cenário as empresas tiveram que

desenvolver formas de vender e ofertar serviços com número de deslocamento mínimo de

preferência inexistente. Assim as empresas que sobreviveram à pandemia foram aquelas que

conseguiram se adaptar a esse novo cenário de forma rápida, o que certamente trará benefícios

a longo prazo a essas organizações. Uma pesquisa sobre mudanças na forma de atuação de

empresas para atender o público nesse cenário diferenciado torna-se essencial tanto para

empresas, quanto para quem deseja empreender, e para observar as mudanças sociais que esse

isolamento ocasionou.
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ABSTRACT

Due to the pandemic, people find themselves in a moment of isolation, where it is necessary

to avoid going out as much as possible. Due to the current scenario, companies had to develop

ways to sell and offer services with a minimum number of displacements, preferably

non-existent. Thus, the companies that survived the pandemic were those that managed to

adapt to this new scenario quickly, which will certainly bring long-term benefits to these

organizations. A survey on changes in the way companies act to serve the public in this

different scenario becomes essential both for companies and for those who want to undertake,

and also to observe the social changes that this isolation has brought about.
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INTRODUÇÃO

A internet foi criada em 1969 e ampliada ao longo dos anos através de estudos, afirma

Dementshuk e Henriques (2019), e assim nasceu a ligação entre vários computadores em todo



mundo, o que foi a primeira porta aberta para diversas novas tecnologias que seriam inviáveis

sem ela, a tecnologia que hoje temos acesso graças a internet está sendo importante para

superar os momentos de crise vividas atualmente.

O isolamento trouxe modificações nas vidas das pessoas em diversas áreas: trabalho, lazer,

relacionamento com serviços e compra de produtos entre outros, tudo com o auxílio da

tecnologia. Essa informação mostra a importância do estudo da necessidade do uso da

tecnologia para amenizar os efeitos do isolamento social, Matos e Miranda (2020) alegam que

o isolamento social por conta da covid 19, trouxe consigo um cenário cheio de incertezas que

pode levar o mundo a uma recessão.

Esse trabalho tem como objetivo observar as mudanças de uso de tecnologia pelas

empresas durante o isolamento e qual é a opinião da população sobre essas mudanças.

USO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS NO BRASIL

De acordo com Vieira (2003) a primeira experiência do Brasil com a internet foi 1988,

quando a Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo) fez uma parceria

com um centro de pesquisa americano.

Depois desses acontecimentos o uso de internet só aumentou no Brasil e no mundo

conforme o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação

(2018), 93% dos domicílios brasileiros tem acesso ao celular, o Comitê Gestor de

Internet-CGI fez um levantamento de dados que indica que 70% dos brasileiros tem acesso à

internet (CHAPCHAP 2020).

USO DE TECNOLOGIA NA PANDEMIA

Consoante Mesquita et al (2020) a pandemia causou um grande aumento no uso das

tecnologias digitais e de comunicação, por conta da mesma as pessoas tiveram que encontrar

outra forma de trabalhar, negociar, socializar; assim a sociedade ganhou novos desafios e teve

que desenvolver novas habilidades, essas mudanças segundo o autor trouxe benefícios como

otimização do tempo e redução de custos, por outro lado pode ter trazido a desvantagem de

2



excluir grupos sociais que não tem familiaridade com a tecnologia (pessoas mais velhas), ou

pessoas que não tem acesso à tecnologia (classes sociais mais baixas).

A tecnologia na pandemia tem sido utilizada para diversas funções como com

divulgação de informações, cruzamento de dados de pessoas infectadas, monitoramento de

isolamento social, criação de vacinas, robôs que fazem cirurgias, consultas de forma online.

(BERNUZZI E CHINA, 2020). Negri et al (2020) acentuam que o investimento em novas

pesquisas para uso de novas tecnologias tem sido importante, pois as tecnologias estão sendo

utilizadas no combate aos desafios da pandemia.

TECNOLOGIA NAS EMPRESAS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL

Como já dito por conta do alastramento da Covid 19 se tornou necessário o isolamento

da população, Contractor (2020) assegura que tal decisão realmente pode causar o

achatamento da curva de casos, porém em breve vai causar um tempo de recessão maior,

podendo causar desemprego, fome e consequentemente morte em massa.

Sebrae (2020a)indica que 99% dos estabelecimentos do Brasil são compostos por

pequenos negócios, de acordo com essa fonte representa mais da metade dos empregos

formais no Brasil e 29,5% do PIB , aqui pode-se observar a importância da preservação

dessas empresas , segundo Sebrae(2020b) em 2020 o Brasil teve uma queda 9,3 % do PIB em

relação ao primeiro semestre desse mesmo ano o que foi considerado um recorde, a pandemia

ainda segundo essa pesquisa , em relação ao segundo semestre de 2019 a Indústria (-12,7%) e

o Serviços (-11,2%) foram as áreas que tiveram mais queda, de acordo com Rossetto et al

(2020) as pequenas e médias empresas são muito suscetíveis às oscilações do mercado , e que

se não adotarem medidas rápidas para conseguir superar o isolamento e as outras mudanças

que esse surto causou , podem levar um país a uma crise profunda.

De acordo com gráfico adaptado por Rezende, Marcelino, e Miyaji (2020) as empresas

mais suscetíveis a quebra por conta do isolamento social são as micro pequenas empresas,

justamente as organizações que são maioria no Brasil com já indicado. Diante desse cenário

desastroso a tecnologia vem sendo utilizada para manter portas de emprego abertas e
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empresas funcionando, o que pode diminuir a recessão descrita pelo Contractor no parágrafo

acima.

Sebrae (2020c, p.1) informa que ´´ocorreu um aumento exponencial da necessidade

de uso das ferramentas digitais, associado aos serviços de delivery, fundamentais para a

manutenção das atividades, em especial, neste momento, em que vivemos diferentes níveis de

isolamento´´, como já descrito anteriormente, nesse período as pessoas estão muito mais

conectadas de acordo com uma pesquisa e assim as empresas sejam as que vendem produtos

ou as prestadoras de serviço tiveram que se adaptar a esse novo contexto social.

Lemos e Lévy(2010) afirmam que a internet trouxe uma mudança na comunicação

das pessoas pois os antigos meios de comunicação só faziam a linha de informação ´´um para

todos´´ e a internet permite que a informação de todos cheguem para todos; isso está sendo

essencial para as empresas durante a pandemia pois a informação precisa fluir da empresa ao

cliente e do cliente a empresa durante o isolamento , e assim a internet juntamente com outras

tecnologias como redes sociais estão sendo amplamente utilizadas durante a pandemia

conforme Barbosa (2020) o avanço na utilização de tecnologia no período de pandemia foi

maior do que nos últimos 5 anos em todo o mundo.

Barbosa (2020) usa um gráfico de outro autor para explicar as providências que as

empresas tiveram que tomar em 2020 por conta do alastramento do vírus, o primeiro degrau

que as empresas que tiveram que subir segundo o autor foi o da resolução: elas tiveram que

mudar a forma presencial que os funcionários atendiam os clientes para a forma remota, o

segundo degrau foi o da resiliência, tiveram que se adaptar de forma rápida.

O terceiro degrau é o retorno , as organizações têm que ter ideia que o retorno vai ser

progressivo e assimétrico , e elas tem quer ter planos para retomar seu ritmo ao longo da

evolução do vírus ,usando de tecnologias para retornar com um nível de eficiência maior,

melhorar a cadeia de suprimentos e criar mecanismos e produtos remotos, o quarto degrau por

conta desse isolamento pessoas que não eram tão conectadas a tecnologia tiveram que se

render e aprender a utilizar e esse uso vai ser continuado , houve um redesenho da crise por
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conta do uso da tecnologias , as empresas estão tendo que se desprender do modelo

tradicional , as empresas estão sendo obrigadas a ser mais eficientes .

No último degrau da reforma as empresas que sobreviverem a essa crise segundo o

autor vão estar mais sólidas, com menor número de colaboradores, com mais fornecedores e

uso maior de tecnologia. Como pode ser observado a tecnologia é o que vai diferenciar as

empresas que vão sobreviver ou não a esse momento difícil, Pinto et al (2020) descobriram

que uma empresa que busca investir em tecnologia da informação ganha vantagem estratégica

é o que vemos no quinto degrau citado as empresas que investirem em tecnologia para agilizar

e facilitar os processos antes burocráticos das organizações acabam ganhando vantagem

competitiva agora e depois que esse momento passar.

Rezende (2020) afirma que a estratégia competitiva que as empresas tiveram que

aderir durante a pandemia, foi uso de redes sociais, sites e WhatsApp, o autor ainda explora

que diante do avanço da internet e da web 2.0 outras ferramentas para o e-commerce podem

ser usadas como Google AdWord, e-mail marketing e facebook. O retorno desse investimento

em vendas a distância pode ser visto através do estudo da Associação Brasileira de Comércio

Eletrônico (ABCOMM 2020) que assevera que o ecommerce cresceu 18 % em 2020.Além

disso a tecnologia tem auxiliado o trabalho remoto que tem sido de grande utilidade nos

tempos atuais, de acordo com pesquisa são 7,9 milhões de pessoas trabalhando remotamente

no Brasil (BERNUZZI E CHINA, 2020)

METODOLOGIA

Esse trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, usou-se o modelo descritivo, que

tem por objetivo analisar os dados obtidos através de uma entrevista, com objetivo de

entender a mudança de comportamento da população durante o isolamento quanto ao uso de

tecnologia para adquirir produtos e serviços e se essa população aprova ou não tais mudanças.

O instrumento usado foi uma entrevista estruturada, que foi realizada por meio de

formulários criados pelo Google no mês de agosto desse ano, esse instrumento foi utilizado

para que as perguntas que são pertinentes para esse estudo pudessem ser respondidas pela
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amostra desse trabalho de forma online para preservar o distanciamento social que ainda é

necessário, e para facilitar o processo. Quanto a abordagem a natureza desse trabalho é

quantitativa, os números encontrados através da entrevista serão mostrados por meio de

gráficos.

Foram entrevistadas 24 (vinte e quatro) pessoas dentre elas 10 (dez) pessoas que

moram Teresina (PI), 05(cinco) em Crateús (CE), 08 (oito) em Iguatu (CE), 01 (um)São Paulo

(SP), as pessoas tinham entre 16 e 49 anos. O formulário que foi mandado para essas pessoas

informava que os nomes não seriam divulgados para preservar a identidade dos entrevistados.

RESULTADOS

Gráfico 1. Idade dos entrevistados

Fonte: Autoria própria, 2021

O gráfico acima mostra a idade de cada um dos 24 entrevistados, como se pode observar

através da análise do gráfico foram chamadas para a entrevista pessoas de idade variada entre

16 e 49, o que dará esse trabalho dados de pessoas com perfis diferentes.

Gráfico 2. Pessoas que passaram a utilizar mais internet durante a pandemia
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Fonte: Autoria própria, 2021

De acordo com o gráfico 2 podemos observar que apenas 8,3% dos candidatos afirmam não

terem usado mais internet durante a pandemia, o que equivale a 2 dos entrevistados, e 24

deles (91,7%) afirmaram ter utilizado mais internet.

Gráfico 3. Número de entrevistados que passou a usar mais aplicativos para solicitar serviços

ou produtos:

Fonte: Autoria própria, 2021

Conforme o Gráfico 3, 87,5% dos entrevistados passaram a utilizar mais aplicativos

para solicitar serviços ou produtos, o que equivale a 21 entrevistados, enquanto apenas 12,5%

(três) dos entrevistados afirmam que não.

Gráfico 4. Pessoas que passaram a resolver problemas que antes eram resolvidos só

pessoalmente por meio eletrônico
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Fonte: Autoria própria, 2021

Observando o gráfico 5, 91,7% dos que responderam ao questionário (vinte e dois dos

entrevistados) indicam que na pandemia conseguem resolver assuntos que só eram resolvidos

pessoalmente de forma eletrônica, apenas dois (91,7%) dizem que não.

Gráfico 5:Pessoas que passaram a trabalhar online ou conhecem alguém que começou

durante a pandemia

Fonte: Autoria própria, 2021

Segundo o gráfico 6 o número de pessoas que trabalham ou conhecem alguém que trabalha

online foi 83,3% (equivalente a 20 pessoas), apenas 4 (quatro) dizem que não conhecem ou

não trabalharam online durante o isolamento (16,7%)

Gráfico 6. Porcentagem de pessoas gostaram das mudanças que a pandemia obrigou as

empresas a fazerem quanto ao atendimento online
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Fonte: Autoria própria, 2021

Com base no gráfico 79,2% (dezenove pessoas dentre as entrevistadas) gostaram das

mudanças que a pandemia obrigou as empresas a fazerem quanto ao atendimento, enquanto

20,8% (cinco entrevistados)

Gráfico 7. Pessoas que desejam que as mudanças nas empresas por conta da pandemia

continuem

Fonte: Autoria própria, 2021

Esse foi o percentual com maior índice de respostas negativas 29,2% dos entrevistados

afirmam que não querem que as mudanças que as empresas tiveram que fazer durante o

isolamento continuem pós pandemia (sete do total de vinte e quatro entrevistados), 70,8%

(dezessete) dos entrevistados querem que continuem.

Gráfico 8:Pessoas que fizeram mais compras e/ou solicitações de serviços online antes ou

durante a pandemia
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Fonte: Autoria própria, 2021

Do total dos que foram questionados 87,5 % (vinte e um dos entrevistados) afirmam

que que passaram a comprar produtos ou solicitar serviços de forma online com mais

frequência durante a quarentena, apenas 3 afirmam que não (2,5%)

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES

Observando os gráficos podemos confirmar que o que foi descrito ao longo do

trabalho sobre o aumento do uso de tecnologias pelas empresas durante a pandemia já que as

pessoas entrevistadas afirmam no gráfico 4 que por conta do isolamento começaram

conseguir resolver online problemas que antes só conseguiriam pessoalmente, isso demonstra

que as empresas tiveram que se adaptar ao cenário atual , e as pessoas tiveram que

acompanhar tais mudanças, a pandemia trouxe mudanças no relacionamento entre empresas e

pessoas.

Através da pesquisa é possível perceber o aumento do uso da internet para compras

83,3 % dos entrevistados afirmam que passaram a usar a internet para compras online, e

confirmaram com apresentado no último gráfico, 87,5% dos perguntados que passaram a

comprar mais online durante a quarentena, essa informação deixa clara a mudança de hábitos

de compra da população que agora usa a internet para comprar o que necessita.

Como os dados obtidos pela entrevista indicam a quarentena trouxe mudanças sociais

confirmadas pelos candidatos, pois a maioria afirma que gostou das mudanças apresentadas

pelas empresas e assim tais adaptações feitas para esse momento de crise tendem a continuar e

evoluir após isolamento, como confirma gráfico 8 (pessoas que querem que as mudanças
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continuem pós quarentena) como apresentado no trabalho as empresas que conseguirem

sobreviver a essa pandemia vão sair com vantagem competitiva.

Podemos concluir através dessa pesquisa que o Brasil pós isolamento não será mais o

mesmo, as empresas e as pessoas acabaram evoluindo e mudando sua forma de vender e

comprar.
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Anexos

Entrevista

Nome:

Idade:

Pergunta 1: Você passou a usar mais internet durante a pandemia?

Pergunta 2: Você passou a usar mais aplicativos para solicitar serviços ou produtos?

Pergunta 3: Você passou a pedir mais produtos pela internet?
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Pergunta 4: Você passou a conseguir resolver problemas que antes eram resolvidos só

pessoalmente por meio eletrônico?

Pergunta 5: Você passou a trabalhar em casa durante a pandemia? Ou conhece alguém?

Pergunta 6: Você gostou das mudanças que a pandemia obrigou as empresas a fazerem quanto

ao atendimento online?

Pergunta 7: Você quer que essas mudanças continuem pós- pandemia?

Pergunta 8: Você fez mais compras e/ou solicitações de serviços online antes ou durante a

pandemia?
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