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Resumo: A pandemia do COVID-19 alcançou uma escala planetária, com força de destruição
diferenciada e variada, e ainda não podemos prever uma diminuição substantiva e a eliminação da
doença com precisão. A ignorância popular quase generalizada em frente a situação, a falta de
conhecimento sobre a evolução da pandemia, e seus impactos devastadores nas organizações e nas
empresas provocaram prejuízos irreparáveis nas regiões e nas sociedades de todo o planeta. As
Micro e Pequenas Empresas (MPEs), que constituem mais de 90% das organizações da área de
Comércio e Serviços e geram 27% do PIB brasileiro, estão no meio de uma situação problemática
e sem expectativa clara para o futuro. Esse ensaio apresenta, com uma lógica baseada em
experiências científica e empírica, uma contribuição técnica-científica sobre a necessidades de
estabelecer esquemas de reflexão integrados, práticos, realistas e acessíveis para qualquer
comunidade. Esse trabalho é somente descritivo e explicativo, sem nenhum caráter normativo.
Uma lógica social apresentada com um esquema baseado nas forças de mudança, duas forças
motriz proveniente do setor empreendedor de serviços e comércio, e um da administração pública.
O ensaio inclui: a criação de uma visão integrada de sociedade através do um “balanço sustentável”
e com objetivo de gerir um esquema de pensamento estruturado, mas de caráter estruturante; a
importância de delimitar as condições de uma visão estruturante para o futuro, com o
reconhecimento da necessidade de realizar um avanço em pesquisa sobre reflexões e
posicionamentos mais audaciosos sobre o estudo do futuro; o desenho de ações convergentes e
focadas, através de um compromisso mútuo e com incentivos a responsabilização; a
Implementação de esquemas de recuperação da pandemia COVID-19 que deveriam incluir força
tarefas com os representantes das MPEs e do poder público juntos; a realização de um esquema
contextualizado de intervenção, a fim de poder retribuir a população a confiança em nossas
atividades socioeconômicas, com esquemas permanentes de intervenção, via atividades de
impacto, e com projetos que incentivarão uma coparticipação em cada etapa do processo de
transformação.
Palavras-chave: Pandemia COVID-19; Setor de Serviços e Comércio; Perspectivas de retomada;
Esquemas e modelos de mudanças; Ensaio técnico-científico.
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1 INTRODUÇÃO

Os eventos de força maior ocorridos desde dezembro de 2019 tiveram um impacto sem
precedente em todos os aspectos de nossas vidas [01]. O COVID-19, uma doença mortal para
alguns e grave para outros, combinada à uma transformação de nossos hábitos de vida e consumo,
impactou no bem estar de todas as populações e nas sociedades das organizações do planeta. O
COVID-19, tal como denominado na linguagem popular, teve efeitos prejudicáveis em todos os
aspectos considerados estruturados e estruturantes das sociedades do planeta. A pandemia do
COVID-19 alcançou uma escala planetária, com força de destruição diferenciada e variada, e ainda
não podemos prever uma diminuição substantiva e a eliminação da doença com precisão, ou
quando terminará, se eventualmente terminará [02].
A pandemia que alcançou uma escala planetária, transmitida sem barreiras e com certa
rapidez, foi catalisada já no fim de 2019 e início de 2020 pelo transporte aéreo comercial [02]. As
medidas discutidas até os primeiros meses eram quase exclusivamente sociais, focando na questão
da saúde e capacidade de tratamento, na necessidade de manter distanciamento entre as pessoas, e
na necessidade das populações de mudarem seus hábitos sociais, como evitar encontros e cobrir o
rosto a fim de baixar as possibilidades de transmissão do vírus, ainda geralmente desconhecido
[03].
Mais de um ano depois do início da pandemia, os governos estão restringidos a tomar
medidas baseadas sobre estas orientações, mas ainda através de uma visão paradigmática
tradicional. Os efeitos disruptivos da pandemia não deram nem tempo, nem clareza para a
procuração de pistas de reflexão portadoras de certidão a curto, médio e longo prazo [04].
A ignorância popular quase generalizada em frente a situação, a falta de conhecimento sobre
a evolução da pandemia, e seus impactos devastadores nas organizações e nas empresas
provocaram prejuízos irreparáveis nas regiões e nas sociedades de todo o planeta [05]. A
perspectiva reativa que percorre nos governos e nas organizações ainda não resolve o problema,
mas meramente contém a desordem social na população. A preocupação e o entendimento desta
situação como um todo, apesar de não compreendido claramente pelas autoridades públicas, está
pior ainda com os empresários que, sem poder de decisão, acabam por subir os efeitos negativos

de tal evento. A complexidade da situação e a falta de conhecimento provocam decisões sem foco
e com pouco impacto, que exigirão meses a serem entendidos com clareza e circunspecção
[05][06].

2 DISCUSSÃO

2.1 Os impactos nas MPEs

As Micro e Pequenas Empresas (MPEs), que constituem mais de 90% das organizações da
área de Comércio e Serviços e geram 27% do PIB brasileiro [07], estão no meio de uma situação
problemática e sem solução clara, que impacta no seu dia-dia, especialmente para quem oferece
serviços. Além de representar a maioria das organizações produtivas, as MPEs constituem hoje a
base uma economia empregadora cambaleante, ainda guiada por critérios socioeconômicos e
ambientais tradicionais pelos governos do mundo. Em todos os níveis de governo, encontra-se as
dificuldades de medir a amplitude do problema e desenhar soluções prática e sustentáveis que
poderiam emergir com uma certa facilidade para alcançar êxitos a curto prazo, mas também a longo
prazo.
Observando tal contexto em vista dos acontecimentos e da evolução da pandemia no Brasil,
o setor de serviços e comércio, que representa uma faixa substancial da economia do país e das
regiões [07], com suas particularidades e limitações, é um dos setores da economia que mais foi
prejudicado pela pandemia [08]. Serviços essenciais e não-essenciais tiveram dois tratamentos
opostos pelos dirigentes, provocando discrepâncias sem um esforço de integração. O caso dos
Estados Unidos é chamativo por suas medidas desiguais por território e por tipo de serviço, com
impacto fatal por até 30 % das MPEs, e sem perspectiva de melhoria [08].
Segundo a mídia Norte-Americana, sem uma nova rodada de ajuda financeira COVID-19
do governo federal, cerca de um terço das pequenas empresas atingidas pela pandemia do país estão
alertando que não serão capazes de sobreviver. Isso é de acordo com um novo relatório publicado
pelo U.S. Federal Reserve, que descobriu que as vendas de 88% das pequenas empresas ainda não
voltaram aos níveis anteriores à crise. Cerca de 30% das empresas disseram esperar que não

poderiam sobreviver sem mais assistência do governo, de acordo com o relatório dos escritórios
regionais do banco central dos EUA [09].
O aporte da tecnologia permitiu manter a maioria das atividades comerciais, pelo uso da
internet, mas exigiu uma mudança de paradigma disruptiva. A crise do COVID-19 está acelerando
a expansão do comércio eletrônico para novas empresas, clientes e tipos de produtos,
provavelmente envolvendo uma mudança de longo prazo das transações de comércio eletrônico de
bens e serviços para as necessidades diárias. Ele também destaca como os formuladores de políticas
podem aproveitar o potencial da transformação digital no varejo e áreas relacionadas para apoiar a
adaptação de negócios e aumentar o distanciamento social, garantindo que ninguém seja deixado
para trás [10]. De modo geral, compras e vendas pela internet se consolidaram, pois já estavam
crescendo antes da pandemia COVID-19. Para as organizações das áreas da saúde, da educação,
do culto religioso, do transporte, tal mudanças não têm um êxito com impacto na sociedade tal
como no ato presencial. Esquemas improvisados foram colocados com tentativa de manter os atuais
clientes, num paradigma de normalidade. Confrontadas com as exigências das autoridades locais,
regionais e nacionais, as MPEs estão sendo as últimas a poder participar de um processo corretivo
a fim de melhorar a situação atual [08].
No Brasil, ainda não se sabe com clareza o grau de prejuízo socioeconômico, além de ter
dados referentes ao desemprego. A mídia divulga dados sobre uma taxa diária de óbito e cita casos
de não respeito às leis, mas nada mais [11].
De modo geral, não tem governo ou líderes que sabem lidar com eficiência com este tipo
de agressão de força maior. Até hoje não foi apresentado um esquema ideal para reestabelecer um
patamar de confiança para retomada da economia. Tal incapacidade da gestão pública está forçando
as MPEs a evoluir em modo de sobrevivência. Hoje, não se discute de crescimento, produtividade,
lucro a curto prazo na área de serviço e comércio. Se fala de recuperação, apoio do governo,
demissão, corte em salários, falências, refletindo uma situação de crise que não parece ter previsão
para acabar e incentivando as pessoas a reagir, de diferentes modos, prejudicando o esforço iniciais
já realizados [09][03].
2. 2 Questionamentos

Nesta realidade, o que pode ser feito para resolver o problema? De maneira estruturada,
mas estruturante, a fim de resolver essa situação e de não reviver esta situação no futuro? Será que
os governos não têm visão e capacidade para eliminar essa ameaça? Ou será que a natureza fará
seu trabalho de saturação natural [12]? Será que interferir na sociedade com processos e regras
restritivas [13] permite de influenciar as tendências sociais [03]? Será que de divulgar a informação
na mídia tem impacto nos comportamentos da população e ajuda a baixar a taxa de óbito [11] [03]?
Ainda, nós não sabemos com certeza.
O que representa para cada cidadão, para cada dono de empresa e para cada cliente esta
situação de força maior sem fim [09]? Quais teorias e conceitos teriam que ser identificados para
recristalizar os conceitos de referência e quais seriam as dimensões que constituem um todo
entendível pelos gestores e administradores? Quais seriam as dimensões que constituem o
problema como todo, para poder estabelecer linhas de reflexão e ação? Finalmente, quais são os
meios que podem agregar as finalidades reais das pistas de solução ao problema?
Esse ensaio apresenta, com uma lógica baseada em experiencias cientifica e empírica, uma
contribuição técnica-científica sobre a necessidades de estabelecer esquemas de reflexão
integrados, práticos, realistas e acessíveis para qualquer comunidade.

2.3 Um construto estruturante de reflexão
Esse trabalho é somente descritivo e explicativo, sem nenhum caráter normativo. O ensaio
integra duas vertentes de reflexão. Uma, com foco nas questões técnicas e empíricas de vivência,
tem a experiência como ponto de partida e pretende estabelecer as bases da justificativa de tal
trabalho. A outra, de caráter científico, expõe a opinião do autor e sua reflexão subjetiva, trazendo
em convergência conceitos e teorias existentes na área de ciências sociais, com outras da filosofia
e da matemática a fim de completar e de reforçar o raciocínio exposto. Essas duas vertentes, no
entanto, se complementam mutuamente e, assim, tem o objetivo de alcançar “clareza e
determinação” sobre a natureza e o papel do ensaio [14].
Esse ensaio restringe-se a observar o que ocorre com a pandemia COVID-19, com fins
formativos.

As leituras sobre [15] “Essais de Montaigne (1595)” nos ajuda a desenvolver um
pensamento estruturado, mas primeiramente estruturante, sobre os acontecimentos do futuro,
usando um pensamento teórico baseado no cruzamento de uma realidade populacional com novas
perspectivas de estudos para uma tomada de decisão relevante, portadora de soluções sustentáveis,
e uma proposta rigorosa e portadora de pistas prescritas de reflexão para soluções medíveis. Nos
ensaiamos a convergência de três perspectivas e campo de estudo, a fim de poder entender essa
situação como um todo e abordá-la inteiramente para o futuro.
Para o setor de serviços e comércio, estabelecemos o pressuposto sobre quais perspectivas
de retomada e quais mudanças irão ser trazidas nas dinâmicas de trabalho e relações comerciais, e
como deverão ser abrangidas pelas lideranças. O uso de um construto estruturante integrado de
reflexão, em forma de tripé, com finalidade piramidal nos leva a responder a tal pressuposto.

Hoje, as organizações do setor de serviços e comércio estão confrontadas ao não ter a
capacidade de planejar, prever esquemas de contingência, e assim ter um pensamento prospectivo
estruturante. O desafio de desenvolver uma capacidade visionária aos gestores da área dos serviços
e comércio, com impacto no futuro, passa pela mudança de paradigma e raciocínio. O ato da
planificação já constitui a base estratégica das MPEs, aliando tomada de decisão e alocação de

recursos, ou seja, de prever ações a serem tomadas antes que aconteçam e as ações decorrentes de
tal esquema tomadas no dia-dia se transformaram inúteis e obsoletes com a pandemia, não tendo o
impacto desejado nos negócios. Para as MPEs da área de serviços e comércio, os desafios e as
preocupações são atualmente preocupantes, em vista de não ter prazo para poder retomar as
atividades empresariais como antes. Pior, sendo muito abrangentes, os efeitos e os impactos da
pandemia COVID-19 têm consequências primeiramente socioeconómicas, e todas as regiões do
mundo e para o meio ambiente também.
A opção de estabelecer cenários de contingência ainda pode ter sua utilidade, mas em frente
a uma situação pandêmica imprevisível e sem quadro temporal definido, eles ficam com muitas
limitações. Um plano de contingência, ou neste caso para o COVID-19, seria um plano de
recuperação de desastres com o objetivo de descrever as medidas a serem tomadas pelas MPEs,
incluindo a ativação de processos manuais, para fazer com que seus processos vitais voltem a
funcionar plenamente, ou num estado minimamente aceitável, o mais rápido possível, evitando
assim uma paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos a corporação [16]. Tal plano
deveria primeiramente ter um certo grau de certidão na recuperação das atividades, o que não é o
caso com a pandemia COVID-19. Tal tipo de proposta limitaria seus efeitos a curto, médio e longos
prazos.
Porém, o desenvolvimento de um pensamento prospectivo nas organizações poderia ser
considerado como uma alternativa viável e com potencialidade a médio ou longo prazo para as
MPEs do setor de serviço e comércio. A essência dessa reflexão é de incentivar os atores a já
esquematizar cada decisão para o futuro, como posição diferente do atual, através de grupos de
líderes, para poder otimizar expectativa de resultados, em parceria com o poder público, a fim de
já implementar ações para o futuro que procuram um balanço entre as questões sociais, econômicas
e ambientais. A escolha e o design de tal ações a ser estabelecidas nas MPEs, em conjunto com o
poder público, constitui uma etapa imprescindível no processo de recuperação da pandemia
COVID-19.

2.4 Um esquema baseado nas forças de mudança

Em vista desta realidade pandêmica, e em virtude das capacidades de cada país, cada região
ou cada localidade, o poder público tenta assumir o papel de “policy entrepreneur”, em estabelecer
regras temáticas e temporais a fim de manter a situação pública em balanço sustentável [17]; o que
não está sendo acontecendo. O critério mais divulgado ficou em função da capacidade de
atendimentos dos leitos nos hospitais.
Mas, a fim de diminuir a possibilidade de contaminação nos lugares públicos, houve
consenso nas primeiras medidas tomadas contra a transmissão do vírus, que focaram em questões
espaciais e físicas, envolvendo medidas gerais e especificas para os comerciantes. O primeiro
consenso atual no mundo reconhece o caráter viral da doença e a necessidade de criação de uma
vacina, a sua difusão e distribuição, num período diminuído a fim de limitar o número de mortes.
O segundo consenso fica na necessidade de estabelecer regras de distanciamento social de 1 a 2
metros, a fim de minimizar a propagação da doença. Em terceiro, o uso de máscara de proteção,
mas sem especificar o grau de proteção, a fim de gerar uma proteção pessoal e dos outros seres
humanos. E em quarto, tem consenso enquanto a necessidade de impedir qualquer concentração
importante de população, para manter o nível de difusão da doença no mínimo [02].
Os governantes alinharam-se em soluções a teor macro e sociais e os empresários só foram
permitidos aplicar as mudanças prescritas até sob pressão de retaliação da ordem pública [13]. Sem
perspectiva de futuro com a pandemia COVID-19, as medidas ficaram limitativas e prejudiciais,
impossibilitando a capacidade dos gestores públicos a poder guiar a comunidade empresarial para
uma retomada no futuro. Nesse contexto, emerge a necessidade de reunir todos os atores, e de
juntar os recursos e os conhecimentos com relevância na busca de esquemas de solução. Um
esquema baseado nas forças de mudança poderia ser o mais realista para iniciar, já que representam
interesses opostos, incentivando alinhamento de opções.
A primeira opção segue o caminho do desenvolvimento econômico [18]. Foco nas empresas
e nos negócios. Valorizar o crescimento da economia aos custos sociais inerentes aos mais
vulneráveis.
A segunda opção foca nas preocupações sociais, forçando restrições e barreiras sociais, que
ficam até prejudicáveis para as empresas.

A terceira opção, que consideramos a mais eficiente, fia-se na busca de um equilibro
socioeconômico, mas que obriga o design, a criação e a realização de grupos mistos de trabalho e
estudos. Algo focado nos problemas e nas consequências negativas de cada restrição imposta.
A lógica da liderança numa sociedade, como patrimônio, apresenta um esquema simples.
Nesta situação, há presença de duas forças motriz, um do setor empreendedor de serviços e
comércio, e um representando a administração pública.

ESQUEMA DAS FORÇAS DE MUDANÇA

O primeiro incentiva a ação econômica, valorizando o ato de serviço e comércio,
minimizando as barreiras para alcançar seus resultados. O segundo incentiva a realização social e
ambiental, estabelecendo as regras e as ações que delimitam as condições socioeconômicas e
ambientais para alcançar um bem-estar das comunidades.
A fim de poder colocar luz no entendimento e na compreensão dos impactos que qualquer
ação e postura que um comerciante e prestador de serviços pode ter num local específico com seus
stakeholders, a ideia de estabelecer um pensamento ensaístico permite esboçar esquemas de
pensamento estruturado, mas com vertente estruturante empírica.
2.5 Uma visão integrada de sociedade – o balanço sustentável

Elkington desenvolveu um entendimento abrangente da sociedade [18] [19], como o todo.
A proposta do Triple Bottom Line (TBL), de [20], apresenta os conceitos de sustentabilidade,
referindo-se à capacidade de existir constantemente, através de processos econômicos e
socioecológico, caracterizado pela busca de um ideal comum [21][22].
O trabalho de Elkington oferece os ingredientes da sustentabilidade, mas uma sociedade
regional “em balanço de sustentabilidade”, ou “em balanço sustentável”, pressupõe que ela
adquiriu um grau de equilíbrio entre suas questões sociais, econômicas e ambientais que impactam
na comunidade regional [21][23].
Esta perspectiva abre um caminho de reflexão sobre as necessidades das organizações de
serviços e comércio que tem uma atuação na escala regional. Tal reflexão deverá gerir um esquema
de pensamento estruturado, mas de caráter estruturante, a fim de estabelecer e agilizar a
identificação, a definição e o design de políticas, estratégias, ações e esquemas de controle no setor,
como foco no futuro.
O “balanço sustentável” ou “balanço em sustentabilidade”, constituem uma proposta
abrangente e medível, procurando a otimização de cada dimensão, com objetivo de guiar com mais
clareza seus impactos num setor, suas perspectivas de retomada e as mudanças que irão ser trazidas
nas dinâmicas de trabalho e relações comerciais nas organizações. Tal balanço existirá se está
sendo medido e monitorado pelas organizações e atores da sociedade, em termos de ações e
resultados.

2.6 Uma visão estruturante para o futuro
Os estudos nas estratégias e nos esquemas de preparar e prever o futuro num contexto
organizacional se concentram nos trabalhos de Henry Mintzberg e Peter Drucker, focando em
estratégia e planificação, e incluindo esquemas teóricos sobre situações de contingência [16][24].
A teorização em administração, que trata de questões relacionada ao passado para prever o futuro,
não ajudaram no contexto da pandemia [16][25][26]. A pandemia e suas consequências nos
demonstraram a necessidade de realizar um avanço em pesquisa sobre reflexões e posicionamentos
mais audaciosos sobre o estudo do futuro.

Segundo [27], num ponto de vista sociológico, o princípio da prevenção e o princípio da
precaução indicam formas jurídicas que medeiam a relação entre, de um lado, a tomada de decisões
de natureza política, econômica, jurídica ou científicas e, de outro lado, a possibilidade de associar
essas decisões a certos eventos futuros e potencialmente danosos, atribuindo-lhes a qualidade de
consequências. Com estratégias diversas, ambos princípios postulam uma vinculação temporal, na
qual um futuro possível e incerto é trazido para o presente certo, qualificando juridicamente a
decisão presente, independentemente de as consequências futuras ocorrerem.
O filósofo Gaston Berger, pensador francês pouco conhecido, é de fato um dos poucos
interessados na questão do estudo do futuro. As obras dele tratam da prospectiva como um esquema
crucial para as decisões nas organizações, que são inspiradas demais no passado, mas que não
contém nem prefigura o futuro [28][29]. O livro [28] reúne os textos essenciais desta corrente de
pensamento. Neste contexto, cria-se uma lógica entre uma visão permanente do futuro, as ações
quotidianas, os esquemas de contingência os planos estabelecidos para as ações quotidianas. As
reflexões de Berger poderiam integrar os princípios básicos do empreendedorismo e da governança
que já estabelecem uma relação direta entre as ações prescritas nas áreas de serviços e comércio e
a capacidade de uma sociedade de estimular uma visão permanente do futuro.

2.7 Ações convergentes e focadas
Na prática, os donos de MPEs e os gestores públicos têm a tarefa mútua de buscar um estado
de equilíbrio em sustentabilidade, com esquemas e ferramentas de avaliado, de modo permanente
e com perenidade.
Através de um compromisso mútuo e com incentivos a responsabilização, os gestores
públicos teriam o desafio de incentivar a criação de esquemas de difusão sobre a importância de
preparar os gestores em situações disruptivas. Tal regras deveriam nascer de um acordo comum
dos atores de cada comunidade, convergindo com as forças de mudança e com objetivo de otimizar
cada grupo de interesse, com o intuito de fiscalizar e desenhar esquemas corretivos com agilidade.
Casos internacionais de tomada de decisão equivocados por gestores públicos já são
conhecidos pelo mundo. Situação de “lockdown”, sem suporte científico de necessidade ou sem
clareza em termos de justificativa, já aconteceram nos Estados Unidos e na Europa, e ainda hoje,

não se sabe se resolveram o problema da difusão da pandemia [13]. Tampouco, casos de falta de
compromissos da parte de atores da sociedade civil, provocando prejuízos nas comunidades, não
chegaram a ter um grau de conhecimento sobre seu prejuízo nas comunidades [30].
No Brasil, ainda se divulga nas mídias dados referentes a quantidade de doentes da COVID19 e óbitos, por dia, e das barreiras preventivas ao acesso a lugares públicos, tal como as escolas,
os transportes públicos e lugares públicos, entre outros. Mas ainda, nem se discute “precaução” em
relação a pandemia e a que futuro se esboça na frente.

2.8 Os esquemas de recuperação da pandemia COVID-19
Os esquemas de recuperação da pandemia COVID-19 envolvem primeiramente a vontade
de integração nas decisões, usando novas perspectivas de entendimentos sobre a situação, sendo
uma resultante das ações integradas, revisadas com o escopo das questões que tocam nossa
sociedade. A curto prazo, esquemas de recuperação da pandemia COVID-19 deveriam incluir força
tarefas com os representantes das MPEs e do poder público, a fim de já estabelecer uma visão
integrada garante de ter impacto no futuro.

Tal trabalhos deveriam reconhecer duas perspectivas ontológicas para compreender o
futuro. Uma visão baseada no passado para preparar o futuro. Tal visão, segundo [16], ocupa o

coração das atividades estratégicas de todas as organizações. Mas outra perspectiva ontológica a
considerar o pensamento prospectivo, desenvolvido por Gaston Berger. Segundo [28], “O futuro
não é o que vem depois do presente, mas o que é diferente dele. O filósofo considera que o futuro
deve ser construído, porque o amanhã não será como o passado, o futuro será o novo que dependerá
de nós.
Mas como atingir esse objetivo sabendo que nossos entendimentos estão essencialmente
voltados para o passado? Para ser construída, o autor considera que a ciência do futuro deve ser
essencialmente uma ciência da ação. Por mais erudito que seja, por mais versado que possa ser em
abordagens alternativas, por mais informado que seja da realidade, a prospectiva é apenas um guia.
É, portanto, para aqueles que estão construindo o futuro que devemos estar interessados - em
primeiro lugar, os empresários e inovadores - e é a eles que devemos fornecer as ferramentas da
decisão e da imaginação.
Para os empresários da área de serviços e comércio, não tem o que fazer com a questão do
estudo do futuro. Mas para as organizações públicas, tem uma certa obrigação de incentivar tal
caminho de pesquisa. Tal operação deveria envolver todos os atores de nossa sociedade que tem
um papel chamado de “essencial”, incluindo as lideranças das áreas de serviço e comércio, e
reconhecendo a geração da economia como uma atividade essencial na sociedade.

2.9 Um esquema contextualizado de intervenção
Nossa experiência pandêmica nos deu algumas lições e caminho de reconstrução de alguns
serviços essenciais a sociedade. A fim de poder retribuir a população a confiança em nossas
atividades socioeconômicas, nossos líderes têm o dever de confrontar as forças empresariais da
economia com as forças da gestão pública que tem uma preocupação social, com esquemas
permanentes de intervenção, via atividades de impacto, e com projetos que incentivarão uma
coparticipação em cada etapa do processo de transformação. O uso de projeto permitirá estabelecer
uma capacidade de medição, crucial num contexto de gestão das organizações públicas.
As universidades deveriam assumir um papel de liderança no desenvolvimento de pesquisa
sobre quebras de paradigma na administração das organizações, incluindo o tema da perspectiva.
Tal iniciativa deveria ser baseada principalmente em participações meritocráticas e estruturantes.

Também, as organizações mistas de apoio aos empreendedores deveriam rever suas linhas
de intervenção e de ação a fim de permitir um acompanhamento a tal processo de transformação.
Finalmente, os empresários mesmo deveriam ter um papel de feedback, que fica central no
processo de transformação.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No momento de escrever as palavras finais desse ensaio, sabemos que ainda a liderança de
nossa sociedade não chegou a estabelecer esquemas de recuperação da pandemia COVID-19 com
esquemas contextualizados de intervenção e ações concretas de solução para resolver o problema
da pandemia COVID-19.
Para o setor de Comércio e Serviços, a pandemia COVID-19 teve um impacto sem
precedente em todos os aspectos de nossas vidas tal como para todos os setores da economia. As
perspectivas de retomada a curto prazo para as MPEs são ainda imprevisíveis. Aprendemos que
tem uma dimensão de “essencialidade na sociedade” que diferenciou os atores comuns dos serviços
e comércio e da economia.
Nos propomos um caminho de pensamento estruturado, mas estruturante, para tratar dos
acontecimentos no futuro, usando um pensamento teórico baseado no cruzamento de uma realidade

populacional com novas perspectivas de estudos para uma tomada de decisão relevante, portadora
de soluções sustentáveis, e sugerimos a elaboração de propostas rigorosas e portadoras de pistas
prescritas de reflexão para soluções medíveis. Nesse contexto, emergiu a necessidade de reunir os
atores-chave da sociedade, e de juntar seus recursos e os conhecimentos, com relevância na busca
de esquemas de solução baseado nas forças de mudança poderia ser o mais realista, já que
representam interesses opostos, incentivando alinhamento de opções.
Introduzimos e ensaiamos sobre os conceitos de “balanço sustentável” ou “balanço em
sustentabilidade” porque constituem uma proposta abrangente e medível, procurando a otimização
de cada dimensão da trilogia da sociedade (social, econômica e ambiental), com objetivo de guiar
com mais clareza seus impactos num setor, suas perspectivas de retomada e as mudanças que irão
ser trazidas nas dinâmicas de trabalho e relações comerciais nas organizações.
A teorização sobre planejamento baseado no passado, tal como proposto por meio século
por [24] e [16][25][26], e que trata de questões relacionada ao passado para prever o futuro, não
ajudaram no contexto da pandemia e suas limitações nos demonstraram a necessidade de realizar
um avanço em pesquisa sobre reflexões e posicionamentos mais audaciosos sobre o estudo do
futuro, como estudos e pesquisas sobre a prospectiva nas organizações.
Apontamos a necessidade de esboçar e implementar ações convergentes e focadas
convergentes na sociedade, buscando um estado de equilíbrio em sustentabilidade, com esquemas
e ferramentas de avaliado, de modo permanente e com perenidade com o desafio de incentivar a
criação de esquemas de difusão sobre a importância de preparar os gestores em situações
disruptivas.
Por fim, apresentamos esquemas de recuperação da pandemia COVID-19, que envolvem
primeiramente a vontade de integração nas decisões, usando novas perspectivas de entendimentos
sobre a situação, sendo uma resultante das ações integradas, revisadas com o escopo das questões
que tocam nossa sociedade.
Um esquema contextualizado de intervenção deverá ser a consequência e o aprendizado de
nossa experiência pandêmica que nos deu algumas lições e caminhos de reconstrução. A fim de
poder retribuir a população a confiança em nossas atividades socioeconômica, devemos ter uma
postura diferenciada sobre nosso dia-dia. Mas para repensar em voltar aos momentos prépandemia, temos que aceitar que o futuro será diferente, não necessariamente baseado sobre o

passado. Ao médio e longo prazo, será possível construir cenários integrados e mais abrangentes
de pensamento que poderão guiar mudanças e irão redesenhar as dinâmicas de trabalho e relações
socioeconômicas [31].
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