COVID-19: 5 novas
verdades humanas
que as experiências
precisam abordar
Como as organizações devem
responder ao “nunca normal”

Covid-19:O que fazer agora, o que fazer depois

A COVID-19 se transformou numa crise
global, avançando em velocidade e escala
sem precedentes. Ela está criando um
imperativo universal para governos e
organizações tomarem medidas imediatas
para proteger seus cidadãos.

Trata-se do maior evento – e desafio –
global de nossas vidas. Como tal, ela está
mudando as atitudes e os comportamentos
das pessoas agora e forçando as
organizações a responder a isso. Contudo,
a necessidade de resposta não terminará
quando a ameaça do vírus regredir.
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Imagine que estamos em setembro. As
coisas voltaram ao normal. Podemos nos
encontrar pessoalmente. É possível viajar.
É fácil achar papel higiênico para comprar.
Mas as coisas mudaram. A COVID-19
mudou para sempre a experiência de ser
cliente, funcionário, cidadão, humano. Por
algum tempo, podemos esperar grandes
mudanças nos comportamentos.
O que terá mudado na nossa forma de pensar? Como isso afetará a
maneira como concebemos, comunicamos, construímos e
implantamos as experiências que as pessoas precisam e querem? As
respostas a essas perguntas estarão em como as pessoas reagem e em
como indivíduos, famílias e grupos sociais – todos fontes de inovação
criativa – encontram novas maneiras de viver. Toda organização
deverá se tornar ouvinte – aguçando sua sensibilidade aos sinais em
tempo real para reagir imediatamente.
Testemunhamos uma enorme mudança de comportamento numa
escala e velocidade sem precedentes, provocada pelo medo,
influenciada pelas mídias sociais, incentivada pelo governo. Essa
mudança inclui lavagem frequente das mãos, trabalhar de casa e
desestimular maus comportamentos, como estocar papel higiênico.
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Isso vai muito além das técnicas de "incentivo", embora
algumas estejam sendo usadas, e se estende a uma insistência
absoluta que está funcionando de forma natural ou impositiva.
O Twitter até lançou um emoji lavando as mãos .1
Há dez anos, a ciência da mudança de comportamento já era
um conhecido tema de estudo e uma ferramenta cada vez
mais importante para projetos. As principais empresas já
haviam instituído ferramentas e práticas para monitorar,
coletar, analisar e agir com base numa série de pesquisas
digitais, sinais comportamentais, escuta e opiniões.
Hoje, a necessidade de ter essas capacidades será
fundamental para experimentar a criação, e a velocidade com
que as empresas podem – e cada vez mais devem – reagir a
eles se tornará fontes de vantagem competitiva.
A fórmula é ouvir, se adequar, aprender, reavaliar.

A hora de agir é agora. Este
documento descreve as etapas
práticas que você deverá
implantar para começar.

Identificamos cinco grandes
implicações humanas que podemos
esperar no comportamento das
pessoas que devem moldar uma nova
experiência humana agora, e depois.
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Cadaumadessas implicações afetaprofundamente a
experiência de todasas organizações, nãoapenasosnegócios.
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O custo
da certeza

O século
virtual

Toda empresa é uma
empresa de saúde

Isolamento

A reinvenção
da autoridade

A perda da certeza tornará a
confiança mais importantedo
que nunca. Isso exigirá um
"multiplicador de confiança" –
uma ação que, para ser eficaz,
restaura a confiança de forma
rápida e crível. O foco estará
em desenvolver a confiança
em todos os canais. O
otimismo justificável venderá
bem. Tudo isso poderá mudar
a natureza daquilo que
consideramosser produtose
serviços premium.

A mudança forçada para o
trabalho, consumo e
socialização virtual durante o
pior da pandemia levará a
mudanças substanciaise
contínuas rumo a atividades
virtuaispara tudo. Tudo aquilo
que puder ser feito
virtualmente será. Aqueles que
testarem e explorarem todas as
possibilidadescriativas
associadas sairão vencedores.

As preocupaçõescom
saúde, aumentadas durante
a crise, não diminuirão
depois que tudo passar. Em
vez disso, a saúde dominará.
Uma economia de saúde
surgirá com oportunidades a
serem exploradas por todos.
Toda empresa precisará
entender como fazer parte
de um novo ecossistema de
saúde que dominará o
pensamento da população.

A demanda pelo
autoisolamento, juntamente
com as oportunidades para
aqueles com estratégias
criativaspara viabilizá-lo,
ficará em primeiroplano. Os
vencedores serão aqueles
que concentrarem seu foco
nas residências. No pico da
crise, muitos– especialmente
os trabalhadores – estão
ficando mais tempo em casa.
Depois, esse padrão
perdurará com uma
significância e conforto que
virão com um alto preço.

É provável que haja uma reinvenção
da autoridade após o efeito das
restriçõesa viagens, autoisolamento
e bloqueiosoficialmente impostos
por vários governos. Possivelmente
essa será a mais complicadadas
cinco implicações sobre as pessoas,
já que seu impacto pode ocorrer de
duas maneiras. Se os governos mais
ou menos acertarem ao lidar com a
crise, podemosesperar a volta de
um controle de cima para baixo;
caso contrário, o inverso será
verdadeiro. Isso pode variar de
acordo com a geografia. Que papel
as empresas desempenharão?
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O custo
da certeza
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As pandemias
são reais e
podem causar
um impacto
profundo em
nossas vidas

7 COVID-19: 5 novas verdades humanas que as experiências precisam abordar

“Os eventos imprevisíveis
devem ser levados em conta
para tudo daqui para frente.
Como o futuro é incerto, não
tenho como saber o que
acontecerá depois, então é
melhor ter um plano B.”
- OPINIÃO

O que está acontecendo?
Decidir o que fazer – especialmente em relação a
grandes decisões, como férias, onde morar ou
trabalhar, ou grandes compras – está se tornando
um processo mais angustiante.
Uma clara mensagem da COVID-19 é que outras
pessoas/lugares podem representar uma ameaça
invisível. Uma segunda onda aprofundaria essa
questão e, certamente, todas as implicações da
experiência nesse documento.
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Impacto
As pessoas estão adiando decisões de compra em muitas categorias devido a incertezas.
Isso continuará após a ameaça imediata se dissipar. Na China, as vendas de ouro e prata, por
exemplo, caíram 41,1% em janeiro e fevereiro de 2020, comparado ao mesmo período do ano
anterior.2 Prevalecerá uma mentalidade de esperar para ver. Isso afetará muitos setores.

O barulho é um problema. Há muitas informações sobre a COVID-19, além de especulações –
todo mundo tem algo a dizer, mas será que deveria? Uma correspondência enviada por um
hotel onde você se hospedou há dez anos informando como eles estão lidando com a
situação não ajuda em nada. Aqueles que estiverem apenas utilizando a COVID-19 em sua
comunicação de marca para ostentar a virtude (virtue signalling) pagarão um preço.3
Algumas companhias aéreas durante a crise, por exemplo, ainda estavam oferecendo voos
para maio/junho sem fazer referência às incertezas. Diante de memes negativos, o silêncio
da Cerveja Corona tem sido um modelo de bom comportamento.
O familiar será mais valorizado. Marcas consolidadas que lidarem bem com a crise terão
maior destaque e valor. A maioria das pessoas terá menos tolerância a riscos. Novos círculos
sociais poderão surgir com base nas atitudes frente ao risco – por exemplo, algumas pessoas
poderão preferir socializar com outras que compartilham das mesmas atitudes de cautela ou
de ousadia. As marcas precisarão conhecer essas associações e decidir como se
posicionarão. Seguros – e garantias de segurança – serão de grande importância, mas
apenas quando for possível confiar que cumprirão o que prometem.
O individualismo poderá aumentar com a adoção de uma política de primeiro cuidar de si.
A confiança nas pessoas que você não pode ver diariamente não deve ser assumida, e
aqueles que desejam criar confiança nesse contexto terão que trabalhar ainda mais para
fazê-lo. Por outro lado, a resposta da comunidade à pandemia será lembrada como uma
forma fundamental para achatar sua ascensão, e alguns aspectos dela serão associados à
alegria compartilhada – principalmente o ritual diário na Itália de fazer música nas sacadas
durante o isolamento nacional.
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Nem todas as
regras que
seguimos se
aplicarão.
`
- Astra Taylor, cineasta e autora de
Democracy May Not Exist, but We’ll
Miss It When It’s Gone (A democracia
pode não existir, mas sentiremos falta
dela quando ela se for), citação
publicada no Politico.4

Como responder
As marcas precisarão se concentrar em garantir e reforçar a confiança. As empresas devem levar em conta o
"Custo da Confiança" – o investimento necessário para tranquilizar seus clientes. Nesse contexto, os fatores
poderão variar de acordo com o produto ou serviço, mas poderão incluir limpeza, pontualidade ou compras éticas.

AGORA

DEPOIS

• Faça uma auditoria de ponta a ponta da experiência do
cliente: Crie um plano de correção com base nos resultados
da auditoria.

•

Identifique novas oportunidades para quando a vida
voltar ao normal: Analise e defina como expandir seus
principais produtos, serviços e experiências para se
adequar ao novo normal.

•

Acelere o tempo de reação da sua experiência: Analise
como adotar uma abordagem ágil para eventos
imprevistos como este. Mude para um modelo Living
Business.

•

Avalie o novo Custo da Confiança para seu
produto/serviço: O preço será muito sensível à confiança.

•

Avalie como a natureza do premium mudará: Entenda
onde você deverá estar no novo espectro.

• Faça um roteiro da necessidade por seus produtos e
serviços, agora e depois: Use Personas e Jornadas para
definir como isso será feito durante a paralisação e
imediatamente após. Especifique onde será necessário
garantir a confiabilidade e segurança de um serviço. Defina
como você manterá contato com aqueles clientes que
poderão se tornar menos regulares neste período. Veja
onde pode haver um pico de demanda.
• Redesenhe o marketing com equipes SWAT
multidisciplinares: Repense a estratégia de marketing,
canais de vendas e despesas com base em novas premissas.
Redimensione orçamentos e otimize seu modelo
operacional de marketing.
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O século
virtual
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A aceleração
repentina de
uma tendência
de 25 anos
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“Se eu puder fazer
online, farei.”
- OPINIÃO

O que está acontecendo?
A conhecida tendência viabilizada pela tecnologia para
experiências mais virtuais está avançando rapidamente
tanto para funcionários quanto para clientes.
Um aumento no uso e no investimento em realidade virtual
e aumentada foi apontado como provável efeito
secundário da pandemia da COVID-19.5 A mudança para o
virtual afetará as formas de comunicação em áreas como
ensino, trabalho, negócios e consumo. Isso afetará a todos.
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Impacto
Já está claro que muitos usuários que ainda não adotaram totalmente o digital
agora terão que fazê-lo. A COVID-19 é o catalisador que está empurrando para
sempre os retardatários para o ambiente online e, após terem investido em
esforços e aprendido novos hábitos e interfaces, para muitos não haverá volta.

É mais importante do que nunca superar rapidamente os obstáculos da
virtualização para todo tipo de experiência—bancos, coleta de lixo, compras
online. Para o varejo, restrições quanto à capacidade são um problema real –
consequência de a “prateleira digital” ainda não estar pronta para esse nível de
demanda, uma vez que as empresas vinham repetidamente adiando a
priorização do comércio eletrônico em larga escala. Ainda há muito a aprender
sobre colocação da loja no ambiente digital em várias categorias. Além disso,
com a last mile delivery (entrega na última milha) como uma peça fundamental
para qualquer marca de compras online, a pergunta é: até que ponto você
consegue controlar a experiência?
Alguns, talvez muitos, não ficarão à vontade no virtual. Trabalhar de casa não
é um hábito para a maioria. Nem todos trabalharão virtualmente – por exemplo,
agricultores, entregadores e operários de fábricas. O uso do vídeo pode ser
estranho com distrações inesperadas – crianças ao fundo, latidos de cães ou sua
aparência não estar legal. Mas está crescendo rapidamente. O Teams da
Microsoft registrou um aumento de mais de 500% no número de chamadas e
conferências na China entre janeiro e meados de março.6 Nem todos estão
equipados com a tecnologia certa para participar virtualmente. As pessoas
estão rapidamente improvisando, por exemplo, usando a tábua de passar como
suporte de computador. Também poderá haver uma lacuna geracional virtual.
De qualquer maneira, se colocar por inteiro no trabalho via vídeo será uma
habilidade importante que nem todos conseguirão dominar rapidamente.
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+500%
Aumento no número de
chamadas e conferências na
China via Microsoft Teams entre
janeiro e meados de março.

Impacto
A banda larga e o 5G serão essenciais para a maioria das pessoas
depois de sua utilidade ter sido duramente testada no auge da
pandemia quando o mundo entrou em quarentena em massa. Em
apenas um dia em meados de março, o uso da internet na Itália em
isolamento aumentou 30%.7 A decisão da Disney de transmitir Frozen
2 com três meses de antecedência e da Universal de colocar seus
lançamentos de filmes na Sky TV evidencia o papel central do
entretenimento, que passará a ter maior valor de mercado. Na China,
o uso de jogos digitais, aplicativos de vídeos curtos e aulas de
ginástica com transmissão ao vivo aumentou significativamente em
fevereiro.8

Empresas de vários setores buscarão usar ideias, normas e
conhecimentos de entretenimento para transformar experiências
virtuais. Startups ou produtos virtuais podem ser lançadas para o
conhecimento do público e revelar novas oportunidades de negócios.
As empresas capazes de se adaptar e utilizar novas ferramentas e
modelos virtuais conseguirão vantagens competitivas, em curto e
longo prazo. Na China, a ZTE e a China Telecoms projetaram um
sistema alimentado por 5G, permitindo consultas e diagnósticos
remotos da COVID-19.9
Algumas optarão por ser mais virtuais por motivos outros que não o
trabalho – para manter contato com a família, por exemplo, ou para
cuidados com a saúde e educação. O Instituto Europeo di Design (IED)
na Itália, a Universidade de Innsbruck na Áustria e dezenas de
instituições nos Estados Unidos, incluindo a Universidade de Harvard,
estão entre as muitas instituições que suspenderam as aulas
presenciais e mudaram para o ensino digital.10
15 COVID-19: 5 novas verdades humanas que as experiências precisam abordar

Um paradoxo é que, ao mesmo tempo em que estamos nos isolando e
estudando/trabalhando remotamente, muitos de nós estamos
redescobrindo os laços sociais – às vezes, com mais pessoas do que
antes. As pessoas estão participando de shows, happy hours e jantares
virtuais, fazendo mais ligações para amigos e familiares e
compartilhando mais histórias pessoais no início de cada vídeo
chamada de trabalho.11 Será que o "distanciamento social" pode levar a
uma "aproximação social" diferente e mais frequente? As pessoas
naturalmente recorrerão às plataformas sociais existentes para
satisfazer as necessidades humanas mais básicas.
No entanto, o desejo pelo "real" também aumentará – alimentado por
uma explosão de cultura e atividade com o retorno de maior liberdade
e de oportunidades de diversão, quando as restrições finalmente
acabarem. Por outro lado, o valor e a noção do "real" podem mudar
drasticamente. Será que o conteúdo ou as experiências “virtuais” –
artes virtuais, por exemplo, ou comércio virtual – aumentarão em valor
em relação ao físico? Será que as “rotinas” virtuais – exercitar-se
virtualmente, por exemplo – levarão a rotinas físicas suplementares,
como visitas a academias? No auge da epidemia na Itália, as aulas de
ioga passaram a ser online e o Google e o Facebook agiram
rapidamente para atender a demanda em massa por esse modo de
interação virtual em grande escala.

Como reagir
As empresas que levarem em conta como suas experiências virtuais podem não apenas conectar indivíduos a produtos, mas também
a pessoas – e permitir que solicitem, ofereçam ou forneçam ajuda de/para terceiros –, criarão conexões e comunidades virtuais com
um impacto real que provavelmente será duradouro. Virtualize suas experiências e meios de entrega sempre que possível, mas não
descarte o "real". Pense em novas experiências e espaços que não estejam sujeitos às limitações do "real" no sentido físico e em
como as experiências virtuais e reais coexistem e se complementam. Faça uma distinção entre as necessidades funcionais e
humanas mais profundas – os mercados para essa última surgirão com o tempo, a primeira impulsionará a demanda hoje.

AGORA

DEPOIS

• Faça uma avaliação da auditoria de conteúdo: Analise os ativos que
podem ser readequados ou ativados para uso virtual e identifique os
ativos 3D, como dublês digitais (réplicas virtuais de pessoas) para
desenvolvimento criativo e criação de conteúdo.

• Prepare uma estratégia pós-COVID-19: Defina sua estratégia
de negócios para quando os clientes retornarem. Pense em
atividades "pop-up" e suporte rápido a outras experiências, tais
como festivais. Repense seu serviço como entretenimento.
Pense em como criar e entregar o conteúdo.

• Adapte sua estratégia de canal: Reimplante/treine imediatamente o
suporte ao cliente offline para online – disponibilize assistentes de
vendas no varejo por bate-papo, Microsoft Teams ou Zoom.
• Transfira as conexões com os clientes para online: Identifique e
implante plataformas virtuais para conectar clientes com especialistas,
locais e eventos da vida real. Pense em como você pode criar confiança
social em pessoas que se conectam virtualmente.
• Colabore virtualmente: Considere os requisitos de treinamento e os
novos requisitos de hardware e software para dar suporte a novas
formas de colaboração.
• Redefina a última milha: Avalie a experiência e entenda como você
pode controlá-la do ponto de vista da marca.
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• Desenvolva estratégias de imersão: Repense as experiências
virtuais de comunicações, comércio e da marca que aproveitam
as plataformas sociais e outras de RA/RV/web para
engajamento e entrega.
• Invista em realidade e espaços aumentados/virtuais: Entenda
como funcionam os jogos e invista em especialistas em jogos.
Não assuma que todos ficarão à vontade, então desenvolva
estratégias de transição.

Toda
empresa
é uma
empresa
de saúde
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A saúde é hoje
uma
preocupação
diária, mais do
que jamais
havíamos visto
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“Minha prioridade é
cuidar da minha saúde
(e a da minha família).”
- OPINIÃO

O que está acontecendo?
As pessoas estão chegando à conclusão que não podem
depender das atuais estruturas de saúde; no entanto, querem
toda a ajuda possível, em todos os aspectos de suas vidas.
Haverá demanda por experiências na área de saúde e vice-versa,
a saúde deverá ser levada em conta em todas as experiências.

19 COVID-19: 5 novas verdades humanas que as experiências precisam abordar

Impacto
Os gastos com saúde pública e privada aumentarão, de forma permanente.
Os funcionários também procurarão os empregadores para obter conselhos,
orientação e cuidados. Aqueles em empregos não permanentes podem sentir
que estão em séria desvantagem. A gig economy (economia informal), que, no
Reino Unido, representa um terço da força de trabalho ativa, será menos atraente
para os trabalhadores, mas poderá ser mais atraente para as organizações por
questão de custo. Esses resultados poderão variar dependendo dos sistemas de
saúde locais e de como eles respondem à COVID-19.

A limpeza está se tornando uma obsessão que provavelmente permanecerá –
juntamente com os desinfetantes que continuam sendo um modo de vida diário.
Muitas coisas já estão tendo suas finalidades redefinidas. No Reino Unido,
o Best Western estava entre as redes de hotéis que sugeriram que poderiam ser
transformadas em hospitais temporários.12
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Funcionalidades relacionadas à
saúde estão se tornando essenciais
FUNCIONALIDADES PREFERIDAS
Uma nova pesquisa revelou que uma configuração
saudável hoje é o principal fator para os clientes que
desejam comprar um carro novo na China.
Ao todo, 69% dos entrevistados consideram o fator
saúde mais importante do que outros fatores, como
segurança do veículo (64%) e qualidade (63%),
conforto (56%) e preço (51%).13

51%
Dos clientes preferem
ar condicionado com
filtro antigermes.
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`

49%
Dos clientes preferem
interiores revestidos com
materiais antibacterianos.

Como reagir
Toda empresa precisa ser uma empresa de saúde de uma maneira ou de outra (isso inclui saúde mental). Quase todas as experiências, produtos e
serviços serão reavaliados pelas pessoas de acordo com o grau em que estes melhoram ou desvalorizam a sua saúde. Esse processo mental pode
ser manifesto ou subconsciente, mas se aplicará a tudo. Isso criará oportunidades para as empresas ocuparem espaços paralelos ao seu negócio
principal para entregar/fazer parte de um ecossistema de saúde. Os hotéis, por exemplo, devem aumentar suas ofertas em termos de saúde em
todos os aspectos da sua experiência – como oferecer alimentos mais saudáveis, dicas para dormir, relatórios de limpeza, locais mais saudáveis.
Mas haverá desafios para aquelas que simplesmente não forem capazes de participar. E as aproveitadoras – empresas que tentam lucrar com o
novo ecossistema de saúde sem gozar da confiança, ter a credibilidade ou produtos ou benefícios legítimos com valor agregado para fazê-lo –
serão rapidamente expostas.

AGORA

DEPOIS

• Examine a Saúde da Experiência: Entenda as preocupações dos
clientes/funcionários e administre/elimine-as. Nessa hora, toda empresa
precisa agir com responsabilidade.

•

Identifique brechas na economia da saúde: Pense no
papel que seu produto/serviço poderá desempenhar na
economia da saúde. Incorpore isso à marca como parte
fundamental ou como parte da promessa.

•

Avalie as brechas na economia da saúde por setor: Por
outro lado, avalie de forma realista o quão saudável é seu
produto/serviço. Entenda como uma mudança
permanente nas atitudes públicas desafiará sua cadeia de
suprimentos, produção e comunicação. Imagine o papel
que seu setor poderá desempenhar na saúde.

•

Busque nova geração de valor: Realize um workshop
virtual para descobrir como sua empresa pode gerar
valor em torno da saúde e da realidade da “saúde
democratizada” pós-COVID-19 .

• Projeto do sistema para as necessidades atuais: Evolua sua proposta para
atender as mudanças das demandas das pessoas. Por exemplo, seguindo a
orientação da OMS para adotar meios de pagamento sem contato a fim de
reduzir a possível propagação do vírus por meio do dinheiro e o fechamento de
lojas,14 o uso de dinheiro no Reino Unido caiu pela metade.15 Recentemente, o
limite máximo para pagamentos sem contato foi aumentado para £45.16
• Realize um workshop de inovação para inovar rapidamente os seus
produtos/serviços: Defina se e como sua empresa pode mudar a produção
para uma área correlata. Por exemplo, a LVMH estabeleceu um padrão
convertendo rapidamente a produção de produtos de luxo para produzir álcool
em gel. A AB InBev está fazendo o mesmo, produzindo álcool em gel a partir de
álcool residual – uma grande jogada para a economia circular em longo
prazo.17 Enquanto isso, os engenheiros das equipes de Fórmula 1 voltaram seu
foco para a fabricação de respiradores.18
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Isolamento
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O retiro
para um
local seguro

“O lar é onde a ameaça
é menor e onde estou
mais seguro...”
- OPINIÃO
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O que está acontecendo?
Todos estão sendo instruídos a se autoisolar.
Isso significa um retorno em massa ao lar como
epicentro da vida e da experiência.
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Impacto
Haverá um aumento nas despesas domésticas – com a casa e com o que é feito
em casa. A conveniência representará uma importante área de crescimento,
assim como os produtos relacionados à segurança – tecnologia, em especial.
Health@home irá crescer.
As pessoas ficarão mais locais. Como resultado, a confiança funcionará de
maneira mais radial de dentro para fora, mas haverá tensão entre as
necessidades individuais e as da comunidade. É provável que isso consolide
ainda mais uma mentalidade existente sobre local versus global, e isso também
será uma tensão que precisará ser considerada e compreendida.
Relações entre gerações poderão florescer. O rápido surgimento do
“caremongering” ("cuidadorismo") – uma nova palavra para cuidar de seus
vizinhos, mas também dos mais distantes – que surgiu no Canadá e depois se
espalhou rapidamente para o Reino Unido, não deve desaparecer de uma hora
para outra.19 A conectividade a partir de casa vai disparar à medida que as
pessoas buscam contatar amigos e entes queridos. Os telefones voltaram a ser
usados para fazer chamadas. Experiências próximas e conectadas de
organizações comerciais serão valorizadas, mas a orquestração precisará de um
tratamento sensível dos dados.
Haverá um provável aumento da tecnologia autônoma – drones e outros
dispositivos de última geração. Na China, robôs foram usados durante a
pandemia para limpar e patrulhar as ruas de Xangai.20
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Como reagir
Veja o que está acontecendo nos lares em todo o mundo. Lançadas num novo contexto social, pessoas de todos os lugares estão respondendo
com criatividade. Certifique-se de poder capturar e responder a esse novo caldeirão de inovação em experiências. Tenha cuidado com a
globalização ou com qualquer coisa remotamente parecida com ela. Quanto mais próximos forem fabricados os produtos, ou que pareçam
fazer parte do tecido local, mais seguros eles parecerão. Mas saiba que algumas pessoas estarão ávidas para se conectar com o desconhecido.

AGORA

DEPOIS

•

Crie um roteiro para ganhar escala: Planeje como aumentar a
capacidade para atender às residências, para evitar a paralisação desses
serviços.

•

Dê destaque à importância de ser local: Posicione produtos e
serviços para o cenário doméstico. Entre no ramo de reconfortar. Ao
sairmos da crise, ser local será mais importante do que nunca.

•

Mude de canais: Mude imediatamente todos os canais de
entrega/marketing para se concentrar nas residências e nas mensagens
em torno delas. Acelere a transformação digital e o comércio eletrônico.

•

Invista em pesquisas de inovação doméstica: Observe e
desenvolva casos sobre como as famílias estão inovando. Defina
quais novas formas de pensar poderão surgir no Lar do Futuro.

•

Junte a experiência do cliente com a experiência do funcionário:
Incentive o pessoal, como a equipe de call center e os entregadores que
estão em contato mais frequente com os clientes a monitorar e relatar o
comportamento do cliente por meio de Customer Story Enablement.

•

Priorize a transparência: Seja transparente quanto à origem dos
seus produtos e como eles são produzidos, pois a transparência será
essencial para os negócios à medida que saímos da crise.

•

Faça uma campanha de empoderamento da comunidade: Identifique
de que forma sua marca pode promover seus clientes e suas
comunidades e coloque-a para fazê-lo. Isso significa focar menos, por
enquanto, em conseguir que os clientes promovam sua marca.
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A reinvenção
da autoridade
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Faça certo e os
governos serão
considerados
eficazes …
E muitas marcas
terão que realmente
repensar para que
servem
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“Precisamos fazer o que
nos mandam: é para o
nosso bem. Mas quero
ver as empresas fazendo
a coisa certa.”
- OPINIÃO

O que está acontecendo?

A GRANDE REDEFINIÇÃO

Somos dependentes de especialistas (agora de volta à moda),
de fortes recomendações governamentais e de poderes
executivos para resolver as coisas por hora, apoiados pela
adesão da população. A China lançou um aplicativo
obrigatório que rastreia os cidadãos em quarentena.21 Em
Singapura, há uma iniciativa semelhante de adesão
voluntária. Nesse meio tempo, a França está policiando
fortemente o isolamento social. Isso confere verdadeiro peso
à autoridade central, que, em muitos mercados, foi corroída
recentemente na cultura popular. Em alguns casos, as
empresas estão assumindo o papel de autoridade. Diante de
compras de pânico, os supermercados do Reino Unido
introduziram horários especiais para clientes idosos após o
reabastecimento e controlaram os limites para cada cliente.

Aparentemente ninguém é
culpado por essa crise, mas
todos devemos corrigi-la. Isso
faz da COVID-19 uma crise
diferente de qualquer outra na
memória viva e provavelmente
resultará numa redefinição
global da maneira como as
autoridades devem agir. Isso
afeta marcas e questões que
englobam a política e empresas,
como a sustentabilidade.

Embora o vírus em si não discrimine, haverá resultados
bastante variados – entre famílias e geografias. Enquanto
alguns quebram financeiramente ou contraem dívidas, outros
se manterão o mais próximo possível do normal. Enquanto
alguns não terão como educar seus filhos em casa, outros o
farão com facilidade. As memórias pós-crise serão brutais.
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Também é provável que seja redefinido o que
significa fazer parte de uma sociedade e comunidade
– em termos de tratar os outros com bondade e
maior paciência, mesmo quando um estresse sem
precedentes gera pavios mais curtos, tomando
decisões para um bem maior e saindo da zona de
conforto para ajudar outros. Em resumo, a pandemia
está testando nossa solidariedade e valores.

Impacto
O efeito legado para o debate sobre sustentabilidade será profundo. Será que agora os
ativistas climáticos conseguirão alcançar seus objetivos com mais facilidade? Depois que
percebemos do que podemos facilmente abrir mão para viver e trabalhar, atividades como
voos de longa distância ou consumo excessivo de coisas que prejudicam o meio ambiente
serão avaliadas mais cuidadosamente, e provavelmente, serão mais rejeitadas. A pressão social
para agir e viver de forma responsável aumentará significativamente. Além disso, ao longo dos
meses em que a pandemia perdurar, desenvolveremos novos hábitos e ferramentas que já nos
permitirão trabalhar e viver de maneiras mais ambientalmente sustentáveis. Em muitas
aspectos da vida, as pessoas relutarão em retomar os velhos hábitos.
Será interessante ver, entre a maioria dos clientes socialmente isolados e forçados a refletir por
longas semanas sobre suas prioridades, se haverá uma mudança acelerada rumo ao "consumo
consciente" – comprar apenas o que importa e o que é realmente necessário. Será que os
pequenos luxos da vida voltarão com força depois que a vida normal for retomada? Ou o luxo
será redefinido?
É possível que surja uma cultura muito mais sensível a demonstrações de ostentação. As
marcas que agora substituem o luxo terão uma escolha pela frente. Deveriam elas abraçar e
comunicar valores verdadeiros que beneficiem a sociedade como um todo? Ou será que
deveriam se tornar marcas de "luxo invisível" que evitam a ostentação materialista em favor de
experiências ou relacionamentos discretos, por exemplo, e símbolos menos exagerados? Isso
não mudaria apenas o que essas marcas vendem, mudaria também como elas anunciam e
vendem.
É possível que haja maior aceitação do papel do governo e das empresas na sociedade e da
importância do comportamento coletivo. Se essa combinação for capaz de combater o vírus
de maneira eficaz, podemos esperar um renovado respeito pelas autoridades como o
mecanismo pelo qual o caos será evitado, embora isso seja altamente específico de cada
território e possa não ser duradouro. De qualquer maneira, esse é um teste de valor e dos
valores corporativos e institucionais. A Microsoft disponibilizando o Teams gratuitamente é um
exemplo positivo imediato.22 Outro exemplo são aplicativos para a saúde mental, como o
Headspace e o Unmind, oferecidos gratuitamente para profissionais de saúde e professores.23
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PROPÓSITO EM PRIMEIRO LUGAR
A COVID-19 acelerará a tendência para um
propósito corporativo, perceptível por
meio de experiências e corporações que
representam algo maior do que seu
produto principal.
Durante a pandemia, o papel do setor privado na
linha de frente fica cada vez mais claro, à medida
que governos, bancos centrais e a OMS não
conseguem derrotar a doença sozinhos.24 O quanto
` recursos – pessoas,
as empresas direcionam seus
processos e tecnologia – para solucionar problemas
em vez de vender seus produtos demonstrará aos
clientes e funcionários quem elas realmente são.
Algumas farão mudanças que não mais poderão ser
revertidas. Nos EUA, a AT&T foi a primeira de muitos
provedores de serviços de internet a eliminar todos
os limites de uso de dados para o uso doméstico da
internet – e assim mudar radicalmente o padrão do
mercado.25 Haverá muitos impactos de longo prazo
sobre como as marcas precisarão se relacionar com
uma sociedade recém sensibilizada, mesmo
enquanto o mundo se recupera.

Como reagir
Descubra o papel que você pode desempenhar numa economia afetada pela COVID-19. Envolva seus funcionários, mas não
pratique a ostentação da virtude. Seja gentil e faça a coisa certa agora (pratique o olhar para trás a partir do futuro, avaliando suas
decisões pelo retrovisor), e avalie o impacto da marca pelo quanto você pode ajudar. Torne-se especialista em ler os sinais das
pessoas e o que eles representam para sua organização e como você pode se adequar para atendê-las.

NOW

NEXT

•

Defina seu propósito para a crise: Se ainda não o tiver
feito, adote uma Definição de Propósito para a Crise em
toda a empresa. As empresas que levam a sério sua
responsabilidade perante seus clientes, funcionários e
cadeia de suprimentos prosperarão (e serão julgadas)
depois.

•

Planeje maior confiança do governo: Aprove regulamentação, especialmente
em tecnologia ou qualquer coisa relacionada à saúde.

•

Estabeleça uma análise do espaço de permissão da marca: Pense sobre
como essa crise lhe deu permissão para ir além da essência da sua marca.
Identifique o que você terá permissão para fazer após a COVID-19.

•

Ajuste suas medidas de sucesso: Estabeleça métricas
operacionais, tendo em mente que esse não é o
momento para definir vencedores e perdedores... todos
precisamos vencer juntos.

•

Concentre-se no propósito liderado pela experiência: A responsabilidade
social será fundamental para todas as organizações. Esforce-se para
identificar propósitos e construir marcas a partir de experiências lideradas por
propósitos de baixo para cima, e não impostas de cima para baixo.

•

Execute um programa Embaixador/Influenciador:
Considere o papel de embaixadores e influenciadores da
marca e quem você escolhe para promover ou
reconhecer – baseando-se menos em quem está
promovendo mais o produto, e mais em quem está
ajudando um número maior de pessoas.

•

Aguce seu QE para entender comportamentos: Aprimore sua inteligência
emocional para entender melhor os comportamentos de seus clientes e
funcionários – comportamentos novos, alterados ou que permaneceram
inalterados. Esteja pronto para aproveitar as três fontes de dados: big data,
thick data (insights profundos sobre as pessoas) e broad data (tendências
contextuais e de mercado). Verifique se todas as fontes de dados são
constantemente atualizadas e utilizadas por toda a organização.
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O que as organizações podem e devem fazer a seguir
A iniciativa mais importante que qualquer organização deve adotar – em qualquer parte do mundo, independentemente
de sua base de clientes – é se comprometer com o processo contínuo de uma Auditoria de Experiência, com base num
profundo entendimento das mudanças de comportamento.
1.

Tornar-se boas ouvintes
Ouvir os primeiros sinais dos clientes quanto ao que eles
querem e como se sentem já é importante, mas deve se
tornar ainda mais. E da mesma forma, a capacidade de
uma organização de reagir a esses sinais de maneira
rápida e adequada será essencial para os negócios .

2. Adequar suas experiências
A todo o momento para considerar a nova realidade do
cliente. Esse não é um caso passageiro: Mudanças de
comportamento continuarão à medida que o novo for
acontecendo. Desenvolva uma estreita associação entre ouvir
e se adaptar como uma prática fundamental do negócio.
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3. Aprender com os clientes
Indivíduos, famílias e grupos sociais são fontes de
inovação criativa, hábeis em encontrar novas
maneiras de viver. As pessoas já estão respondendo
à COVID-19 inovando por si próprias. Observe essa
inovação atentamente e use-a como fonte de
criatividade para inovar em seus negócios.

4. Ser ousado: Reavalie sua marca e negócios
Verifique se suas marcas ou empresas estão prontas para
o futuro no "novo normal" para o mundo após a crise.

NOW

NEXT
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Para ajudar nossos clientes a lidar com
o impacto da COVID-19 sobre pessoas
e empresas, criamos um hub com todas
as nossas ideias mais recentes sobre uma
série de tópicos.
Cada tópico destaca ações específicas
que podem ser executadas agora e o que
considerar fazer depois à medida que as
indústrias avançam rumo a um novo normal.

Desde informações essenciais para líderes,
garantias de produtividade para seus
funcionários e grupos de atendimento ao
cliente até a criação de resiliência na cadeia
de suprimentos e muito mais, nosso hub
será constantemente atualizado.
Consulte-nos com frequência para
obter mais insights.
VISITE O NOSSO HUB AQUI
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