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Sessões 9 e 12 - A problemática causada pela pandemia de COVID 19 na GC - Situação enfrentada no Brasil, Portugal, 
Colômbia, Nigéria e Israel

Insights de Impacto: ideias para aplicar na sua organização
Curadoria de conhecimentos e ideias realizada pela Impakt Consultoria para os congressistas do KM Brasil 2021.*

Painelistas: Daniela Belchior [Uninove], Olívio Guedes [USP], Wilson Levy [PUC-SP], João Alexandre Paschoalin Filho [Universidade do Porto], Fredy Lopez-Perez Ph.D. 
[Universidad de Medellín], Antônio Guerner Dias [USP], Olaide Monsor Aderoju [Uninove], Carolina Birenbaum, Gustavo Mesch, Olívio Guedes [Universidade de Haifa].

Destaques
▪ Israel – Prática de transferência de tecnologia da academia para o setor 

empresarial.
▪ Colômbia – Impactos da Covid-19: aceleração da digitalização, aumento da 

necessidade de psicólogos e psiquiatras, aumento no número de suicídios, 
aumento da taxa de desemprego, aumento da desigualdade social, e 
impactos negativos na qualidade da educação.

Referências
▪ Israel - Technion – Israel Institute of Technology.
▪ Colômbia - Universidad de Medellín.

Lições Aprendidas e Boas Práticas
▪ Demora na transferência de informações do governo nacional para as 

autoridades locais traz grandes dificuldades para o enfrentamento de crises 
como a pandemia do novo coronavírus. 

▪ Falta de coordenação entre os diversos níveis de governo pode agravar os 
problemas gerados com crises no setor da saúde.

▪ Adoção do trabalho remoto foi difícil porém criou condições para a
aceleração da adoção de novos modelos de trabalho.

Desafios e Oportunidades
▪ Oportunidades: surgimento de novos negócios explorando as 

oportunidades de delivery e take away.
▪ Oportunidades: estímulo à transferência tecnológica entre universidades e 

empresas pode acelerar a capacidade de desenvolvimento de soluções 
tecnológicas.

▪ Desafio: crenças populares podem retardar ou inibir ações de saúde que 
exijam atenção da população. 

▪ Desafio: aumento nas taxas de criminalidade, problemas emocionais 
(inclusive suicídios), fome e desemprego a partir da pandemia. 


