SUGESTÃO DE PAUTA

NauCast #3 fala sobre mudança de era a partir da COVID-19
João Ramos, do BS Project, trouxe dados do BSIN, relatório produzido pela equipe do BS que
buscar entender o contexto atual a partir das transformações trazidas pela pandemia mundial
Imagem - https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZRuiAkZGVtQ0TonL0JotyKf4QYebmhIjwyk

Diante da história e dos impactos sem precedentes do COVID-19, estaríamos nós também passando por
uma grande transformação? Essa foi a questão norteadora de um relatório produzido pelo BS Project e que é
a pauta do NauCast #3, o podcast do Nau Live Spaces, no Spotify e demais plataformas. A conversa foi
com João Ramos, cofundador do BS Project, relações públicas e professor universitário, que falou um pouco
do BSIN, report produzido ainda durante a pandemia, que ao olhar para o passado traz algumas
respostas do que o mundo está vivendo em diferentes esferas. VEM AÍ UMA NOVA ERA? É a questão e o
tema da edição. A mediação é da jornalista Grazieli Gotardo.
Para João, sim, tudo indica que estamos vivendo uma mudança de era. E uma das bases para essa resposta
foi encontrada no trabalho do sociólogo francês Michel Mafesolli que diz: “toda grande mudança de era foi
acompanhada por uma grande epidemia”. “Quando encontramos essa constatação de um pensador como
Mafesolli, confirmou nossa tese inicial, e é incrível ver que de fato isso ocorreu. Só para citar, tivemos a
Praga de Cipriano, a Peste Negra e a Gripe Espanhola, e depois delas a sociedade teve grandes
transformações”, relatou João.
Em um mundo que estaria passando agora da contemporaneidade para a pós-contemporaneidade, o papo
ainda aborda personas que representam essas transformações como Greta Thunberg e Michelle Obama;
reflexos nas empresas, no perfil de consumo e como fica Porto Alegre nisso tudo. Para João e a equipe que
produziu o relatório, são exemplos de características fundamentais dessa nova era “a hipervalorização do
humanismo, da empatia, da busca pela evolução emocional por meio do autoconhecimento e da
sustentabilidade”.
Ouça isso e muito mais do NauCast #3 no Spotify
Acesse o BSIN completo.
Conheça também o vídeo institucional do Nau
Sobre o Nau Live Spaces
O Nau Live Spaces é um hub de inovação e empreendedorismo do quarto distrito com espaços
compartilhados e salas privativas para pessoas e empresas. Sediado no prédio do antigo Clube da
Sociedade Gondoleiros, de 1915, mantém sua arquitetura externa, porém foi totalmente reformado por dentro
para espaços de coworking, salas privativas para empresas, hot desks, posição em sala compartilhada, salas
de reuniões, áreas verdes e espaços customizados para eventos e convivência, além de copa e cozinha com
infraestrutura completa. São 3 mil m2 na Av. Franklin Roosevelt, 1308.
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