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O ls resultados da 7ª edição do ranking Estadão Melhores 
Serviços indicam que os humores e preferências dos con-
sumidores são menos sujeitos a arroubos e instabilidades do 

que o senso comum costuma supor. Das 26 categorias que se repetiram 
em relação à edição anterior, nada menos que 18 tiveram as mesmas em-
presas no topo do pódio. “Isso indica trabalhos consistentes de relacio-
namento com o público”, diz Lucas Pestalozzi, fundador da empresa de 
pesquisas Blend New Research – HSR, responsável pelo estudo.

Para chegar aos resultados, foram realizadas 10.832 entrevistas, 
que resultaram em 92.478 avaliações – média de 8,5 avaliações por 
entrevistado. As pessoas entrevistadas vão sendo selecionadas ao longo 

do ano, considerando-se extratos de idade, classe social, etnia e região. 
O conjunto selecionado representa a totalidade da população brasileira.

As entrevistas foram realizadas entre setembro e outubro do ano 
passado, por meio de um questionário online. “É sempre nessa mes-
ma época, para possibilitar a comparação com os anos anteriores. A 
mesma avaliação feita em outras épocas do ano poderia gerar distor-
ções”, explica Pestalozzi. Outro cuidado para manter a coerência dos 
resultados é que, ao enviar o questionário para cada entrevistado, o 
sistema embaralha a ordem das categorias, para que as pessoas não 
comecem sempre pelas mesmas, o que também poderia causar algu-
ma distorção.

Os entrevistados são apresentados a algumas marcas em cada cate-
goria e, caso tenham sido consumidores da empresa ao longo do ano an-
terior, são convidados a avaliar a experiência. É possível também incluir 
marcas que não fazem parte da pré-lista, mas só empresas que alcançam 
um determinado número de avaliações são consideradas para o ranking. 

“O que a gente mede, em última análise, é a experiência percebida 
pelo cliente, o que envolve tanto aspectos objetivos quanto subjetivos”, 
diz Pestalozzi. Ele ressalta que as empresas líderes na pesquisa não 
devem se acomodar nessa posição de destaque. “É preciso continuar 
inovando e surpreendendo os consumidores, pois as concorrentes cer-
tamente estarão fazendo isso para buscar o topo.” 

A mudança radical na 
vida dos consumidores 
americanos - Pág. 5

Pesquisa revela 
otimismo no setor  
de consumo - Pág. 7

FuturoA visão dos CEOs

R E P U T A Ç Ã O
Trabalhos consistentes de relacionamento com o público são os mais premiados pelos consumidores

TRANSFORMADA EM NÚMEROS
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AS PREFERIDAS
DO CONSUMIDOR

Contratação e Upgrade de 
Serviço de Banda Larga

1º TIM
1º CLARO

3º VIVO
3º OI

Lojas de Material 
de Construção

 
1º Leroy Merlin

2º Multicoisas / Multicasa
2º C&C Casa e Construção

3º Telhanorte

Seguro - Geral
1º Porto Seguro  

2º Itaú
3º Bradesco

Varejo Online - 
Vestuário

 
1º Amaro 
1º Reserva

3º Forever 21

Academia 
1º Crossfit
1º Smartfit

3º Cia Atlética
3º Blue Fit

App de Entrega
1º CornerShop

2º iFood
3º Shopper

Investimentos - Bancos 
1º Banco Inter

2º Nuconta / Nuinveste
3º Xp

Telefonia Móvel 
1º Claro 
2º VIVO
3º TIM

Varejo Tradicional 
- Loja Física

 
1º Magazine Luiza

2º Havan
3º Fast Shop

Super e Hipermercados - 
Loja Física

1º Zaffari
2º Pão de Açucar

3º Extra 

Locadora 
1º Movida
2º Unidas

2º Localiza / Hertz

App de Filmes 
1º Netflix

2º Google Play
3º YouTube (assinatura)
3º Amazon Prime Video

3º Telecine ON

Aplicativo de Banco
1º Nubank (Mobile APP) 

2º PicPay (Mobile APP)
3º C6 (Mobile APP)

TV por Assinatura
1º VIVO TV 

2º SKY
3º CLARO

Cartão de Loja 
1º Americanas 

1º Magazine Luiza
3º Extra 

3º Pontofrio

Super e Hipermercados - 
Loja Online

1º Extra 
1º Carrefour 

2º Pão de Açucar
3º BIG

Laboratórios 
1º Albert Einstein

2º Fleury
3º Unimed

3º Hospital das Clínicas

App de Música 
1º Spotify
2º Deezer

3º Amazon Music
3º YouTube music

Cartão de Crédito - Banco 
1º Nubank  

1º C6
2º Caixa

3º Banco do Brasil

Cia Aérea Nacional 
1º Azul Linhas Aéreas 

2º LATAM
3º Gol

Pós-Venda - Carro
1º Toyota 

2º GM / Chevrolet
3º Honda

Farmácias
1º Ultrafarma

2º Pague Menos
2º Drogasil

2º Drogaria Pacheco
2º Droga Raia

3º Drogaria São Paulo

Hospitais 
1º Albert Einstein

2º Hospital das Clínicas
3º Santa Casa

Redes Sociais
1º Whatsapp
2º Instagram
3º Facebook

Serviço de Banda 
Larga Fixa

1º TIM 
2º VIVO

3º CLARO

Fast Food
1º KFC 

2º Vivenda do Camarão
3º Subway

3º Burger King

Postos de Combustíveis
1º Shell  

2º Ipiranga
3º BR Petrobrás

Varejos Online - Compra
1º Amazon 
2º Sephora

2º Mercado Livre.com
2º Marisa.com

3º Magazine Luiza.com

Pagamento 
Automático Veicular

1º C6 Tag
2º Sem Parar
3º Conectar

App de 
Videoconferência

1º Meet (Google) 
2º Zoom
3º Teams

Veja também o conteúdo online
estadaomelhoresservicos.com.br

Bancos 
1º Nubank 

2º PicPay
3º PagSeguro
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CHEGARÁ EM MESES
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5G
Julho é o prazo para 
a nova tecnologia 
desembarcar nas 
capitais do País

H á dez anos, o 4G chegou 
e mudou a vida das pes-
soas, mesmo que de for-

ma gradual. Sem ele, os aplicati-
vos de transporte e de comida ou 
qualquer outro serviço baseado 
na geolocalização do consumidor 
muito provavelmente não exis-
tiria. Nos próximos meses, a re-
volução com a chegada do 5G, a 
nova geração tecnológica para re-
des móveis e de banda larga, tem 
potencial para ser ainda maior.

“Quando falamos em aplica-
ções que envolvem diretamente 
os consumidores, as maiores ex-
pectativas trazidas pelo 5G estão 
relacionadas ao metaverso”, afir-
ma Paulo César Teixeira, CEO da 
Claro para Consumo e Pequenas 
e Médias Empresas. Trata-se da 
perspectiva de criação de um am-
biente virtual de interação entre 
as pessoas que fará as redes so-
ciais de hoje parecerem tão bási-
cas quanto o Pac-Man comparado 
aos atuais games. 

O período pandêmico ajudou 
a preparar as pessoas para esse 
novo cenário, pois acelerou a 
fusão entre o presencial e o vir-
tual nas mais diversas áreas – do 
consumo ao trabalho, do entrete-
nimento à medicina. Todas essas 
áreas, e muitas outras, serão for-
temente transformadas pelas pos-
sibilidades viabilizadas pelo 5G. 

Numa primeira fase, os usuá-
rios de smartphones já prepara-
dos para o 5G – por enquanto, 
modelos mais novos e caros – 
perceberão uma conexão muito 
mais rápida e estável. Vídeos em 
alta qualidade serão reproduzi-
dos sem problemas. Mas esse será 
apenas o início da revolução.

INTERNET DAS COISAS
O diretor de inovação tec-

nológica da TIM, Leonardo 
Capdeville, lembra que, além 
das aplicações de uso direto, os 
consumidores serão impactados 
pelas novidades que a dissemi-
nação do 5G proporcionará às 
indústrias, tanto nos processos 
internos quanto nos produtos. 

Graças à redução drástica da 
chamada “latência”, as possibilida-
des de conectividade entre máqui-
nas serão multiplicadas. Isso via-
bilizará as aplicações da chamada 
Internet das Coisas (IoT), concei-
to que se refere ao uso coordenado 

de aparelhos. Eletrodomésticos, 
smartphones, roupas e automóveis 
poderão se conectar à Internet e 
entre si. “O 5G vai transformar a 
nossa vida também como consu-
midores de uma indústria que pas-
sará por uma revolução”, projeta o 
executivo da TIM.

A latência é o tempo entre o 
envio e o recebimento da resposta 
na transmissão de dados, que no 
3G ficava entre 150 e 250 milis-
segundos e no 4G caiu para algo 
entre 50 e 60 milissegundos. No 
5G, é de, no máximo, 10 milis-
segundos. “Isso aumenta a con-
fiabilidade e viabiliza aplicações 
que dependem de interações em 
tempo real entre máquinas”, des-
creve Capdeville. Especialistas no 
tema afirmam, por exemplo, que 
uma pessoa no Brasil poderá até 
conseguir dirigir, do seu sofá e em 
tempo real, uma Ferrari que estará 
em algum autódromo italiano.

Paulo Cesar Teixeira,  da 
Claro, dá um outro exemplo de 
aplicação prática que logo será 
viabilizada nas indústrias: a ma-
nutenção de equipamentos com-
plexos, que muitas vezes depen-
dem da presença de profissionais 
altamente especializados, poderá 
ser viabilizada à distância, com a 
aplicação de recursos de reali-
dade virtual e aumentada. “Um 
técnico em outro país poderá 
orientar em detalhes um colega 
no Brasil”, projeta Teixeira. 

CRONOGRAMA DE COBERTURA
O 5G surge, também, como 

uma solução para suportar a 
demanda exponencial por trá-
fego de dados. Basta pensar na 
quantidade de pessoas que nos 
últimos anos, especialmente du-
rante a pandemia, substituíram 
os contatos telefônicos pelo uso 
de aplicativos de comunicação e 
trocaram as interações pessoais 
pelas videoconferências.

Realizado em novembro, o 
primeiro leilão do 5G no Brasil 
movimentou R$ 47,2 bilhões. O 
processo foi estruturado como 
uma concorrência envolvendo 
quatro faixas de radiofrequência 
– 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz 
e 26 GHz –, cada uma delas com 
finalidades específicas. 

As empresas que arremataram 
lotes – Claro e TIM entre elas – 
estão empenhadas em cumprir 
o cronograma estabelecido pela 
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel). A primeira etapa é 
assegurar cobertura 5G em todas 
as capitais do País até julho. De-
pois a cobertura vai sendo expan-
dida gradualmente para as cidades 
menores – todas aquelas com mais 
de 30 mil habitantes precisarão 
estar cobertas até 2029, com 
proporção mínima de uma antena 
para cada 15 mil habitantes.
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REVOLUÇÃO
A transformação digital da crise sanitária 
vai mergulhar agora no metaversoUMA

A pedido do Estado, o professor 
Erik Gordon, especialista em 
empreendedorismo e tecnologia 
da Ross School of Business da 
Universidade de Michigan, projetou 
como estará o cotidiano dos 
consumidores americanos no final 
desta década.

1 Os consumidores gastarão pouco 
tempo comprando ou pensando 

em itens que compram repetidamente. 
Os serviços de entrega conhecerão o 
histórico de compras do consumidor 
e usarão a análise de dados para 
prever suas necessidades. Uma lista de 
produtos será enviada ao consumidor 
para que ele faça adições ou alterações.
 

2 Os serviços de entrega enviarão os 
produtos frequentes em pequenos 

lotes, utilizando veículos robóticos e 
armários de entrega próximos à casa 
do consumidor. Cada entrega envolverá 
um código que o consumidor 
usará para desbloquear o armário. 
 

3 Os consumidores raramente irão 
a lojas de alimentos, farmácias e 

outros estabelecimentos que hoje são 
frequentemente visitados.
 

4 Cadeiras de entretenimento 
combinarão recursos de visão 

e áudio com sensações táteis de 
temperatura e vibração. Será possível 
ter uma experiência semelhante à de 
visitar lugares ou à de participar de 
grandes eventos, como o SuperBowl 
ou a Copa do Mundo, sem o custo, 
o tempo e as inconveniências das 
viagens de avião. 
 

5 Os carros, ainda que não sejam 
totalmente autônomos, terão 

controle de cruzeiro avançado para 
viagens de longa distância em vias 
expressas, além de excelentes sistemas 
de entretenimento.
 

6 O serviço sem fio será rápido o 
suficiente para que ninguém use 

cabo. Ficar preso a conexões físicas 
parecerá algo bobo.
 

7 Raramente veremos um médico. 
Em vez disso, nos conectaremos 

em casa a dispositivos que medem 
nossos sinais vitais, os avaliam e os 
encaminham a um médico se algo 
parecer errado.

VIAGEM AOS 
ESTADOS 
UNIDOS DE 2030

O s dados para o Brasil 
mostram a velocidade 
que a pandemia imple-

mentou na transformação digital. 
Em março de 2020, quando a co-
vid-19 chegou ao Brasil, apenas 
35% dos consumidores do País 
tinham o hábito de fazer compras 
pela internet ao menos uma vez 
por semana. Dois anos depois, 
esse percentual é de 57%, de 
acordo com pesquisa da Edel-
man. E o patamar alcançado difi-
cilmente sofrerá retrocesso, pois 
55% dos entrevistados projetam 
manter o ritmo de pelo menos 
uma compra online semanal mes-
mo quando a pandemia estiver 
completamente superada.

São números que mostram 
quanto a pandemia modificou os 
hábitos de consumo no País em 
tão pouco tempo. Quem vende 
produtos e serviços precisou se 
adaptar rapidamente às circuns-
tâncias. Acelerar a transformação 
digital se tornou uma questão de 
vital para empresas de todos os 
setores e portes – mesmo os pe-
quenos negócios precisaram de-
senvolver novos canais de venda, 
como o Instagram e o WhatsApp. 

 Tudo isso teve que ser feito 
sem descuidar de vários outros 
aspectos vitais além do fatura-
mento em si, especialmente o 
engajamento dos funcionários e a 
satisfação dos clientes. Os super-
mercados, por exemplo, tiveram 
que criar estratégias emergenciais 
para lidar com um aumento expo-
nencial da demanda por delivery. 

Uma adaptação possível gra-
ças aos recursos tecnológicos, 
essenciais tanto na operacionali-
zação quanto na missão de conhe-
cer mais a fundo os novos hábitos 
dos consumidores diante de um 
cenário em transformação. “Os 
dados, que já são um dos mais im-
portantes insumos para o varejo, 
ampliarão seu protagonismo, exi-
gindo que as empresas os coletem 
e os tratem com muita eficiência e 
estratégia”, observa João Galassi, 
presidente da Associação Brasi-
leira de Supermercados (Abras).

 O executivo voltou recente-
mente da NRF, a maior feira de 
varejo do mundo, realizada a cada 
início de ano em Nova York, im-
pressionado com o fato de que 
um dos grandes destaques desta 
edição do evento foram as discus-
sões sobre o metaverso. 

O conceito, relacionado a um 
ambiente digital que tenta re-
plicar a realidade – permitindo 
interações e, também, o con-
sumo – vem ganhando rápido 
protagonismo. “Vamos precisar 
aprender a lidar com este novo 
universo que já está chegando 
por aqui”, diz Galassi.

ATRÁS DA OUTRA
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D e um lado, os principais 
executivos do setor de 
consumo brasileiro estão 

otimistas. Recente pesquisa reali-
zada pela consultoria PwC revela 
uma aposta mais ampla no cres-
cimento da economia brasileira 
e mundial entre os executivos 
do setor, na comparação com os 
CEOs de todos os setores da eco-
nomia nacional. Mas, de outro, 
eles estão mais preocupados com 
as mudanças climáticas globais 
do que a média dos líderes corpo-
rativos do País.

O tema ambiental é o único 
em que os CEOs do segmento 
de consumo dão mais peso que 
a média geral dos executivos em 
termos das principais ameaças 
que pairam sobre os seus negó-
cios. De acordo com os dados 
da pesquisa, em algum grau, o 
fato de as mudanças climáticas 
estarem no radar das empresas 
de consumo já tem algumas im-
plicações práticas. 

Neste setor, 45 % das com-
panhias têm compromisso de 
carbono neutro, contra a média 
geral de 31%. Além disso, 16% 
dos CEOs do setor têm as metas 
de redução de emissões de gases 
causadores de efeito estufa vin-
culadas à remuneração pessoal, 
índice superior aos 12% da mé-
dia brasileira.

Há também os fatores exter-
nos. “Na discussão sobre sus-
tentabilidade e consumo, o que 
temos visto é uma tomada de 
consciência muito grande da so-
ciedade”, lembra Carlos Couti-
nho, sócio e líder de Consumer 
Markets na PwC. “Para definir a 
jornada de consumo, as pessoas 
estão cada vez mais atentas a fato-
res como as mudanças climáticas, 
a origem dos produtos e as rela-
ções de trabalho envolvidas.”

Segundo Coutinho, ainda que 
o preço continue sendo o fator 
principal nas decisões de com-
pra, o setor de consumo é espe-
cialmente sensível às alterações 
no comportamento da sociedade 
em geral. “Temos muito a avan-
çar, mas nunca as discussões 
sobre o coletivo foram tão signifi-
cativas nas decisões individuais”, 
considera o sócio da PwC.

Executivos afirmam 
que as mudanças 
climáticas são a 
principal ameaça 
para os negóciosCONSUMO

CEOS DO SETOR DE

TEMEM MENOS O FUTURO

   De olho no futuro, os consultores 
da PwC elencaram cinco prioridades 
a partir da tabulação dos dados da 
pesquisa 
 

  Alinhamento permanente entre 
os gestores da empresa sobre as 
transformações trazidas pelo novo 
mercado de consumo;

 Desenvolvimento de novas 
habilidades (para lidar com 
temas como riscos cibernéticos, 
cultivo da confiança e projeto de 
descarbonização);

   Reavaliação dos atributos que até 
então vinham sendo considerados 
nos planos de sucessão;

   Reformulação dos incentivos;

 Repensar as formas de 
colaboração – afinal, como conclui 
a pesquisa, “enfrentar os desafios 
mais urgentes da sociedade não 
será uma preocupação individual”.

ROTEIRO DE 
AÇÕES

RAIO-X DO OTIMISMO NOVO PADRÃO CLIMÁTICO NO RADAR
CEOs do setor de consumo têm 
expectativas mais positivas

CEOs do setor de consumo têm 
expectativas mais positivas

Índice de concordância entre  
CEOs de consumo no Brasil (%)
Índice de concordância entre CEOs 
de todos os setores no Brasil (%)

63

83

55

77

Crescimento da economia brasileira será acelerado

Instabilidade 
macroeconômica

Riscos 
ambientais

Crescimento da economia global será acelerado

Receitas da empresa crescerão nos próximos 12 meses

Receitas da empresa crescerão nos próximos três anos

Fonte: 25º CEO Survey, 2022, PwC

68

63

74

73

Mudanças 
climáticas

Desigualdade 
social

Riscos 
à saúde

Conflitos 
geopolíticos

66

69

47

50

39

36

34

38

26

32

16

21
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Hilaine Yaccoub define a An-
tropologia como “a ciência que 
está perto das pessoas, mistu-
ra-se a elas, entra nas casas das 
famílias, busca conexões para 
entender profundamente a rea-
lidade do outro”. É um conceito 
que ela levou ao extremo quan-
do decidiu viver por quatro anos 
numa favela do Rio de Janeiro 
para estudar Sharing Economy 
(Economia de Compartilhamen-
to), tema do seu doutorado pela 
Universidade Federal Flumi-
nense (UFF). 

Especializada em Antropolo-
gia do Consumo, Hilaine atua 
como consultora de empresas 
dos mais diversos setores. En-
tre elas, Natura, Nestlé, Red 
Bull, Positivo, C&A, Globo e 
L’Oréal. Ao estudar movimen-
tos culturais e lógicas de con-
sumo para a construção de so-
luções e tomadas de decisão, o 
trabalho da pesquisadora é aju-
dar na criação de pontes entre 
pessoas e marcas – relação que 
vem passando por um grande 
número de turbulências, desa-
fios e oportunidades desde o 
início da pandemia, há pratica-
mente dois anos.

O QUE MUDOU, DE FORMA GE-
RAL, NO PERFIL DOS CONSU-
MIDORES BRASILEIROS EM DE-
CORRÊNCIA DA PANDEMIA?

HILAINE YACCOUB | Não po-
demos esquecer, em primeiro 
lugar, que nesse período o País 
empobreceu, com queda brusca 
do PIB e aumento do desem-
prego. Além disso, produtos 
básicos, como feijão e arroz, fi-
caram bem mais caros. O mesmo 
ocorreu com serviços essenciais, 
como energia elétrica e gás. 

Foi preciso lidar com a pan-
demia em si e, ao mesmo tempo, 
com todas essas circunstâncias 
econômicas. É por isso que a 
palavra que melhor sintetiza o 
período da pandemia é “adapta-
ção”. Adaptou-se melhor e mais 
rapidamente quem quebrou pa-
radigmas e desconstruiu precon-
ceitos. Isso vale para as pessoas e 
para as empresas. 

Mudanças significativas ocor-
reram para qualquer lado que 
a gente olhe: as compras onli-
ne como um novo hábito, mais 
domicílios com pets, busca por 
roupas mais confortáveis, a Air 
Fryer se tornando uma espé-
cie de seita. Na soma de tudo 
isso, a relação das pessoas com 
o consumo, especialmente nas 
cidades maiores, certamente se 
tornou muito diferente do que 
era antes de 2020. 

“Pandemia 
reaproximou 
economia e 
comportamento 
social”

HILAINE YACCOUB, DOUTORA E MESTRE EM ANTROPOLOGIA 
DO CONSUMO (UFF) E FORMADA EM CIÊNCIAS SOCIAIS (UFRJ)

E N T R E V I STA

Veja também o conteúdo online
estadaomelhoresservicos.com.br

tos que ele queira devolver. Essas 
iniciativas continuarão sendo 
aprimoradas, o que tornará cada 
vez mais difícil a decisão de ir 
presencialmente à loja. 

Comprar no e-commerce re-
quer certo treino, para que o con-
sumidor aprenda a olhar elementos 
como a composição das roupas e 
as regras e prazos para devolução. 
A pandemia forçou esse treino e 
deixou todo mundo mais prepara-
do para o consumo do futuro. Foi 
uma aceleração de um processo 
que inevitavelmente ocorreria.

HOUVE UM AUMENTO DO EM-
PREENDEDORISMO NO BRASIL 
DURANTE A PANDEMIA – AINDA 
QUE, EM MUITOS CASOS, POR 
DESEMPREGO OU FALTA DE AL-
TERNATIVAS. ESSA É UMA TEN-
DÊNCIA QUE DEVE SER CLASSI-
FICADA COMO “FENÔMENO DA 
PANDEMIA” OU OS BRASILEIROS 
VÃO MANTER O RITMO DE CRIA-
ÇÃO DE NEGÓCIOS PRÓPRIOS?

Sem dúvida ocorreu, durante 
a pandemia, uma grande valori-
zação dos pequenos comércios e 
negócios locais. Por conta da ne-
cessidade, muitas pessoas passa-
ram a empreender e a contar com 
a rede e a vizinhança para vender 
seus produtos ou serviços. Hou-
ve uma certa comoção e união em 
torno do objetivo de dar suporte a 
essas iniciativas. 

As escolhas passaram a ser em 
certa medida pautadas pela solida-
riedade, mas também pela sensa-
ção de personalização e customi-
zação que um pequeno negócio 
pode proporcionar. As grandes lo-
jas têm muito a aprender com isso, 
pois, para quem vende, a grande 
questão do e-commerce é como 
humanizar essa relação. Peque-
nos empreendedores costumam 
estar mais disponíveis para prestar 
informações e encantar o cliente 
com detalhes, a exemplo de reca-
dos escritos à mão acompanhando 
as entregas. Não dá para substituir 
tudo por robôs.

O CONSUMO E A ANTROPOLOGIA 
TÊM COMO PONTO DE CONVER-
GÊNCIA A IDEIA DE QUE É PRE-
CISO CONHECER AS PESSOAS 
ALÉM DA SUPERFICIALIDADE. 
AS EMPRESAS BRASILEIRAS TÊM 
TRILHADO O CAMINHO CERTO 
PARA CONHECER AS PESSOAS? 

Um dos resultados da pan-
demia é a reaproximação entre 
economia e comportamento 
social, por meio do estabeleci-
mento de relações que vão além 
do comércio puro. É um retorno 
às origens da economia. A an-
tropologia tem tudo a ver com 
isso, pois é a ciência que está 
perto das pessoas, mistura-se a 
elas, entra nas casas das famílias, 
busca conexões para entender 
profundamente a realidade do 
outro. Para isso, é preciso des-
construir crenças e conceitos. 
As empresas também precisam 
fazer o mesmo para conhecer 
de verdade seus consumidores e 
criar vínculos sólidos com eles.

“ADAPTOU-SE MELHOR 
E MAIS RAPIDAMENTE 

QUEM QUEBROU 
PARADIGMAS E 
DESCONSTRUIU 

PRECONCEITOS. ISSO 
VALE PARA AS PESSOAS 
E PARA AS EMPRESAS”

As empresas precisam estabelecer relações que vão  
além do comércio, afirma a antropóloga Hilaine Yaccoub

É POSSÍVEL ENTENDER QUAIS 
DESSAS MUDANÇAS DEVEM SE 
TORNAR DEFINITIVAS E QUAIS 
PODEM AINDA RECUAR UM POU-
CO EM DIREÇÃO AOS PADRÕES 
PRÉ-PANDEMIA?

Haverá algum efeito elástico, 
sim, especialmente para expe-
riências que dependem forte-
mente do presencial, como lazer 
e diversão, ou de uma avaliação 
mais minuciosa pelo consumi-
dor, como frutas e legumes. Mas 
as pessoas se acostumaram com o 
melhor uso do tempo e vão pen-
sar duas vezes antes de sair de 
casa para algo que talvez pudesse 
ser feito sem deslocamentos. 

Vai ser difícil abrir mão da 
conveniência que experimen-
tamos nesse período. Além do 
mais, há os incentivos objetivos 
para quem opta pelas compras 
por aplicativo, como descontos e 
cash back. O consumo se tornou 
definitivamente híbrido entre 
presencial e remoto, com o re-
moto ocupando um espaço muito 
maior do que antes da pandemia. 

Vamos usar como exemplo a 
compra de roupas. As lojas de-
senvolveram vários recursos para 
tornar essa experiência a mais 
satisfatória possível: fotos dos 
detalhes dos produtos, utilização 
de modelos com vários tipos de 
corpo, redução do tempo de en-
trega e a possibilidade de buscar 
na casa do consumidor os produ-


