
A Covid afetou o futuro 
do setor de alimentos 

para sempre? 

A pandemia 
levou milhões de 
consumidores a 
aumentar sua 
interação com 
varejistas e marcas, e 
muitos continuarão a 
fazê-lo mesmo após o 
fim da pandemia

Com isso, uma citação 
do ano passado vem 
à mente, Janey Whi-

teside, CMO do Walmart, 
afirmou que a marca passou 
por “cinco anos de trans-
formação digital em cinco 
semanas”, e o Walmart não 
estava sozinho. Os varejistas 
de alimentos tiveram que se 
adaptar para atender às no-
vas demandas dos clientes, 
bem como para navegar em 
um ambiente operacional 
complexo e em constante 
mudança. 

No início, com o setor de 
hospitalidade fechado e 
confinado, as pessoas co-
miam mais em casa e, junta-
mente com as preocupações 
com a segurança ao sair de 
seus lares, muitas também 
tinham preferência pela 
entrega de mercadorias. 
Todos nós vimos pessoas 
correndo às lojas para fazer 
as compras em pânico. Um 
consumidor comum estava 
contratando os serviços 
de vários supermercados, 
desde a loja de esquina 
local até as maiores redes 
de supermercados. 

Para lidar com isso, os su-
permercados adotaram di-
ferentes estratégias, como 
limitar o número de itens 
essenciais que alguém pode 
comprar, permitindo que 
pessoas vulneráveis façam 
compras em determinados 
horários, e parcerias com 
aplicativos de delivery para 
gerenciar o aumento na 
demanda por entregas. 
Embora a Geração Z seja 
naturalmente adepta das 
compras online, os consumi-
dores em geral reconhece-
ram vantagens nesse tipo de 
serviço e muitos mudaram 
seus hábitos de compra. 

As lojas de maior sucesso 
são aquelas que proporcio-
nam uma experiência única 
aos seus consumidores. Isso 
inclui compras tradicionais 
na loja, compras online, 
click&collect, sem gasto 
mínimo, substituições de 
cesta, além da capacidade 
de incluir outros itens em 
suas compras, como produ-
tos farmacêuticos, eletrôni-
cos, utensílios domésticos e 
roupas. Os clientes querem 
se envolver com as marcas 
em seus próprios termos, 
canais e dispositivos. Aque-
les que podem oferecer 
uma jornada perfeita para 
o cliente, com flexibilidade 
e conveniência, são os que 
irão fidelizar seus consu-
midores. 

As marcas sempre debate-
ram quanto esforço, tempo 

e investimento financeiro 
devem se comprometer 
com o marketing digital 
e de mídia social. O que 
estamos vendo claramente 
é que as empresas que não 
entendem seu público e qual 
conteúdo os envolve, não 
estão obtendo o melhor va-
lor de seu marketing digital. 
Compreender as personas 
que compõem o seu públi-
co é fundamental quando 
o assunto é direcioná-los 
com o conteúdo certo no 
momento certo. 

As marcas estão se per-
guntando como podem ma-
ximizar seu impacto em um 
ambiente onde o aumento 
na demanda por espaço de 
anúncio está ultrapassando 
a oferta de atenção do pú-
blico. Vimos uma mudança 
de foco da publicidade tradi-
cional para a publicidade em 
mídia social em plataformas 
como Facebook, Instagram 
e Twitter. 

Especialmente se você 
for um pequeno dono de 
um pequeno mercado, 
açougueiro, peixeiro ou 
loja de alimentos frescos - a 
mídia social pode realmente 
ajudá-lo a crescer. As PMEs 
costumam ser limitadas 
por recursos e orçamentos 
quando se trata de priorizar 
as atividades de marketing. 
No entanto, vemos mais e 
mais PMEs investindo em 
marketing de mídia social 
como um meio de engajar 
e aumentar sua base de 
clientes, bem como para 
construir o conhecimento 
da marca. 

Além do marketing di-
gital e da mídia social, os 
donos de pequenos merca-
dos precisarão investir em 
atualizar sua tecnologia. 
O Chatbot pode fornecer 
suporte 24 horas por dia, 7 
dias por semana e respon-
der perguntas simples com 
rapidez, por exemplo, se 
um cliente deseja saber se 
um determinado produto 
está disponível, como usar 
a cesta de compras online, 
a função de pesquisa no site 
ou o status de sua entrega. 

Isso libera os agentes de 
atendimento ao cliente para 
questões mais complexas 
e pode reduzir o tempo de 
espera ao precisar falar com 
um agente ao vivo. Também 
existe a oportunidade para 
os donos de pequenos mer-
cados usarem chatbots e IA 
de forma mais criativa, como 
aconselhamento nutricio-
nal, receitas úteis, produtos 
alternativos, ofertas diárias, 
competições e assim por 
diante. 

Embora o futuro das 
compras de supermercado 
continue a evoluir e mudar, 
a importância de uma óti-
ma experiência do cliente, 
desde o marketing até o 
atendimento pós-compra, 
permanecerá primordial. 
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Muitos brasileiros têm o 
sonho de ir para o exterior. 
Os destinos mais almejados 
são a Europa e os Estados 
Unidos. Uma grande parce-
la escolhe esses locais em 
busca de oportunidades de 
estudo, trabalho, conforto e 
qualidade de vida. De acordo 
com o Serviço de Estatística 
da União Europeia (Euros-
tat), que desde 2002 levanta 
dados, 170.187 brasileiros 
obtiveram passaporte euro-
peu até 2017.

Em 2019 o passaporte 
italiano foi o mais solicitado 
pelos brasileiros, em com-
paração com requisições de 
passaportes de outros paí-
ses da UE. Ainda conforme 
esses dados, a maioria dos 
estrangeiros que solicitaram 
o passaporte italiano foram 
mulheres e na faixa etária 
de menores de 20 anos. 
Também em 2019, mais de 
10 mil brasileiros receberam 
repostas positivas de suas 
solicitações de passapor-
te italiano, representando 
quase 50% dos passaportes 
europeus concedidos pela 
UE aos brasileiros.

Além das vantagens de du-
pla cidadania, o passaporte 
italiano é um passo impor-
tante para tornar o sonho de 
viver fora do Brasil realidade. 
O documento serve de porta 
de entrada para outros paí-

Em 2019 o passaporte italiano foi o mais solicitado 
pelos brasileiros, em comparação com requisições de 

passaportes de outros países da UE.
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A chegada dos carros elétricos 

ao mercado é apontada como 
muito benéfica ao meio ambiente, 
o que é verdade, especialmente 
quando se fala em melhoria da 
qualidade do ar. Mas junto com 
os 140 milhões de elétricos, que 
se acredita, estarão no mercado 
em 2030, chegarão ao menos dois 
grandes problemas: a obtenção 
da matéria prima para construir 

as baterias que serão necessárias 
e definir como serão descartadas 
as baterias que chegarem ao fim 
de sua vida útil. 

Até o momento parece im-
possível que o uso de baterias 
não gere violentas agressões ao 
meio ambiente, pois as ativida-
des de mineração dos materiais 
necessários à sua fabricação e os 
perigos trazidos por seu descarte 
incorreto são sérias ameaças. Mas 
algumas sugestões parecem estar 

aflorando: a Ford anunciou uma 
parceria com a startup Redwood 
Materials para reciclar baterias 
usadas por veículos elétricos. 

A montadora está investindo 
US$ 50 milhões nessa empresa, 
cujo cofundador e CEO é o ex-
diretor de tecnologia da Tesla, 
JB Straubel. A Redwood, que já 
recicla baterias para a fabricante 
de e-bikes Specialized, usará o 
valor investido para expandir 
suas instalações industriais. As 

empresas dizem que o acordo 
tornará os veículos elétricos mais 
sustentáveis e acessíveis, e tam-
bém planejam produzir baterias 
nos Estados Unidos, algo que o 
governo Biden está incentivando 
para reduzir a dependência de 
importações de outros países, em 
especial da China. 

A reciclagem de baterias ajuda a 
reduzir custos e beneficia o meio 
ambiente, pois a Redwood afirma 
que reaproveitará 95% dos ele-

mentos como níquel, cobalto, lítio 
e cobre componentes das baterias 
usadas. Esses metais são caros, 
quase totalmente importados, 
e, como se disse, sua mineração 
agride ao meio ambiente. 

A Ford anunciou a parceria 
como parte de seu plano de in-
vestir mais de US$ 30 bilhões em 
eletrificação até o final de 2025. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

A carreira de conse-
lheiro consultivo de 
empresas ganhou 

destaque nos últimos tem-
pos. A necessidade de se 
adequar aos princípios ESG 
(Environmental, Social and 
Governance) tem feito as 
companhias - mesmo fami-
liares ou de capital fechado 
- investirem na formação de 
conselhos administrativos 
ou consultivos. 

De acordo com uma pes-
quisa feita pela consultoria 
internacional Korn Ferry, a 
participação de membros 
independentes em empresas 
brasileiras está crescendo 
gradativamente ao longo dos 
anos, passando de 39%, em 
2014, para 60% no ano passa-
do. O percentual é até maior 
do que dita a regra do Novo 
Mercado, de que um conse-
lho tenha, no mínimo, dois 
conselheiros independentes 
ou 20% do total de assentos. 

Segundo Wanderlei Pas-
sarella, diretor executivo do 
Celint, um Centro de Estu-
dos que fornece formação 
e capacitação para futuros 
conselheiros, o consultor 
consultivo é uma espécie de 
diretor independente, que 
ajuda a dirigir e controlar a 
empresa como um todo. “Ele 
traz uma visão de helicópte-
ro ou de oversight, opinando 
no processo decisório das 

Lançada a plataforma 
Brasil Aberto

Com o objetivo de favore-
cer o acompanhamento dos 
projetos e ações realizados 
no país, o Banco Mundial 
lançou a plataforma online 
interativa Brasil Aberto, 
com informações sobre seus 
estudos e operações no país, 
no período de 2018 a 2023.

Segundo a organização 
multilateral,  a iniciativa 
visa ainda fomentar a trans-
parência e aprimorar suas 
relações com o poder público 
e a sociedade em geral.

“Talvez você se pergunte 
o que o Banco Mundial esta 
fazendo no meu estado, ou 
minha região, os resultados e 
os estudos. No Brasil Aberto, 
você vai encontrar respostas 
para todas essas perguntas”, 
disse o economista sênior 
do Banco Mundial, Marek 
Hanusch, durante o lança-
mento da plataforma.

O Brasil Aberto apresenta 
informações detalhadas so-
bre a produção de conheci-
mento do banco, nos estudos 
e diagnósticos sobre o país e 
sobre os projetos em desen-
volvimento, com recursos 
inteligentes de supervisão 
e monitoramento de resulta-
dos. Por meio da plataforma, 
é possível acompanhar as 
ações desenvolvidas pelo 
Banco Mundial, com indi-
cadores que medem o pro-
gresso e metas alcançados.

Outras  informações: 
(https://brasilaberto.worl-
dbank.org/pt/) (ABr).

O que faz um conselheiro 
consultivo de empresas?

“Ele traz uma visão de helicóptero ou de oversight, opinando no processo decisório das questões mais 
importantes da companhia”

Algumas iniciativas de gran-
des empresas jogaram mais 
luz no assunto. Recentemen-
te, o Banco Pan contratou o 
apresentador Luciano Huck 
para ser conselheiro consul-
tivo da instituição. Mas não 
é preciso ser famoso para se 
tornar um conselheiro con-
sultivo. Passarella diz que, no 
ano passado, foi consultado 
por vários headhunters que 
ainda não atuavam com 
vagas para conselheiros 
consultivos que estavam em 
busca de ajuda.

“Segundo o acompanha-
mento de alguns deles, o 
mercado de conselheiros 
consultivos cresceu cerca de 
30% no último ano”. Destaca 
ainda que, há cinco anos, os 
headhunters não conheciam 
nada sobre o mercado de 
conselheiros consultivos. 
Com o surgimento das vagas, 
estão tendo que ir atrás de 
conhecimento. Na sua visão, 
os princípios ESG vieram 
para ficar na estratégia das 
companhias que têm visão 
de futuro. 

“Eles colocam um peso no 
G de governança, ajudando 
a disseminar boas práticas 
e aumentar a demanda por 
conselheiros, seja de admi-
nistração ou consultivos”, 
conclui. - Fonte e outras 
informaçções: (https://www.
celint.net.br/). 

O consultor consultivo é uma espécie de diretor independente, 
que ajuda a dirigir e controlar a empresa como um todo.

questões mais importantes 
da companhia”, explica. Nes-
te escopo inclui-se processos 
estratégicos, avaliação de lí-
deres, compliance, questões 
regulatórias, entre outras. 

“Normalmente, não são 
assuntos nos quais é pre-
ciso apagar um incêndio”, 
ressalta. 

Ao contrário de um conse-
lheiro de administração, que 
faz parte do contrato social 
da companhia, o conselho 
consultivo não tem esse tipo 
de vínculo. Porém, na visão 
de Passarella, ele se compor-
ta como um conselheiro de 
administração. “Ele se reúne 
com os fundadores, acionis-
tas e os demais membros que 
compõem o conselho, cerca 
de uma a duas vezes ao mês, 

e atua como alguém que 
consegue entregar muitas 
contribuições”, destaca o 
diretor do Celint. 

Por estar de fora do dia a 
dia da organização, o conse-
lheiro consultivo consegue 
enxergar coisas que ficam 
no ponto cego de quem está 
dentro da rotina da compa-
nhia, segundo Passarella. 
Outro ponto positivo do 
conselheiro consultivo é seu 
currículo. “Ele traz uma ba-
gagem de muitos anos como 
executivo ou em atividade 
relacionada à consultoria 
de outras empresas. Essa 
experiência acumulada ace-
lera o desenvolvimento da 
companhia”, enfatiza. 

A profissão de conselheiro 
consultivo está em ascensão. 
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Cresce número de brasileiros que 
buscam passaporte europeu

ses europeus e para os Esta-
dos Unidos. Estima-se que no 
Brasil aproximadamente 30 
milhões de descendentes de 
italianos têm direito ao passa-
porte. Atualmente, para obter 
o passaporte italiano existem 
três vias: pela comune na Itá-
lia, pelo Consulado no Brasil 
(formas administrativas) e 
por meio de uma ação judicial 
no tribunal de Roma”. 

Para Renato Lopes, CEO 
da Lopes & Avv. Domenico 
Morra, escritório especiali-
zado em dupla cidadania, “os 
processos judiciais são mais 
seguros contra as fraudes e 
têm se mostrado mais rápidos 
para finalizar”.  Além disso, 
“nesse modelo o requerente 
entra com uma ação na Itália 
e espera o deferimento ou não 
do juiz competente”. 

Sendo o requerente brasi-

leiro ou de qualquer outra 
nacionalidade que tenha li-
gação com um “dante causa” 
italiano, não precisa e nunca 
precisou estar presente em 
nenhum momento do pro-
cesso, pois trata-se de uma 
ação por “representação”, a 
qual o escritório escolhido 
para representá-lo assume 
o processo, que no caso da 
Lopes & Avv. Domenico 
Morra é chefiada pelo seu 
sócio, o advogado italiano 
Domenico Morra, no depar-
tamento na Itália. 

Este procedimento, tem se 
mostrado bem mais seguro 
em se falando de restrições e 
segurança contra a COVID-19, 
além da segurança jurídica 
que se apresenta o processo 
de um modo geral. l - Fonte 
e mais informações: (lopes-
morra.com/quem-somos/).
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Ford investe em baterias para veículos elétricos


