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Sem dúvida, um dos primeiros impactos da pandemia para as empresas 
e, consequentemente, para os seus colaboradores, foi o isolamento. Com 
isso, vieram as adaptações para o trabalho remoto (home office). Esse é 
um ponto que também não preciso entrar em detalhes, afinal, aprendemos 
muito sobre nas últimas semanas. Meu ponto aqui é, finalmente temos um 
tempo extra para aproveitar para aprender algo novo ou, simplesmente, não 
fazer nada. Afinal, não temos que nos deslocar até o trabalho e ficar horas no 
trânsito como é o caso de algumas cidades. E o que fazer com isso?    

Pandemia e saúde mental

Além dos impactos na saúde da população mundial, a pandemia do novo 
Coronavírus iniciou uma crise econômica sem precedentes. A maioria das 
empresas está de portas fechadas, sem produzir, sem faturar ou faturando 
muito pouco. E diante de um cenário tão negativo, a primeira reação é 
cancelar todas as ações de marketing e comunicação com o público exter-
no. A necessidade de cortar custos agora é tão grande, que parece fazer 
sentido realmente. Parece... Mas essa decisão pode prejudicar a empresa 
de maneira irreversível. Manter o distanciamento social é necessário, mas 
é preciso entender que as portas fechadas podem abrir espaço para que 
novas estratégias surjam.   

Comunicação da sua empresa

A pandemia do novo Coronavírus tem afetado a sociedade como um 
todo, em diferentes proporções. É possível notar impactos capazes de 
provocar a transformação permanente da comunidade e do modo com o 
qual se relaciona. Durante e após a crise proporcionada pela doença, será 
possível observar novos paradigmas em função da queda do crescimento 
econômico, do aumento do desemprego, da precarização do trabalho, da 
reorganização das cidades, entre outras questões.    

Mudanças de paradigmas
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Negócios em Pauta

Jovens Empreendedores
O Instituto Êxito de Empreendedorismo foi criada com 

o objetivo de impulsionar a educação empreendedora no 
Brasil e desenvolver o espírito empreendedor nos jovens. O 
Êxito objetiva beneficiar um milhão de jovens em até cinco 
anos. A principal ferramenta de impacto da instituição é a 
sua plataforma online, que conta com mais de 200 cursos 
gratuitos em diversas áreas. Eles são organizados também 
por trilhas, o que guia o usuário por um caminho. Foram 
criadas as trilhas para facilitar a vida do jovem empreende-
dor. Se ele quer empreender no ramo alimentício, há uma 
trilha para isso. Saiba mais em: (www.institutoexito.com.
br).    Leia a coluna completa na página 3
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Nos primeiros dias da 
pandemia da COVID-19, 
a grande preocupação 
dos empresários era que 
os bloqueios na China 
pudessem causar impactos 
de curto prazo nas cadeias 
de suprimentos, tanto em 
termos de componentes para 
o setor de manufatura, como 
de produtos acabados para 
comercialização no varejo 
tradicional. Agora, essa 
parece ser uma das menores 
preocupações do mundo
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Inicialmente, à medida que cada 
país entrava em confinamento, 

a população da região começava a 
levar o isolamento social a sério e 
consequentemente, as cadeias de 
suprimentos globais passaram a en-
frentar postergações e cancelamen-
to de pedidos, além de dificuldades 
para embarcar produtos devido ao 
fechamento das fronteiras. Por isso, 
os varejistas e empresas de bens de 
consumo foram forçados a se adap-
tar a uma nova realidade. 

Quando o vírus começou a se 
disseminar para novas localidades, 
os consumidores começaram a com-
prar produtos essenciais e de higiene 
em grandes quantidades para esto-
car em casa, movidos pelo pânico de 
um possível desabastecimento no 
curtíssimo prazo. Repentinamente, 
os varejistas de alimentos viram as 
prateleiras esvaziarem e uma signi-
ficativa migração rumo ao comércio 
online, que não conseguiu entregar 
os produtos comprados com a ra-
pidez necessária para atender esta 
nova demanda. 

O estoque de determinados itens 
- principalmente, alimentos, mas 
também os produtos essenciais para 
o isolamento, como papel higiênico, 
ração para animais de estimação e 
materiais de limpeza - desapareceu 

Cadeias de suprimentos: 
agilidade, eficiência e resiliência 
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de um dia para o outro. No outro 
extremo do consumo, os varejistas 
de produtos não essenciais enfren-
taram uma situação de demanda 
muito diferente. Conforme as lojas 
fechavam devido às medidas restriti-
vas, o tráfego de pessoas pelas ruas 
diminuía e os consumidores redu-
ziam o consumo, fazendo com que 
a demanda caísse drasticamente. 

Mesmo aqueles clientes que já 
utilizam comércio online repentina-
mente, perceberam que os produtos 
estavam sendo retidos, uma vez 
que as plataformas corretamente 
priorizavam as entregas essenciais. 
Mais recentemente, as implicações 
da oferta de produtos a longo prazo 
também começaram a surgir. As 
paralisações globais fizeram com que 
muitos fabricantes e fornecedores 
interrompessem ou redirecionas-
sem, temporariamente, a produção 
usual para fornecer itens essenciais 
e necessários à população. Nos casos 
em que o chão das fábricas ainda 
estão em operação, os estoques de 
insumos críticos e matérias-primas 
estão acabando. 

As fábricas que estavam operando 
com níveis de estoques reduzidos já 
estão sentindo o impacto. A logística 
e o transporte também estão sendo 
cada vez mais afetados. Além das 
fronteiras entre várias cidades e paí-
ses terem sido fechadas, a liberdade 
de circulação interna foi reduzida 
em muitas localidades. Antes da 
crise, parte do frete marítimo era 

Enquanto o mundo procura so-
luções para os riscos à saúde dessa 
pandemia, está claro que levará 
algum tempo para que as cadeias 
de suprimentos retornem a algo 
semelhante ao que costumamos 
chamar de normal. Por isso, varejis-
tas e empresas de bens de consumo 
devem começar a pensar além da 
fase inicial de mitigação e resposta, 
visando criar resiliência na cadeia 
de suprimentos no médio e longo 
prazo. Temos visto que as principais 
organizações deste setor já estão 
começando a fazer exatamente isso. 

No decorrer dos próximos meses, 
líderes das cadeias de suprimentos 
de empresas de varejo e bens de 
consumo precisam trabalhar para 
melhorar a eficiência e a segurança 
da oferta e, ao mesmo tempo, en-
contrar novos fornecedores e rotas 
que permitam à organização buscar 
uma diversificação em momentos de 
crise. As empresas que conseguirem 
estabilizar essas cadeias de supri-
mentos e se posicionar para avaliar 
interrupções futuras, fornecendo 
respostas estruturadas para riscos 
e pontos de exposição, estarão em 
melhores condições de enfrentar o 
cenário atual. 

Como resultado, todos os recur-
sos de mitigação e resiliência das 
organizações serão fortalecidos, dos 
processos de governança à tecno-
logia e infraestrutura operacional. 
Já as organizações que gerenciam 
problemas de cadeia de suprimentos 
e de demanda reativamente irão 
enfrentar problemas no curto prazo. 

Nesse ambiente atípico e de crise, 
serão as empresas com as cadeias de 
suprimentos mais ágeis, eficientes e 
resilientes que irão superar a crise 
com sucesso e estarão em posição 
de vantagem mercado. 

(*) - É sócio-líder de consumo e varejo 
da KPMG no Brasil e na América do 

Sul. (**) - É sócio-líder de bens de 
consumo e cadeias de suprimentos 

da KPMG no Brasil.

CINCO DICAs PARA ENsINAR 
EMPREENDEDORIsMO EM tEMPOs DE CRIsE
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News@tI

semana de lives voltada ao desenvolvimento 
de microempreendedores individuais

@O B2W Marketplace, promoverá a Semana do Microempreen-
dedor Individual (MEI). De 1 a 4 de junho, às 18h, será reali-

zada uma série de lives no Instagram da marca (@b2wmarketplace) 
e em seu canal do YouTube (youtube.com/b2wmarketplace). Os 
encontros serão coordenados pela gerente de marketing do B2W 
Marketplace, Mayra Gianoni, que receberá diversos convidados 
para abordar os temas: “Panorama do e-commerce em 2020”; 
“Primeiros passos para começar a vender na internet”; e “Dúvidas 
sobre a documentação do seu negócio”. O tema da quarta live será 
selecionado a partir de uma votação promovida no Instagram do 
B2W Marketplace e no site da Semana do MEI, até a semana do 
evento. Os temas disponíveis para votação serão: “Estratégias para 
vender mais em marketplace” e “Como analisar sua performance 
e traçar um plano para faturar mais com seu negócio”. No site, 
também será possível se inscrever para receber um aviso quando 
as lives começarem.   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/B2W Marketplace

transportado em voos comerciais 
de passageiros e essas rotas pra-
ticamente desapareceram agora. 
Como consequência, os custos de 
frete intercontinentais mais que 
dobraram desde o início da crise. 

Isso tudo criou uma situação 
ímpar para varejistas e empresas de 
bens de consumo. Alguns consegui-
ram manter as empresas que faziam 
o abastecimento com o objetivo de 
melhorar a eficiência, concentrando-
-se, por exemplo, em uma única 
unidade de manutenção de estoque 
para gerar volumes maiores em pro-
dutos de alto giro, como o pão. Já 
outros passaram as últimas semanas 
concentrando-se em garantir rotas 
e fornecedores alternativos, visando 
atingir as metas existentes. 

Mundialmente, os líderes das 
cadeias de suprimentos estão re-
avaliando essas novas realidades 
e tentando prever o que o futuro 
pode trazer. Perguntas difíceis es-
tão sendo feitas, tais como: temos 
conhecimento suficiente dos níveis 
inferiores da cadeia de suprimen-
tos para avaliar o impacto global 
adequadamente? Conhecemos as 
rotas de fornecimento e explo-
ramos alternativas? Reavaliamos 
as posições de estoques? Temos 
uma visão dos pedidos que serão 
potencialmente afetados? Diante 
dessa análise, muitos líderes de 
varejo e bens de consumo não estão 
satisfeitos com as respostas que 
estão recebendo. 

turistas em julho
Na última segunda-feira (25) 

a Espanha, o segundo país mais 
visitado do mundo, deu novos 
passos para sair do confinamento, 
com mais trânsito na ruas de suas 
duas principais cidades, a volta às 
aulas em algumas comunidades e 
o apelo do governo pelo retorno 
dos turistas estrangeiros, uma das 
principais fontes de renda do país. 
"É coerente ir planejando as férias 
para vir à Espanha em julho", disse a 
ministra do Turismo, Reyes Maroto.
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