
As cadeias de 
suprimentos do futuro

Até 2022, é esperado 
que mais de 176 
milhões de pessoas 
na América Latina 
comprem bens e 
serviços on-line. E 
que as vendas do 
varejo na região 
cheguem a USS$ 2,35 
trilhões 

E essa necessidade 
está aumentando 
com a COVID-19. 

Seria esse um pedido 
para transformarmos as 
cadeias de suprimentos? 
Se olharmos para o futuro, 
é cada vez mais evidente 
que as empresas precisam 
trabalhar para fortalecer 
as cadeias de suprimen-
tos, tornando-as cada vez 
mais resilientes e ajudan-
do no abastecimento de 
produtos. 

Globalmente, as cadeias 
de suprimentos estão sen-
do submetidas a novas 
condições voláteis e estão 
sendo desafiadas além de 
seus limites. 

Embora o foco atual 
esteja em manter o su-
primento e atender às 
necessidades dos clientes, 
as organizações devem 
considerar como reagir 
a essas situações, prepa-
rando-se para a próxima 
interrupção, enquanto 
continuam agregando 
valor aos clientes finais. 
E é aí que a tecnologia se 
torna a aliada fundamental 
para ajudar as empresas a 
percorrer esse caminho, 
fortalecendo as cadeias 
com informações em tem-
po real e ação decisiva e 
permitindo uma melhor 
capacidade de resposta 
em três frentes: 
 1) Visibilidade e orien-

tação preditiva dos 
acontecimentos. 
Imagine uma “tor-
re de controle” que 
ajude os profissionais 
da cadeia de supri-
mentos com dados e 
recomendações pre-
ditivas. Isso permite 
que eles tomem de-
cisões mais rápidas e 
inteligentes no geren-
ciamento das cadeias 
de suprimentos. 

  A inteligência artifi-
cial atuaria como essa 
“torre de controle”. 
Por um lado, daria vi-
sibilidade a possíveis 
interrupções em toda 
a cadeia, incluindo o 
inventário, a fase de 
armazenamento e 
tudo relacionado ao 
equipamento e sua 
manutenção. E, por 
outro lado, permitiria 
incidir com antece-
dência sobre essas 
possíveis falhas, o 
que, em última aná-
lise, afetaria a expe-
riência e a satisfação 
do cliente. 

 2) Digitalização de 
cadeias de supri-
mentos. O funciona-
mento do comércio 
mundial, como outras 
indústrias, depende 
de trocas eficientes 
de informações, es-
pecialmente docu-
mentos. Enquanto os 
ecossistemas empre-
sariais e governamen-

tais de todo o mundo 
agora estão digita-
lizando processos 
e automatizando os 
gargalos da garrafa; 
o comércio interna-
cional, devido à sua 
formalidade e buro-
cracia associada, teve 
um processo mais 
lento na digitalização. 

  Como a tecnologia 
está facilitando esse 
processo? A verdade 
é que o desenvolvi-
mento da tecnologia 
blockchain está libe-
rando a indústria de 
processos manuais e 
sistemas legados que 
dificultam a transpa-
rência, acessibilidade 
e visibilidade dos 
documentos. Uma 
liderança que busca 
a hiperconexão, para 
alcançar aprendizado 
exponencial, gera 
eficiências no siste-
ma. Por exemplo, 
mais de 50 portos e 
terminais na América 
Latina fazem parte 
da rede TradeLens, 
contribuindo com 
dados para a rede e 
podendo fazer previ-
sões com base nessas 
informações. 

 3) Rastreabilidade. 
Associado a essa di-
gitalização e a uma 
maior cooperação 
entre as partes, o 
blockchain também 
permite a rastreabili-
dade. Ou seja, todos 
os participantes do 
sistema podem co-
nhecer a origem, a 
localização em tempo 
real e o status de seus 
produtos em toda a 
cadeia. Dessa forma, 
as empresas podem 
desenvolver mode-
los mais precisos de 
previsão de oferta e 
demanda, localizar 
o fornecimento de 
matérias-primas e re-
estruturar contratos. 

  Um exemplo é a rede 
Food Trust, baseada 
no blockchain da 
IBM, que monitora 
alimentos e produtos 
desde o momento 
em que são produ-
zidos até a esco-
lha do consumidor 
no supermercado. 
Atualmente, vários 
varejistas em todo o 
mundo, como Carre-
four e Nestlé, além de 
produtores em nossa 
região, fazem parte 
da rede para reduzir 
o desperdício e ajudar 
as cadeias de alimen-
tos e distribuição não 
irem à falência. 

Embora ninguém possa 
prever o que o amanhã tem 
reservado, podemos tra-
balhar hoje para construir 
uma cadeia de suprimentos 
global mais inteligente e 
eficiente, preparando as 
empresas para emergirem 
mais fortes. As organiza-
ções podem tirar proveito 
da inteligência artificial e 
do blockchain, entre outras 
tecnologias, para ajudar a 
transformar o imprevisto 
no antecipado e estar mais 
preparadas para o amanhã. 

(*) - É Vice Presidente de Vendas da 
IBM para a América Latina.

Marcelo Spaziani (*)
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Na última quarta-feira 
((27) os Estados Unidos 
registraram mais de 100 
mil mortes pelo novo Co-
ronavírus. Além disso, o 
numero de infectados no 
país ultrapassou 1,6 milhão. 
Mesmo com o recorde de 
mortes e o grande número 
de infectados, o índice Dow 
Jones subiu 2,17%, ope-
rando a 24.995,11 pontos. 
O Standard & Poor’s 500 
registrou alta de 1,23%. 

Apesar do bom humor 
no exterior, especialistas 
estimam que o Ibovespa, 
principal índice da bolsa de 
valores brasileira, deve ter 
queda de 0,7% em junho. 
Com estes dados, questio-
na-se sobre como os EUA, 
mesmo com dados preocu-
pantes acerca da pandemia 
conseguiram recuperar sua 
economia antes do Brasil. 

O Estrategista-Chefe do 
Grupo Laatus, Jefferson 
Laatus comenta que o 
Federal Reserve (Fed), já 
havia aplicado estímulos 
na economia do país. Em 
abril, o Fed anunciou um 
pacote para redução de 
impactos da pandemia no 
país, o pacote anunciado 
apresentava mais de US$ 
2 trilhões.

Após quase 
3 meses, Coliseu é 
reaberto ao público

Após 84 dias de fechamen-
to por conta da pandemia 
do novo Coronavírus (Sars-
CoV-2), o Parque Arqueoló-
gico do Coliseu, em Roma, foi 
reaberto ao público ontem 
(1º). Para essa reabertura, 
no entanto, várias medidas 
de segurança sanitária foram 
adotadas para minimizar os 
riscos de contaminação. Só 
é possível entrar no Parque 
Arqueológico do Coliseu 
com reserva online anteci-
pada tanto para turistas in-
dividuais como para grupos 
de até 14 pessoas - sendo 
que a entrada ocorre para os 
grupos a cada 15 minutos e 
sempre com guias.

Na entrada, foram insta-
lados equipamentos inteli-
gentes para medir a tempe-
ratura de cada visitante e 
que checam se cada pessoa 
está usando máscara de 
proteção. Também foram 
instalados dispensers de 
álcool em gel e as áreas de 
acesso são constantemente 
higienizadas pelos funcio-
nários. O horário da visita-
ção foi alterado para “não 
agravar o horário de pico” 
no sistema de transporte 
público da capital italiana, 
segundo Russo, e por isso o 
parque funcionará entre às 
10h30 e às 19h15 (ANSA).

Mauro Inagaki (*)

Não é novidade o dina-
mismo imposto pela 
realidade tributária 

do país, que potencializado 
pela crise econômica ins-
taurada, poderá colocar em 
risco o futuro de milhares de 
empresas. 

Uma gestão terceirizada 
para cuidar única e exclu-
sivamente deste aspecto 
operacional, classificando e 
organizando dados de forma 
responsável e segura, não 
só sustentará um ambiente 
fiscal confiável, como au-
mentará exponencialmente 
a produtividade da com-
panhia. Na situação atual, 
novos prazos e pagamentos 
relacionados à conformidade 
fiscal foram implementados 
devido à fragilidade provo-
cada pelo Coronavírus. Com 
isso, a urgência por atualizar 
o calendário tributário deve 
passar por uma gestão mais 
focada. 

Como está situação fiscal de sua empresa? 
Participe do debate e faça essa reflexão.
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O profissional de contabilidade e 
finanças, que tinha um estereótipo de 
extrema formalidade e com associação 
às funcionalidades mais “palpáveis”, 
hoje tem recebido novas caracteriza-
ções por conta da chegada de novas 
tecnologias para auxiliá-los. Entre as 
possibilidades inovadoras que o merca-
do oferece está o uso da criptomoeda, 
alternativa que pode colaborar para o 
trabalho dos profissionais, já que po-
deria ser usada como reserva de caixa 
e valorização de valor.

Porém, ainda enfrenta desafios como 
estruturação, regulamentação gover-
namental e popularização, como aponta 
o coordenador do MBA de Internatio-
nal Financial Reporting Standards da 
Fipecafi, Alexandre Evaristo. Para ele, 
as criptomoedas vêm para facilitar a 
realização de transações econômicas, 
sendo um meio de pagamento adicional 
eficiente, global e seguro, mas que ainda 
encontra alguma resistência. 

“Nesse sentido, os profissionais de 
contabilidade e finanças irão se de-
parar com o desafio de estruturação, 
reconhecimento, mensuração e eviden-
ciação de novos modelos de negócios, 

As criptomoedas ainda encontram 
algumas resistências.
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CENTRO DE CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS PANAMBY S/A - CNPJ 07.012.790/0001-74
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam V.Sas. convocadas para a AGO, de acordo e nos termos 
do Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social e MP 931, de 30/03/2020, a qual será realizada em 24/06/2020 4ª feira, às 14:30h 
através de videoconferência na Sede da Administradora, na R. José Ramon Urtiza, 975, 2º Subsolo, Vila Andrade, SP/
SP, Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. (I) Aprovação de Contas Exercício 2019; 
(II) Situa ção Individual das Lojas; (III) Operacional - Demonstração das Melhorias Realizadas; e (IV) Outros Assuntos de 
Interesse. Informamos que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato 
por meio de Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante 
fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito de cada ordem do dia. A Administração.

BPO fiscal: uma tendência 
no mundo pós-pandêmico
Para os gestores, iniciar um planejamento estratégico imediato é o ponto de partida ideal para amenizar 
os impactos do vírus e a adoção do distanciamento social como política pública de saúde

transformação de conteú-
do e a alta disponibilidade 
de dados em aditivos de 
inteligência fiscal. Soluções 
automatizadas, por sua vez, 
contribuem para a redução 
de custos e otimização de 
procedimentos previamente 
suscetíveis a falhas críticas. 
Também proporcionam, 
através de análises prediti-
vas, projeções fidelizadas e 
em tempo real. 

Em resumo, investir em 
uma apuração de dados con-
solidada, sob a tutela de um 
departamento terceirizado 
em coerência com atualiza-
ções e o que há de mais eficaz 
no meio fiscal, é garantir que 
o futuro, apesar de incerto, 
ofereça mais espaço para 
crescimento e menos riscos 
para a saúde do negócio.

Como anda a situação fiscal 
de sua empresa? Participe do 
debate e faça essa reflexão!

 
(*) - É CEO na b2finance (http://

b2finance.com).

O BPO fiscal possibilita 
que o executivo deixe 
questões deste âmbito e 
readequações às regras para 
uma equipe especializada, 
enquanto poderá centra-
lizar suas atenções em 
estratégias do seu negócio. 
Contar com uma empresa 
especializada para aplicar 
o BPO fiscal é ingressar em 

uma cultura sólida de Com-
pliance, termo tão discutido 
e colocado em pauta nos 
últimos anos. 

Em tempos de adversi-
dade, a regularidade fiscal 
e conformidade às normas 
vigentes faz a diferença para 
a continuação das tarefas e 
normalização de operações 
internas. Isso passa pela 

Bolsa dos EUA se recuperou mesmo 
com mais de 100 mil mortes

“O Fed agiu primeiro, apli-
cou trilhões de dólares em 
estímulos à economia, com 
isso o mercado já começa a 
se animar, pois vê que pode 
contar com seu governo e 
com o banco central. Isso 
tudo coopera com uma re-
cuperação acelerada”. Para 
Laatus, a bolsa no Brasil 
começa a reagir agora pelo 
incentivo da reabertura dos 
mercados internacionais. 
“A bolsa brasileira está 
começando a reagir agora, 
mas isso tem muito mais a 
ver com a reabertura dos 
mercados do exterior”.

Em meio a todos os de-
safios que o Brasil tem 
enfrentado no momento de 

pandemia, há ainda uma 
série de questões políticas 
assolando o país. Laatus 
ressalta que o Brasil ain-
da está entre os países 
emergentes e que todas 
as questões políticas que 
o país tem enfrentado nos 
últimos tempos cooperam 
para que a recuperação 
da bolsa brasileira ande a 
passos lentos.

“Além de tudo, vale des-
tacar que o Brasil é um 
país emergente, que atu-
almente, enfrenta diversos 
problemas políticos e uma 
série de questões que impe-
dem uma recuperação mais 
rápida”, finaliza Laatus (AI/
GuerattoPress).

O Fed aplicou trilhões de dólares em estímulos à economia, 
com isso o mercado se animou.
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Profissionais de contabilidade e finanças ainda 
temem o uso de criptomoedas

voltadas aos negócios e finanças, assim 
atingindo outros públicos, na opinião 
do especialista. “Há possibilidade de 
qualquer estabelecimento comercial 
aceitá-las no futuro, de modo que ela 
possa alcançar todas as pessoas e re-
cursos ao longo dos próximos anos. Se 
comparado ao uso do cartão de crédito, 
o criptoativo é mais vantajoso, pois é 
uma moeda global, muitas vezes não 
estando sujeita a alguns tributos, o que 
pode ser benéfico”, declara.

Por mais que a transformação tec-
nológica exista há um tempo e esteja 
em constante evolução, para os pro-
fissionais de contabilidade e finanças 
há inúmeros desafios e precauções. 
“Estes especialistas vivem em uma 
sociedade cada vez mais informati-
zada, dentre os quais se destacam a 
necessidade constante de atualização 
técnica e a visão prospectiva para os 
novos modelos de negócios. Cada vez 
mais é exigida uma maior capacidade 
analítica dos profissionais, seja para 
parametrizar os comandos, seja para 
analisar as informações contábeis”, 
finaliza. Fonte e mais informações: 
(www.fipecafi.org).

em que as criptomoedas serão um meio 
de pagamento cada vez mais corrente. 
Ou seja, há diversos criptoativos e 
elas não são moedas regulamentadas 
por uma entidade governamental. O 
ponto crítico é torná-las mais aceitas 
em estabelecimentos comerciais, po-
pularizá-las e, principalmente, fazer 
o uso de uma maneira mais lícita. Já 
que elas podem ser usadas para fins 
ilícitos”, alerta.

O uso das criptomoedas pode ser ili-
mitado, ultrapassando as práticas mais 
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