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Cinco tendências em 
logística catalisadas 

pela pandemia

Medidas restritivas 
necessárias para conter 
a disseminação do 
Coronavírus afetaram 
regiões centrais de 
cadeias de suprimentos 
globais e impactaram 
profundamente a 
logística mundial

Organizações - umas 
com mais e outras 
com menos sucesso 

- precisaram se mobilizar 
rapidamente para cumprir 
obrigações contratuais e 
manter a produção e a distri-
buição de produtos. Para se 
ter uma ideia, 94% das 1.000 
maiores empresas dos EUA, 
classificadas por receita pela 
revista de negócios Fortune, 
tiveram ao menos um forne-
cedor de primeira ou segunda 
categoria afetado pelo vírus. 

Em meio à falta de perspec-
tivas sobre um fim da pande-
mia, estar atento às principais 
tendências e tecnologias em 
supply chain é fundamental 
para a sobrevivência das 
empresas. Uma análise da 
consultoria e auditoria global 
PwC identificou que, para 
assegurar as operações e a 
distribuição no curto prazo, 
estoques foram transporta-
dos para áreas que não esta-
vam em quarentena. 

Produtos foram redesenha-
dos, o transporte aéreo se tor-
nou a alternativa mais rápida 
para garantir entregas e o re-
lacionamento com os clientes 
teve de ser estreitado - seja 
para ganhar a confiança de 
que a capacidade e o estado de 
entrega seriam mantidos ou 
para negociar novos prazos. 
Obteve mais sucesso nessa 
reorganização uma pequena 
minoria das empresas, que ha-
via investido em mapeamento 
de rede de suprimentos antes 
da pandemia. 

Hoje, é fundamental en-
tender quais tendências se 
desenham na logística no 
pós-pandemia e que as ações 
futuras estão condicionadas 
à adoção de medidas de 
mitigação de riscos no curto 
prazo. Se antes o mais im-
portante era obter insumos 
pelo custo mais baixo, agora, 
por questão de segurança, as 
empresas começam a olhar 
para produções em regiões 
mais próximas. 

Não significa, no entanto, a 
interrupção do processo de 
globalização e de integração 
das cadeias de suprimentos. 
Mas, sim, uma desacelera-
ção, que inclusive já estava 
em curso. Dados do Banco 
Mundial mostram que o índice 
de participação das cadeias 
globais de valor no comércio 
internacional é de cerca de 
50% do comércio mundial, 
mas isso não muda desde a 
crise financeira de 2008, o 
que demonstra uma tendên-
cia para essa distribuição de 
fornecedores. 

A diversificação do local de 
produção também é tendên-
cia - uma espécie de resposta à 
desaceleração da globalização 
da cadeia de suprimentos e 
também uma forma de redu-
zir a dependência exclusiva 

de um país ou fornecedor. A 
ideia de fundo dessa tendên-
cia, assim como da primeira, 
é dividir grandes cadeias de 
suprimentos em estruturas 
menores e mais ágeis, que se 
adaptam melhor a cenários 
mais complexos. A principal 
fornecedora da Apple, por 
exemplo - a Foxconn, localiza-
da na China, iniciou atividades 
na Índia no começo de abril.

As organizações também 
precisam entender onde 
elas têm problemas. Ter boa 
visibilidade das estruturas 
da cadeia logística ajudou a 
minimizar a correria quando 
a pandemia estourou. É um 
mapeamento que igualmente 
vai ajudar depois. A tarefa 
não é das mais simples: che-
gar a fornecedores de nível 
2 ou 3 tem seus desafios e 
fatores como custos, tempo 
e trabalho acabam tornando 
o processo inviável. 

Thomas Y. Choi e Dale 
Rogers, dois professores de 
uma das maiores escolas de 
negócios dos EUA, vinculada 
à Universidade do Estado do 
Arizona, sugerem a criação 
de uma cláusula no contrato 
de fornecimento que leve o 
fornecedor a contribuir com 
esse mapeamento. Para isso, 
contar com a ajuda dos forne-
cedores é fundamental. O que 
leva a uma quarta tendência 
em logística no pós-pande-
mia: mais colaboração com 
os fornecedores. 

Quando a organização tem 
visibilidade de suas cadeias 
de suprimentos, criam-se as 
condições para essa parceria. 
Com ela estabelecida, todo o 
ecossistema de suprimento 
será reforçado, facilitando o 
gerenciamento em momentos 
de expansão e maior resiliên-
cia em momentos de crise. So-
bretudo, a pandemia acelerou 
conversas e decisões sobre 
automação, digitalização e 
informatização das operações 
que, muito provavelmente, 
ainda perdurariam anos. 

As empresas vão precisar 
ser cada vez mais capitanea-
das por profissionais e proces-
sos de automação e tecnologia 
que ajudem nesse cotidiano 
mais desafiador, onde há 
menos previsibilidade para 
planejar e maior necessida-
de de agir rapidamente. O 
que remete à necessidade 
de digitalização da cadeia 
logística. Bo Zhou, CEO da 
multinacional chinesa Futur-
Master, acredita que muitos 
problemas foram agravados 
em seu país porque as empre-
sas não possuíam tecnologia 
para suportar simulações.

Logo, elas não conseguiam 
antecipar a demanda e a 
oferta observando vários ce-
nários. Algo que pode ser 
resolvido com inteligência 
artificial e machine learning. 
Duas tecnologias capazes de 
predizer riscos e oportunida-
des com base em dados geo-
gráficos, macroeconômicos 
e políticos. Por isso, colocar 
nas mãos dos gestores de lo-
gística tecnologias que gerem 
inteligência será valioso no 
pós-pandemia.

(*) - É executivo de Operações e 
Negócios da Supero Tecnologia 

(www.supero.com.br).

Fernando Silva (*)

Confiança do 
empresário do 
comércio volta ao 
patamar de otimismo 

O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio 
(Icec), medido pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC), cresceu 10,5% em 
outubro e alcançou 103,1 
pontos, voltando ao patamar 
de otimismo (acima de 100 
pontos) após seis meses. No 
comparativo anual, houve 
queda de 15,1%. A quarta alta 
mensal consecutiva ajudou o 
indicador a recuperar um total 
de 36,5 pontos desde junho, 
quando chegou a registrar a 
pior pontuação da série.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, destaca a 
percepção cada vez mais 
otimista dos comerciantes, 
sobretudo com a proximida-
de das festas de fim de ano. 
“Mesmo no contexto de pan-
demia, as perspectivas são de 
melhor desempenho do varejo 
no último trimestre, que será 
favorecido pelo aumento do 
faturamento com datas como 
a Black Friday e o Natal”. 

Os principais subíndices do 
Icec registraram crescimento, 
com destaque para aquele 
referente à satisfação dos co-
merciantes com as condições 
atuais (+27,9%), que chegou a 
71,9 pontos – o terceiro avan-
ço seguido do item, após cinco 
meses de quedas intensas. O 
indicador, contudo, ainda está 
25,4% atrás do nível verificado 
em outubro de 2019. 

Especificamente em relação 
à economia, os empresários do 
comércio se mostraram 37,7% 
mais satisfeitos do que em se-
tembro. Segundo Izis Ferreira, 
economista da CNC, “a propor-
ção de empresários do varejo 
que afirmaram ter pretensão 
de aumentar o quadro de fun-
cionários cresceu, passando de 
50,6%, em setembro, para 65%, 
em outubro”. Todos os compo-
nentes da pesquisa parecem 
seguir a chamada retomada em 
V ou U (Gecom/CNC).

Trata-se de uma evolu-
ção dos mecanismos 
de pagamentos sem 

o uso de moeda física, além 
de todo o processo ser digital 
e criptografado pelo Banco 
Central. Para a contadora 
Elys Tevania Alves de Sou-
za Carvalho, do Conselho 
Federal de Contabilidade 
(CFC), modalidades como 
o pagamento em espécie, 
TEDs, DOCs, boletos e guias 
de arrecadação podem se 
tornar obsoletas. 

Dessa forma, visando o 
alcance da eficiência opera-
cional, os contadores e em-
presas contábeis necessitam 
adequar seus sistemas para 
que estes possam interagir 
com o Pix, possibilitando 
a diminuição de custos 
operacionais e a celeridade 
na execução de operações 
diárias. A maior diferença do 
Pix para outros modelos é a 
rapidez e a disponibilidade, 
uma vez que permite que 
as transações sejam reali-
zadas 24 horas por dia, sete 

Com o Pix, as empresas de contabilidade 
poderão criar suas próprias fintechs.
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O Pix e as mudanças para 
as empresas de contabilidade
Em 16 de novembro começa a vigorar o Pix, sistema para realização de pagamentos imediatos ou 
instantâneos por via eletrônica

dias por semana, incluindo 
feriados. 

O Pix também integra 
todo o sistema bancário e 
assim as operações poderão 
ser feitas entre instituições 
diferentes, independente do 
horário dos bancos. “Com o 
Pix, as empresas de conta-
bilidade poderão criar suas 
próprias fintechs e atuar 
como intermediárias nas 
transações de seus clientes, 
sem que estes necessitem 
lidar diretamente com todas 

as burocracias bancárias”, 
avalia Elys. As instituições 
financeiras deverão oferecer 
aos seus clientes o Pix como 
meio de pagamento já dentro 
de seus aplicativos. 

As chaves Pix são nomes 
ou ‘apelidos’ utilizados para 
identificar a conta, que 
representa o endereço da 
conta no Pix. Elas podem 
ser de quatro tipos: CPF 
ou CNPJ, e-mail, número 
de telefone celular ou uma 
chave aleatória, a critério do 

cliente. É possível registrar 
mais de um e-mail e mais um 
número de telefone como 
chave Pix. Para pessoas 
físicas, é permitido registar 
até cinco chaves por conta 
se a pessoa for titular, e para 
contas jurídicas, até 20 cha-
ves por conta.

De acordo com Elys, a 
adequação de sistemas pelos 
contadores e a capacitação 
contínua são as fases iniciais 
do processo. “Atuando na 
figura de aconselhadores 
de seus clientes, os pro-
fissionais devem sempre 
buscar capacitações acerca 
do assunto e atualizações 
constantes, de modo que 
os clientes se sintam de 
fato assistidos pelos profis-
sionais que cuidam de suas 
finanças. O CFC incentiva 
a capacitação contínua dos 
profissionais para que estes 
estejam sempre preparados 
para atender novas soluções 
como o Pix”, ressalta.

Fonte: apexconteudo.
com/CFC.

Mercado autônomo em condomínios 
pode ser um bom negócio

Eduardo Córdova (*)
 
Já imaginou sair do seu apartamento, 

descer até o pátio principal e realizar com-
pras de mantimentos sem a necessidade 
de se deslocar até um supermercado? Isso 
já é possível graças aos mercados autôno-
mos e inteligentes instalados dentro dos 
condomínios. Esse modelo de negócio 
vem conquistando cada vez mais adeptos, 
principalmente devido à pandemia, uma 
vez que ele proporciona mais praticidade, 
comodidade, acessibilidade e segurança 
aos moradores. 

Na contramão de muitos setores e tam-
bém da crise econômica, investir nesse 
tipo de franquia oferece boas oportuni-
dades de crescimento, lucratividade para 
empreendedores e uma proximidade das 
marcas com os consumidores que estão 
atualmente trabalhando em home office. 
Segundo uma pesquisa realizada pela As-
sociação Brasileira de Franchising (ABF), 
o faturamento das franquias que operam 
no país subiu 7% em relação a 2019. 

A tendência é que para 2020 esse número 
cresça ainda mais, principalmente aqueles 
negócios que são considerados serviços 
essenciais e outros nichos que foram impul-
sionados pela mudança no comportamento 
de consumo dos brasileiros.

Acredito que devido à Covid-19, muitas 
mudanças que foram feitas em nossas 
rotinas durante o período de isolamento 
social serão mantidas. E nesse cenário, o 
“touchless retail” ou mais conhecido como 
“varejo sem toque”, será cada vez mais 
utilizado atrelado também ao omnichannel 
e ao bom relacionamento construído entre 
cliente e empresa. 

Dessa forma, é possível oferecer uma 
experiência descomplicada e todo suporte 
necessário caso haja alguma dificuldade 
no processo de compra. Para se ter uma 
ideia, um levantamento realizado pelo 
Ibope Conecta, empresa que avalia o com-
portamento dos brasileiros na internet, 
mostra que 87% das pessoas efetuariam 
suas compras em supermercados sem 
caixa justamente por ser uma alternativa 
mais prática, rápida e por oferecer uma 
experiência diferenciada. 

Dados como esses reforçam que há 

uma evolução constante no mercado de 
bens e consumo, mas as empresas, esta-
belecimentos comerciais e residenciais, 
precisam acompanhar essas inovações se 
quiserem manter seus clientes e moradores 
satisfeitos e seguros. Se olharmos para as 
indústrias, percebemos que grande parte 
delas estão cada vez mais se aprofundando 
na digitalização e buscando canais que 
possam ajudá-las a diminuir a barreira que 
ainda existe com seu público ,tanto para 
vender seus produtos como também para 
realizar estudos de comportamento para 
entender e atender o que eles apreciam e 
precisam. 

A verdade é que o digital é um caminho 
sem volta! Daqui a alguns anos, teremos 
outras funcionalidades e invenções dis-
poníveis por aí e que de alguma forma 
irão suprir uma necessidade específica, 
independente do setor. Como podemos 
observar, já existe uma movimentação do 
modelo de negócios D2C (direct do con-
sumer) - que permite que as indústrias 
vendam diretamente para seu consumidor 
final, sem a intermediação de mercado ou 
revendedores. 

A nós empreendedores, resta ficarmos an-
tenados com essas inovações para conseguir 
antever as próximas tendências e novidades. 

(*) - É CEO do market4u, rede de mercado autônomo e 
inteligente do Brasil (https://market4u.com.br/). 
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Esse modelo de negócio vem conquistando 
cada vez mais adeptos pela praticidade, 
comodidade, acessibilidade e segurança.

Helmuth Hofstatter (*)

Os dados obtidos a partir de infor-
mações do setor são extremamente 
ricos e podem ser utilizados de várias 
formas, mas especialmente em análise 
que resultam em melhorias. 

Esse conjunto é a essência da inte-
ligência artificial (I.A.), algo que vem 
ganhando cada vez mais espaço na 
vida das pessoas em todo o mundo. 
Atualmente, a I.A. já tem grande 
impacto no dia a dia e vai se tornar 
ainda mais presente, de acordo com 
a evolução da tecnologia.

Esse ramo de pesquisa da computa-

ção visa simular o raciocínio humano, 
mas isso não é exatamente uma novi-
dade. Essa ideia começou na década 
de 50, quando cientistas já pensavam 
em computadores fazendo coisas que 
os humanos fazem, como cálculos 
complexos, interações etc.  

Infelizmente, naquela época, não 
havia tecnologia suficiente para isso, 
mas nos últimos anos houve uma 
grande evolução nesse campo. Os 
computadores podem processar infor-
mações com maior agilidade e a I.A. é 
uma ferramenta comum, disponível na 
palma da mão com os smartphones. 

As empresas de logística, princi-

palmente as que são voltadas para 
tecnologia, já utilizam Inteligência 
Artificial em muitos processos, seja 
para verificar dados de maneira mais 
eficiente, calcular rotas e datas, in-
serir informações na plataforma ou 
mesmo monitorar o comportamento 
dos usuários. Apesar de ser uma 
tecnologia complexa e nova, pode 
ser aplicada em diversos tipos de 
negócios. O principal objetivo da I.A. 
é ela poder tomar decisões com base 
em dados. 

No futuro, a ideia é implementar 
de forma ainda mais eficaz essa téc-
nica em processos logísticos: além de 

utilizar como auxílio em plataformas 
tecnológicas, o uso desse artifício pode 
ser concreto a partir de caminhões 
autônomos realizando entregas com 
segurança, máquinas examinando 
containers para verificar se está tudo 
certo, posicionando containers em 
locais estratégicos no porto ou na 
indústria e localizando tudo de forma 
fácil e ágil.

Para que tudo isso seja possível, é 
necessário manter os dados estrutura-
dos e organizados, já que é disso que 
a inteligência artificial irá se alimentar 
para gerar análises e respostas eficien-
tes. Essa é uma tendência de mercado 

e, hoje, muitas empresas ainda não 
fazem isso e podem sofrer no futuro. 

Atualmente, a tendência é a busca 
de novas funções que vão desde o 
gerenciamento até o recebimento dos 
pedidos, tudo isso utilizando dados 
para a criação ferramentas e processos 
melhores. 

O ideal é ver isso com otimismo, 
pois são investimentos que vão elevar 
o nível da logística e fazer reais trans-
formações na indústria.

(*) - Especialista em gestão de produtos, 
é fundador da LogComex, startup de big 

data, inteligência e automação para logística 
internacional (http://www.logcomex.com/).

O futuro da Inteligência Artificial em logística e comércio exterior


