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Está ficando evidente que o mundo não será mais o mesmo após a 
pandemia. Diante de uma das maiores crises da humanidade, a socie-
dade mudou sua maneira de interagir com o que lhe cerca e os efeitos 
econômicos e sociais ainda devem ter desdobramentos por muitos e 
muitos anos. Analisando o impacto que já ocorreu no mercado nacional, 
muitos setores da economia se reinventaram com extrema rapidez e 
desenvolveram alternativas disruptivas, que até pouco tempo atrás 
seriam rapidamente abortadas.   

O papel da logística na nova economia

Desde o fim do ano passado, temos lido muitas previsões de todos 
os fabricantes sobre o que pode ser tendência em cibersegurança. 
É natural que as grandes marcas façam este exercício, uma vez que 
ano após ano, as empresas dependem cada vez mais de uma robusta e 
confiável infraestrutura para se defender de invasões, ataques hacker, 
vazamentos indevidos, entre outras ameaças, que tiram o sono de 
qualquer gestor. Prever cenários ao fim de cada ano é muito comum 
em todos os segmentos da tecnologia da informação.  

O que é possível prever realmente sobre 
cibersegurança

A TI Industrial é, hoje, uma realidade em alguns segmentos da econo-
mia brasileira. Dados do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial (IED) que fazem parte do relatório Indústria do Futuro no 
Brasil e no Mundo, de 2020, indicam que os setores de petróleo, gás e 
mineração estão engajados na integração entre os universos TI e OT. 
Esses setores enfrentam competidores globais, e sua produtividade 
e rentabilidade dependem da digitalização de seus  processos e da 
conexão com as áreas de negócios.  

Cinco desafios a enfrentar para o país 
avançar em direção à TI Industrial

Freepik

Negócios em Pauta

Caminho dos Jesuítas
O BID com apoio de seu laboratório de inovação BID Lab e seu balcão 

privado BID Invest, em colaboração com a Organização Mundial do 
Turismo (OMT), lançou um “Smart Challenge”, uma aposta turística 
para identificar novas soluções empresariais capazes de acelerar a in-
tegração turística de Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai no 
marco do Caminho dos Jesuítas da América do Sul. O Caminho é um 
corredor turístico ligado ao patrimônio cultural jesuítico, um legado 
histórico compartilhado pelos cinco países que se desenvolveu entre 
o ano 1569 até o 1773 e que continua vivo hoje. Este Smart Challenge 
convida as companhias a propor soluções inovadoras através do formu-
lário publicado na plataforma do BID (https://convocatorias.iadb.org/pt/
integracion-turistica/smart-challenge-desafio-de-integracion-turistica).  
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Reprodução

News@TI

ISC Brasil

@A ISC Brasil, que reúne os principais lançamentos e tecnologias 
nas áreas da segurança, eletrônica, privada e pública, terá a sua 

versão totalmente digital entre os dias 27 e 29 de abril. A ISC Brasil é 
a versão brasileira do International Security Conference & Expo, com 
origem nos Estados Unidos, que é referência do setor de segurança 
integrada. Em meio ao contexto de pandemia, o Setor da Segurança 
segue ativo e demonstrou ser essencial ao longo de todo este período. 
Novos protocolos de segurança e sanitários em espaços públicos e 
privados têm sido mantidos e controlados pelos profissionais de se-
gurança à luz das novas demandas e soluções criadas pelos gestores 
de segurança para minimizar impactos dos efeitos de quarentena..  
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AI/ISC Brasil

Um novo relatório do Capgemini 
Research Institute examinou o impacto 
da interrupção do ano passado em 
produtos de consumo e cadeias de 
suprimentos de varejo (CP&R, na 
sigla em inglês), e descobriu que 
66% das organizações dizem que sua 
estratégia mudará significativamente 
nos próximos três anos, à medida que 
se adaptam à pandemia e incorporam 
maior resiliência às operações. 

Apenas 23% das organizações de produtos 
de consumo e 28% dos varejistas acreditam 

que sua cadeia de suprimentos é ágil o suficiente 
para suportar as necessidades de negócios em 
evolução da organização. 

A COVID-19 foi um alerta para as empresas 
de CP&R: 85% das organizações de produtos 
de consumo e 88% dos varejistas dizem que 
enfrentaram uma interrupção, enquanto 63% 
das organizações de produtos de consumo e 71% 
dos varejistas dizem que levou pelo menos três 
meses para que suas cadeias de abastecimento 
se recuperassem das interrupções. 

O movimento para detecção de demanda 
- Mais de dois terços das organizações (68%) 
dizem que enfrentaram dificuldades no planeja-
mento da demanda devido à falta de informações 
precisas e atualizadas sobre a flutuação dos 
pedidos dos clientes durante a pandemia. 

Para melhorar essa previsão, 66% das or-
ganizações planejam segmentar as cadeias 
de abastecimento de acordo com padrões 
de demanda, valor do produto e dimensões 
regionais pós-pandemia, enquanto 54% dizem 
que usarão análises/aprendizado de máquina e 
Inteligência Artificial para melhoria da previsão 
de demanda como forma de lidar com o impacto 
da COVID- 19. 

A visibilidade torna-se crítica - Um total 
de 75% das empresas de produtos de consumo 
enfrentaram dificuldades quando precisaram 
aumentar ou diminuir rapidamente a capacidade 

Varejistas revisam estratégias para se 
adaptar a interrupções futuras 

de produção devido à COVID-19. Para obter 
agilidade nas respostas às mudanças repentinas 
na demanda, os fabricantes podem identificar 
oportunidades para melhorar essa visibilidade, 
cita o relatório. Isso pode ajudar a lidar melhor 
com o desafio de decisões operacionais estra-
tégicas, táticas e em tempo real. 

As organizações entendem a importância dos 
investimentos digitais na melhoria da visibilida-
de: 58% dos varejistas e 61% das organizações 
de produtos de consumo planejam aumentar 
os investimentos na digitalização das cadeias 
de abastecimento. 

Em particular, 47% das organizações planejam 
investir em automação, 42% pretendem investir 
em robótica e 42% em inteligência artificial. E 
ainda, 64% e 63% das organizações também 
planejam fazer uso extensivo de inteligência 
artificial e aprendizado de máquina em transporte 
e otimização de preços, respectivamente. 

Da globalização à localização - Para evitar 
interrupções futuras, as organizações estão 
reconhecendo a importância da localização 
e investindo ativamente. As organizações de 
CP&R estão mudando da filosofia de globalização 

para a localização da base de fornecedores e ma-
nufatura. E 72% das organizações de produtos 
de consumo e 58% dos varejistas afirmam que 
estão investindo ativamente na regionalização 
ou localização de sua base de manufatura ou 
produção próxima ao local. 

Algo como 65% das empresas de CP&R 
também estão investindo na regionalização e 
localização de sua base de fornecedores, aumen-
tando para 83% no Reino Unido e 73% na Índia, 
por exemplo. Em linha com essas estratégias, 
os fornecedores globais representarão apenas 
25% da capacidade dos varejistas em três anos, 
ante 36% nos dias de hoje. Em produtos de 
consumo, os fabricantes globais representarão 
apenas 17%, contra os 26% atuais. 

Em linha com a mudança para a localização, as 
"lojas dark", que têm operações independentes 
e estão mais próximas dos locais de entrega, 
estão se tornando uma alternativa cada vez 
mais útil para o atendimento de pedidos online 
à medida que o tráfego físico diminui. 

Uma pesquisa anterior da Capgemini mostrou 
que se as entregas das lojas dark aumentassem 
50%, as margens de lucro poderiam crescer 7% 
como resultado de custos de entrega mais baixos 
e maior rendimento de entrega em comparação 
com as lojas - embora também não afetem as 
operações da loja. "Fabricantes e varejistas 
reconhecem o grande risco de interrupções 
futuras e têm a oportunidade de criar agilidade 
e resiliência para adaptar suas redes de cadeia 
de suprimentos", afirma Lindsey Mazza, líder 
global da cadeia de suprimentos de varejo da 
Capgemini. 

"A pandemia foi um evento de aprendizado 
acelerado. As organizações percebem que as 
novas tecnologias podem permitir a agilidade 
necessária - desde a melhoria das previsões de 
demanda até o aumento do atendimento e entre-
gas de última milha mais rápidas e econômicas. 
Ao investir agora, as organizações se colocam 
em boa posição para apoiar com segurança os 
consumidores em seus momentos de necessida-
de - sempre que ocorrer a próxima interrupção 
do setor". - Fonte e outras informações: (http://
www.capgemini.com).
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VOCê REALMENTE 
PRECISA DE UM CARRO?
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NãO TER VEíCULO PRóPRIO

Acesso a Vacinas 
Em uma carta ao Banco Mundial e ao 

FMI, o papa Francisco afirmou que as 
leis de mercado não podem prevalecer 
sobre a solidariedade na distribuição 
de vacinas anti-Covid. A mensagem 
dá sequência à benção de Páscoa do 
pontífice, quando ele cobrou acesso 
universal a imunizantes contra o novo 
Coronavírus. Na carta, Jorge Bergoglio 
diz que chegou a hora de reconhecer 
que o mercado financeiro "não governa 
a si mesmo" e precisa estar sujeito a 
"leis e regulações que assegurem seu 
trabalho pelo bem comum".

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/voce-realmente-precisa-de-um-carro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/a-crise-chega-no-quartel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-desafios-a-enfrentar-para-o-pais-avancar-em-direcao-a-ti-industrial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-papel-da-logistica-na-nova-economia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-e-possivel-prever-realmente-sobre-ciberseguranca/

