
Reféns da Covid 
e das cargas

Há algumas semanas, 
depois de dias de 
um isolamento, 
habitantes de 
Shanghai, moderna 
cidade chinesa, 
gritavam aflitos 
das janelas de seus 
apartamentos

Para o desespero havia 
inúmeras razões: falta 
de itens básicos de 

higiene pessoal, falta de me-
dicamentos de uso contínuo 
e, até e principalmente, de 
alimentos. Incontáveis víde-
os de geladeiras e armários 
vazios, crianças chorando e 
idosos enfraquecidos toma-
ram as redes. 

Como já era de se esperar, 
a escassez de alimentos ge-
rou aumento nos preços, e 
a situação piorou muito ra-
pidamente. Num momento 
em que a agonia atingiu seu 
auge, e os gritos angustia-
dos geraram um coro de 
milhares de pessoas, drones 
tomam os céus poluídos 
da megalópole ordenando 
que seus habitantes con-
trolassem seus desejos de 
liberdade, não cantassem 
e se afastassem de suas 
fenestras.

O uso de drones para emi-
tir tais ordens, tal qual a de-
cretação de lockdown sem 
aviso prévio – impedindo 
que as pessoas estocassem 
um mínimo de alimentos e 
remédios –, é uma mostra 
não apenas do totalitarismo 
hi-tech chinês, mas dos 
novos reféns da pandemia, 
mais de dois anos após sua 
eclosão. Alguns dias depois, 
após incontáveis críticas da 
comunidade internacional, 
os chineses distribuíram 
alguns kits básicos de ali-
mentação para os morado-
res isolados.

A violação dos direitos 
mais básicos de seus ha-
bitantes, no entanto, não 
parava ali. A testagem em 
massa, um dos pilares da 
tolerância zero ao vírus, 
separava famílias, retirava 
bebês dos colos de suas 
mães; destruia também fi-
sicamente lares diversos ao 
pulverizar compostos quí-
micos por residências que, 
após duas semanas, vazias, 
apodreciam rapidamente. 
Essa política agressiva nos 
leva a questionar os núme-
ros de infectados e mortos 
divulgados pelo governo 
chinês. 

De janeiro a março, Pe-
quim anunciou um número 
de mortos por Covid-19 
maior do que em todo o ano 
de 2021. Por mais eficaz 
que o isolamento social, o 
uso de máscaras, a vacina-
ção maciça e a higiene das 
mãos sejam no combate à 
pandemia, o custo humano 
dos novos reféns do isola-
mento não é o único. Além 

da cidade de Shanghai – que 
abriga a maior siderúrgica e 
o maior polo de construção
naval da China –, a cidade
de Shenzhen, ao sul, tam-
bém passou por políticas
semelhantes.

Shenzhen, considerada o 
Vale do Silício Chinês, é sede 
de empresas de tecnologia e 
hoje a terceira maior cidade 
da China. O lockdown rigo-
roso em grandes cidades 
chinesas gerou efeitos que 
rapidamente se espalharam 
pelo mundo. Além de um im-
portante centro financeiro, 
Shanghai concentra um dos 
mais importantes portos do 
mundo – que, só em 2021, 
foi responsável por 27% das 
exportações chinesas. 

Com a abrupta parada nas 
atividades gerais na cidade, 
o envio e o recebimento de
mercadorias para e do mun-
do foram interrompidos. O
acúmulo de contêineres,
em falta por todo o plane-
ta, e a fila de navios para
desembarque e embarque
de mercadorias, já geram
efeitos por toda a cadeia
produtiva global. Empre-
sas como a Volkswagen, já
paralisaram a produção de
automóveis em várias de
suas plantas.

O Brasil pode experimen-
tar uma redução momen-
tânea nas exportações de 
minérios e soja para a China, 
uma vez que cidades com 
a produção interrompida, 
certamente não utilizarão 
esses itens. Somados aos 
efeitos econômicos também 
globais da invasão russa 
à Ucrânia, os lockdowns 
na China já prejudicam a 
economia do mundo todo e 
escancaram a dependência 
das cadeias produtivas das 
cargas vindas da China. 

O Brasil, que se desindus-
trializou nos últimos anos, é 
altamente dependente de 
manufaturados chineses, 
assim como Estados Uni-
dos e União Europeia. A 
redução dessa dependência 
não é algo que pode ocorrer 
rapidamente, e deve fazer 
parte de um planejamento. 
Uma das explicações para o 
meteórico crescimento de 
Shanghai foi a implantação 
de Zona de Processamento 
Econômico de Exportação 
e Zona de Livre Comércio. 

Nesse ambiente, a tributa-
ção de atividades industriais 
é praticamente nula, e o 
governo facilita a geração 
e implantação de novos 
negócios. A esse cenário 
favorável, soma-se uma 
infraestrutura de qualidade 
e o incentivo à educação 
técnica e universitária. O 
que nós, brasileiros, esta-
mos esperando para replicar 
aqui essas iniciativas?
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Levantamento da Ebit/
Nielsen aponta que 
47% das pessoas já 

deixaram de fazer compras 
online por terem tido proble-
mas anteriores com a troca 
de produtos. 

Pensando nesse aspecto 
importante da experiência 
de compra, Mauricio Cwaj-
genbaum, CEO e Co-Founder 
da Genius Returns, platafor-
ma de automação e gestão de 
logística dos e-commerces, 
traz três dicas importantes 
para melhorar a logística 
reversa e transformar a ex-
periência do cliente. Confira:

1) Invista em tecno-
logia - Diversos mo-
tivos podem levar
ao descontentamento
do cliente, desde a
qualidade do produto
até conflitos sobre sua 
descrição. Por isso, é
necessário pensar à
frente e ter soluções
previamente estabe-
lecidas para oferecer
esse atendimento com 
celeridade e eficiên-
cia.
A logística reversa não 
pode e não deve ser
motivo de desgaste
para o cliente, mas sim 

Melhore a logística reversa e transforme 
a experiência do cliente

A cena é tradicional nas companhias brasileiras: du-
rante os meses de novembro e dezembro, realizam-se as 
reuniões para a previsão orçamentária das diversas áreas 
para o decorrer do próximo ano. No entanto, as perdas 
financeiras provocadas pela pandemia têm gerado um 
“efeito onda” nas finanças com um impacto que perdura 
inclusive e principalmente no cenário atual. 

Ignorando isso, agora no primeiro quadrimestre do 
ano, diversos negócios amargam perdas de orçamento 
para projetos estratégicos e até mesmo manutenção de 
equipes fundamentais. “É importante lembrar que, a 
partir de 2020, vivemos num cenário totalmente atípi-
co. A visão geral do planejamento a médio-longo prazo 
não consegue mais garantir a perenidade da verba de 
projetos. As perdas financeiras com a Covid-19 também 
impactaram diversas despesas periféricas, normalmente 
não detectadas ‘a olho nu’. 

Por isso, a importância cada vez maior de colocar uma 
lupa nas despesas de curto prazo. Elas não são mais me-
ramente operacionais: elas são estratégicas”, afirma Mar-
celo Ferraz, Diretor Comercial do Accountfy, plataforma 
SaaS para a gestão de performance corporativa. A gestão 
das contas de curto prazo identifica, de forma imediata, 
os excedentes e déficits, o que permite avaliar a melhor 
maneira de distribuí-los ou cobri-los. 

O “efeito onda” criado pelas perdas financeiras não se 
mostra em meses: ele se mostra no hoje. Por isso, a gestão 
do fluxo de caixa tem cada vez mais perdido seu aspecto 
meramente operacional, de dia a dia, para ganhar contornos 
estratégicos na gestão contábil das companhias. Nesse 
sentido, investimentos em tecnologia se consolidaram 
como prioridade para os CFOs (Chief Financial Officer) 
com a pandemia da Covid-19, diante da necessidade de 
um maior foco na segurança, compliance e risco, e de 
tomada rápida de decisões. 

Segundo a pesquisa “2021 CFO Peer Insights: Digital 
Transformation and IT Spending Priorities”, da Rimini 
Street, 80% dos executivos de finanças colocaram a trans-
formação digital na lista das cinco prioridades da corpo-
ração. Na avaliação de 95% dos CFOs,   os investimentos 
em tecnologia são vitais para a recuperação dos negócios 
diante da crise provocada pela pandemia. O levantamento 
ouviu 1.572 executivos e líderes financeiros, de empresas 
com pelo menos US$ 200 milhões em receita anual, em 13 
países, incluindo Estados Unidos, Brasil, Alemanha e Japão.

No caso da contabilidade, segundo Ferraz, ganha força o 
uso de plataformas de gestão de desempenho corporativo 

O “efeito onda” criado pelas perdas financeiras não se mostra 
em meses: ele se mostra no hoje.

Diante do conflito entre Ucrânia e 
Rússia, que vem se estendendo, um dos 
reflexos que mais preocupa os brasileiros 
é o aumento do valor dos combustíveis. 
Sabe-se que o Brasil é autossuficiente 
em petróleo, mas não em derivados. 
Neste sentido, o presidente da Rodoil, 
Roberto Tonietto, alerta para a carên-
cia de produtos refinados, como diesel 
e gasolina - produtos que tendem a se 
tornar mais escassos conforme o avanço 
do conflito. 

“Já vínhamos enfrentando alguns pro-
blemas de abastecimento do mercado em 
função dos lockdowns e as consequentes 

paradas na produção de derivados. A re-
tomada na produção não acompanhou o 
ritmo de demanda e com o cenário atual, 
temos um novo desafio”, afirma Tonietto. 
Segundo ele, repor rapidamente todo o 
volume de produção de petróleo da Rús-
sia, que responde por 11% da produção 
mundial, é uma equação de difícil solução. 

“Mesmo com o fim da guerra esse 
problema levará meses até ser resolvido. 
Talvez cheguemos até o final de 2023 
para essa questão estrutural ter uma 
solução”, avalia. Com relação ao cenário 
nacional, Tonietto frisa que não há risco 
de faltar petróleo no Brasil, mas o déficit 

em produtos refinados como o diesel e 
gasolina é preocupante e merece atenção. 
“Processamos cerca de 70% da nossa ne-
cessidade e compramos 30% do refinado 
de fora. O problema não está no petróleo, 
mas nos derivados, que geram dificuldade 
de abastecimento do mercado interno. 

O consumidor ainda não sentiu o pro-
blema da falta de produto, mas as distri-
buidoras e postos já vêm sentindo, sim, 
problemas de escassez de produto. Porém, 
estamos nos mobilizando para encontrar 
soluções a fim de garantir o fluxo de 
abastecimento interno”, finaliza. - Fonte: 
(https://www.rodoil.com.br/).

Três dicas para fidelizar o cliente 
com a logística reversa

Milhões de compras online no Brasil são trocadas ou devolvidas ao ano. Esse processo de trocas e 
devoluções é a chamada logística reversa, uma etapa da pós-venda ainda negligenciada por muitos 
varejistas, mas fundamental para a fidelização e o resultado dos negócios

ção e maiores taxas 
de recompra.

3) Empodere o seu
cliente - Uma boa
política de troca e devo-
lução é imprescindível
para o bom relaciona-
mento com o consu-
midor. É necessário
ainda que o cliente
saiba que essa política
existe e que ele pode
confiar nas condições
estabelecidas – e essas
informações devem ser 
acessíveis a ele.
Conhecer as condições 
de troca e devolução e
perceber que elas são
simples e facilitadas
muitas vezes empode-
ra o cliente e o encoraja 
a realizar uma compra
com menos objeções.
Ao reduzir burocra-
cias e automatizar
processos, é possível
também dar mais auto-
nomia ao consumidor.
Ele consegue resolver
seu problema com
ações simples, o que
aumenta sua satisfa-
ção. - Fonte e outras
informações, acesse:
(https://www.genius-
returns.com.br/).

a melhor alternativa 
para resolver o seu 
problema. Trocar ou 
devolver um produ-
to deve ser tão fácil 
quanto comprá-lo. O 
mercado dispõe de 
soluções tecnológicas 
que facilitam essa ope-
ração, automatizando 
diversos processos que 
antes eram manuais.

2) Planeje e otimize
sua logística - Pro-
cessos longos não são
viáveis para um e-
commerce, já que os
consumidores online
exigem imediatismo

e agilidade. Por isso, 
além de investir em 
uma boa ferramenta 
de automação e gestão 
de logística reversa, é 
importante treinar as 
equipes envolvidas e 
planejar esses proces-
sos para alcançar mais 
dinamismo. 
Processos bem defi-
nidos e estruturados 
são capazes de re-
verter uma situação 
negat iva  com um 
cliente, transforman-
do-a em uma boa ex-
periência e trazendo 
até mesmo fideliza-
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Áreas financeiras mostram sua força 
estratégica no pós-pandemia

(CPM), que podem dar uma previsibilidade financeira de 
curto, médio e longo prazo, oferecendo aos profissionais 
das áreas financeiras uma administração assertiva e precisa 
dos recursos da empresa, sem pontos cegos. 

Entre as principais funcionalidades estão: automatização 
de demonstrações financeiras; análise de inconsistências; 
planejamento/modelagem de cenários e riscos; conso-
lidação contábil; reportes financeiros; revisão de dados 
e criação de dashboards de monitoramentos dos indica-
dores-chave da empresa. Essas ferramentas permitem 
elaborar as demonstrações gerenciais necessárias para 
as análises que auxiliam as empresas a atingirem seus 
objetivos financeiros. 

Diante da necessidade de uma resposta rápida aos 
impactos causados pela pandemia, uma das vantagens 
das plataformas tecnológicas é a geração de relatórios 
de demonstrações financeiras em apenas segundos ao 
automatizar processos manuais. Tem sido recorrente a 
suspensão de projetos e até mesmo cortes de equipes por 
falta de visão de curto-médio prazo das verbas provisio-
nadas nas companhias. 

O acompanhamento dos fluxos de curto prazo evita 
esse tipo de surpresa e ajuda a fazer o elo com a previ-
são orçamentária de longo prazo. Portanto, investir em 
tecnologias que cumpram esse papel não significa apenas 
dar agilidade a processos. É também ir além do simples 
reporte operacional e transformar de fato a gestão contábil 
em um recurso estratégico valioso para a manutenção e a 
expansão dos negócios”, afirma Ferraz. - Fonte e outras 
informações (https://www.accountfy.com/).
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Escassez de abastecimento em gasolina e diesel


