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Os impactos da 
inflação na cadeia 
de suprimentos 
das indústrias

Durante a primeira 
fase da pandemia, 
entre o início de 
2020 e meados de 
2021, a inflação 
não foi um tema 
importante para a 
sociedade e para o 
mundo empresarial

Os reajustes de insu-
mos, fornecedores e 
mão de obra, até en-

tão, eram de 1 dígito baixo e 
o foco das empresas estava 
em garantir disponibilidade 
para manter as fábricas e 
os mercados abastecidos, 
além de investir em tecno-
logia, inovação e na agenda 
de sustentabilidade. 

O cenário começou a mu-
dar no segundo semestre 
do ano passado, à medida 
que as commodities tive-
ram um salto de preços e 
os indicadores macroeco-
nômicos apontaram para 
uma aceleração, trazendo 
esse tema de volta para a 
mesa como uma das, senão 
a principal, preocupação 
dos executivos. 

O primeiro sinal foi a ex-
pressiva elevação do IGPM 
ao longo de 2021, índice de 
referência para aluguéis e 
outros contratos, que têm 
componentes associados 
às matérias primas (aço, 
vidro, alumínio, etc.) e que, 
por conta da pandemia, 
tiveram grandes elevações. 
Esse movimento levou a 
uma corrida para rene-
gociação de contratos de 
aluguel e, depois de meses 
de muita incerteza, parece 
ter havido uma certa aco-
modação. 

Quando o IGPM deu 
mostras que iria voltar a 
patamares menores, houve 
uma enorme aceleração nos 
custos dos combustíveis, 
agora associada à cotação 
internacional do petróleo, 
ao dólar e ao conflito na 
Europa. O preço do diesel, 
insumo básico para o setor 
de transporte e logística, 
subiu mais de 50% em um 
curto espaço de tempo. 

Dessa vez, todo o setor 
percebeu que o desafio 
para chegar a uma nova 
acomodação é maior e, por 
consequência, as conver-
sas para revisão de preços 
tendem a ser mais difíceis e 
mais frequentes. À medida 
que os índices de inflação 
se mantêm em patamares 
elevados, a margem de ne-
gociação das tarifas diminui 
e as antigas ferramentas das 
áreas de compras (“pro-
curement”) já não têm o 
mesmo efeito. 

Os impactos são sentidos 
em toda a cadeia, até chegar 
ao consumidor final, que 
por consequência reduz 
a frequência de compras, 
troca produtos tradicionais 

por marcas mais baratas, 
ou até deixa de consumir 
itens não essenciais. Nesse 
cenário, novas abordagens 
são necessárias e parece ha-
ver grande espaço para que 
as empresas adotem uma 
postura mais colaborativa 
para enfrentar o inimigo 
comum: a ineficiência. 

O primeiro passo é ter 
um olhar amplo da cadeia, 
verificando as oportuni-
dades de racionalização e 
simplificação, reduzindo 
etapas ou mesmo mudan-
do amplamente o desenho 
organizacional. Todos os 
elementos geradores de 
custo devem ser levados 
em conta: localização de fá-
bricas e centro de distribui-
ção, políticas de estoque, 
incentivos tributários, etc. 
Trabalhar melhor a conso-
lidação e transferência de 
carga, além da frequência 
de abastecimento, também 
são estratégias eficientes. 

Adicionalmente, para 
que a equação funcione 
bem, também devem ser 
trazidos para a mesa os 
fornecedores, prestadores 
de serviço e os clientes 
varejistas e distribuidores. 
Todos trabalhando com o 
objetivo final de eliminar 
as ineficiências. Como úl-
tima etapa, com o suporte 
de operadores logísticos, 
deve-se explorar poten-
ciais sinergias através do 
compartilhamento de es-
truturas de armazenagem 
e transportes.

A adoção de novas tecno-
logias, com destaque para o 
monitoramento a distância 
e roteirização inteligente 
de frota, digitalização de 
processos, automação de 
atividades de movimen-
tação, utilização de RPA 
e inteligência artificial, 
possivelmente associada 
ao “Machine Learning”, 
para previsão de demanda 
e planejamento logístico, 
entre outras, também deve 
fazer parte dos esforços 
para ganho de eficiência. 

E sim, algumas dessas 
abordagens exigem inves-
timentos, porém, na quase 
totalidade das vezes, eles 
se pagam e trazem bene-
fícios mensuráveis, não 
apenas para este momento 
de aperto nos custos. Tra-
zem também ganhos em 
termos de qualidade do 
serviço, tempo de entrega 
e resiliência da cadeia, fa-
tores fundamentais como 
pudemos ver nestes anos 
de pandemia. 

Tendo este olhar, a in-
flação passa a ser mais um 
elemento de disrupção que 
pode gerar novas oportu-
nidades de negócio e criar 
diferenciação. 

 
(*) - É vice-presidente de operação 

da DHL Supply Chain 
(https://www.dhl.com/br). 
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Experimentos e produção para nichos em crescimento, 
além de preços mais altos com, em média, 30% a 40% mais 
valor do que as garrafas refinadas em cantinas “normais”: 
os vinhos submersos estão chamando atenção de enólogos, 
sommeliers e chefs estrelados que criaram degustações 
e menus especiais para usar esse tipo de garrafa. Além 
disso, a garrafa é especial também porque os recipientes 
veem incrustrados com o fruto do trabalho dos muitos 
organismos marinhos presentes no fundo do mar e que 
nos vidros produzem desenhos e relevos parecidos com 
uma obra de arte.

Isso sem falar nas reservas dessas garrafas feitas por 
grandes compradores para ter as primeiras edições, 
como resorts de luxo em ilhas exclusivas que usarão os 
vinhos como “experiências”, como no caso de um desses 
estabelecimentos nas Maldivas, o Emerald Resort & Spa. 
Para lá, vão 378 unidades de Sangiovese provenientes 
das colinas toscanas e já no fundo do oceano próximos à 
ilha privada do próprio grupo. Segundo os proprietários, 
o grupo italiano The Emerald Collection, a cantina suba-
quática está posicionada de forma a não causar problemas 
no crescimento natural dos corais. 

Elas estão a 30 metros de profundidade e ficarão lá por 
seis meses, sem stress dos raios solares, mudanças de 
pressão e embalados pelo movimento das correntes - o 
que aparenta fazer com que o vinho adquira taninos mais 
sedosos e refinados ao olfato e ao paladar, notas florais 
acentuadas, maior sensação de frescor e notas de frutas 
vermelhas como morango e framboesa.

“O envelhecimento subaquático dos nossos vinhos limita 
o impacto ambiental em relação à vinificação puramen-
te terrestre, limita as emissões de CO2, reduz o uso de 
recursos energéticos e, sobretudo, faz com que o vinho 
repouse e envelheça de maneira otimizada dando um re-
sultado final excelente”, destaca o responsável sommelier 
do grupo, Nash Kanyaangarara.

Já a cantina imersa a 35 metros de profundidade ao 
longo de Cala di Forno, próximo a Talamone, na Toscana, 
tem nove mil garrafas de vinho de Terre di Talamo (com 
uvas shyrah, cabernet sauvignon e franc, além de merlot). 
Conservados a uma temperatura de 16 graus e sob uma 
pressão de 4,5 toneladas, as garrafas são conservadas em 
estruturas de ferro e há proteções de vidro para evitar 
infiltrações que sugariam o líquido. Assim que ficarem 
prontas, as garrafas são “pescadas”, protegidas e passam 

Os vinhos submersos estão chamando atenção de enólogos, 
sommeliers e chefs estrelados.

Já em relação ao  WhatsApp 
Business, versão do 
aplicativo de conversas 

voltada para as empresas, 
são mais de 5 milhões de 
usuários. 

O surpreendente é que 
o Brasil é o seu segundo 
maior mercado, perdendo 
apenas para a Índia. De 
acordo com uma pesquisa 
feita pelo Sebrae, 72% dos 
empreendedores brasileiros 
já usam a ferramenta, em 
lojas e negócios de pequeno 
porte. A partir dessa procu-
ra, surgiu a janela 24 horas, 
uma delimitação criada com 
o objetivo de encorajar essas 
empresas, que atuam por 
esse canal de comunicação, 
a responderem seus clientes 
com mais rapidez. 

Segundo Calebe Ribeiro, 
analista de marketing de pro-
duto da Huggy, plataforma 
de atendimento digital que é 
parceira da Meta, a chamada 
“janela de 24 horas de con-
versação” é o tempo limite 
que as empresas têm para 
responder às mensagens 
recebidas pelo WhatsApp. 
“Uma janela é aberta sempre 
que o seu cliente envia uma 
nova mensagem para você. 
Quando isso acontece, o seu 

Uma janela é aberta sempre que o seu cliente envia uma nova 
mensagem para você.

Quando se constrói uma plataforma 
bancária que roda dentro da própria 
cadeia, você consegue criar produtos 
específicos e aproveitar muito melhor 
o dinheiro que está lá dentro.

“São percentuais que parecem 
pequenos, mas que num grande 
volume de negócios dentro de um 
ecossistema acabam se tornando 
spreads maiores. É um longo cami-
nho, assim como toda instituição 
bancária que demorou para chegar 
até aqui de forma lucrativa, mas é 
um processo que a empresa precisa 
construir para aproveitar melhor 
as fortalezas do seu negócio”, 

diz Carlos Benitez, CEO da BMP, 
pioneira em oferecer serviços de 
BaaS no país. 

Mas quando vale a pena uma 
empresa montar uma estrutura de 
BaaS? “O sistema é apenas despe-
sa quando se resume a oferta de 
um simples wallet e de um cartão 
pré-pago. O custo para se montar 
esse tipo de operação não vai tra-
zer uma rentabilidade muito alta, 
pois quem vai usar quer uma conta 
gratuita sem o pagamento de uma 
tarifa mensal ou quer fazer uma 
transferência barata ou gratuita”, 
afirma Carlos.

Tudo isso gera muito custo para 
se ter sistemas proprietários de an-
tifraude, desenvolvimento interno e 
atendimento ao cliente. Por exemplo, 
se o token de autorização de um 
cliente não funcionar, ele vai ter que 
ligar no SAC - ou seja, mais despesas. 

“Por outro lado, se a empresa tem 
uma cadeia onde existe trânsito de 
capital que possibilita a oferta de 
crédito direcionado para os seus 
participantes, é interessante que 
ela construa uma estrutura de 
BaaS. A rentabilidade está no crédi-
to, e não no ambiente transacional 
de pagamentos”, explica o CEO.

Em 2021, a BMP intermediou 4,7 
milhões de operações de crédito 
e os volumes movimentados nas 
suas plataformas chegaram a R$ 
30 bilhões. Para este ano, a meta 
é chegar a 7,5 milhões de opera-
ções de crédito (R$ 17 bilhões) e 
R$ 100 bilhões movimentados. A 
Companhia tem como principal 
diferencial a oferta de produtos 
personalizados para empresas - o 
cliente chega, diz o que procura, 
quanto tem de capital, onde quer 
chegar e a BMP monta uma estra-
tégia exclusiva. 

Em uma pesquisa inédita sobre o 

crescimento e a expansão do bank 
as a service realizada pelo IMR 
Instrospective Market Research, os 
dados apontam que o Brasil repre-
senta 73% do mercado de BaaS na 
América do Sul, com uma Receita 
de USD 1,392 bilhões em 2021. 

“O cenário continua positivo para 
quem quer montar uma estrutura 
BaaS, mas é preciso ponderar se 
o seu negócio realmente precisa 
dessa ferramenta. Surfar na onda 
do mercado nem sempre é a melhor 
escolha para todo tipo de empresa”, 
finaliza Carlos. - Fonte e mais infor-
mações: (https://moneyp.com.br/).

Entenda o que é a janela 24h 
no WhatsApp e como usá-la

Uma pesquisa realizada pelo Panorama Mobile Time/Opinion Box, mostrou que o WhatsApp é o 
aplicativo mais aberto por dia no Brasil, e de acordo com a Baum Digital, 80% dos usuários europeus e 
latino-americanos o utilizam todos os dias como o principal meio de comunicação

de melhorar a atuação pro-
fissional dentro do What-
sApp Business, uma vez 
que ele é voltado para esse 
segmento. Isso traz maior 
credibilidade tanto para o 
aplicativo, incentivando que 
mais pessoas o usem, quanto 
para a própria empresa que 
será reconhecida pelo aten-
dimento organizado e ágil. 

“Dentro da Huggy, por 
questões de segurança, 
ao realizar o envio de uma 
mensagem fora da janela de 
24 horas, em qualquer canal 
da Meta, você deve receber 
uma notificação dizendo que 
não será possível enviar a 
mensagem, pois ela está 
fora da janela. Ou seja, para 
retomar o contato, o cliente 
final precisa mandar uma 
nova mensagem, seja ela 
voluntária ou respondendo 
a um modelo de mensagem 
que foi enviado”.

Por fim, Ribeiro finaliza 
dizendo que é muito impor-
tante estar atento a essas 
políticas, para conseguir 
atuar da melhor forma den-
tro de uma das redes sociais 
mais usadas e populares do 
mercado atual. - Fonte e 
outras informações, acesse: 
(https://www.huggy.app/).
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negócio tem a liberdade de 
conversar e prestar um bom 
atendimento”

Diante disso, fora dessa 
janela, somente é possível 
entrar em contato com o seu 
cliente por meio do envio de 
um modelo de mensagem, 
um recurso oferecido pela 
API do WhatsApp Business 
que permite disparar men-
sagens seguindo alguns 
critérios definidos pela Meta. 
Para definir esse recurso, o 
WhatsApp separou dois ti-
pos de conversa. O primeiro 
é quando o cliente inicia a 
conversa, ou seja, mesmo 
que ele possa dar início a uma 
comunicação a qualquer 

momento, a empresa não 
pode ultrapassar 24 horas 
para responder. 

Já o segundo é quando a 
empresa inicia o contato pelo 
aplicativo. Nesse caso é ne-
cessário enviar um modelo 
de mensagem, padronizado 
e aprovado pelos critérios 
da Meta. Assim que o cliente 
responde essa janela é aber-
ta, logo, o retorno tem que 
ser feito dentro do prazo, 
caso contrário, será preciso 
retomar o contato em um 
outro momento com um 
novo modelo de mensagem. 

O que é preciso compreen-
der dessa ferramenta é que 
ela foi criada com o objetivo 

Cantinas subaquáticas ganham cada 
vez mais espaço na Itália

por secagem na cantina terrestre.
Também Andrea Montone, mergulhador profissional, 

obteve uma permissão para ter uma cantina subaquática 
de 400 metros quadrados ao longo da praia toscana para 
fazer a fermentação dos espumantes e de Prosecco. Para o 
especialista, o movimento do mar que balança as garrafas 
exalta o perfume dos vinhos, elimina os efeitos dos sulfitos 
e faz cair a acidez.

Assim como nesses casos, o vinho sardo de Santa Maria 
La Palma, Akènta Sub, está sendo refinado a 40 metros de 
profundidade. Na Ligúria, a cantina Bisson usa esse tipo 
de processo há mais de 10 anos e é a pioneira nesse tipo 
de refinamento na Itália. Ali, são três mil garrafas anuais 
de vinhos branco e rosé refinados a 60 metros de profun-
didade. Questionado se essa opção poderia ser o futuro do 
setor considerando o impacto das mudanças climáticas e 
o aumento das temperaturas, o sommelier e professor da 
Associação Italiana de Sommeliers (AIS), Bruno Ferrari, 
diz que não acredita nisso por questões práticas. 

Outra que investe no setor é a startup Jamin, que está 
experimentando o processo com quatro mil garrafas de 
vinhos e destilados. O projeto foi iniciado em parceria 
com o Departamento de Ciências e Tecnologias Agrárias 
a Universidade de Florença e da AIS e quer desenvolver a 
categoria de bebidas chamadas de “Under Water Wines”. 
A ideia é validar e comercializar o primeiro e único Cham-
pagne UnderWater com o processo de maturação suba-
quático, “obtendo assim a primeira etiqueta Champagne 
AOP com o termo UnderWater em 300 anos de história 
da denominação” (Agnese Ferrara/ANSA).
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Bank as a Service: saiba quando é rentável montar a estrutura


