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A rápida disseminação do coronavírus representa uma emergência de saúde alarmante 
para o mundo. Enquanto as nações seguem trabalhando em respostas a pandemia, nossa 
preocupação como líderes de negócios segue sendo é o bem-estar dos nossos funcionários e 
a nossa capacidade de dar continuidade aos negócios dos clientes. Este é o maior desafio para 
os executivos de consumo e varejo desde a crise financeira de 2008. Preparar uma resposta 
estruturada e coordenada com base no impacto para a economia posicionará sua empresa 
para ser resiliente nesse período turbulento. Este artigo traz exemplos interessantes do que 
vem sendo feito em empresas do setor de consumo e varejo nos Estados Unidos.

Destaques do estudo sobre o impacto da COVID-191

1 Consulte o nosso estudo completo do impacto econômico da COVID aqui

Com a ainda incerta evolução da doença e considerando a dificuldade de quantificar as 
consequências para a atividade econômica, a KPMG definiu as áreas que foram impactadas
pela COVID-19:

Choques de demanda: o comportamento de aversão e o distanciamento social já diminuíram os 
níveis de consumo e de gastos do consumidor, o que se traduzirá em um impacto negativo no PIB.
O varejo de produtos não alimentícios sofrerá um impacto desproporcional.

Choques de oferta: o fechamento de fronteiras e as proibições de viagens que incluem cargas
estão causando interrupções significativas nas cadeias de suprimentos.

Intervenção monetária: o Federal Reserve reduziu as taxas de juros, injetou US$ 1,5 trilhão em 
empréstimos de curto prazo e está preparado para utilizar outras ferramentas, conforme necessário. 
Outras nações, como o Reino Unido e Brasil, estão seguindo o mesmo caminho.

Intervenções fiscais: globalmente, as nações estão preparando pacotes de estímulo. As empresas 
de consumo básico podem sofrer um impacto mais curto e menor como resultado dos pacotes de 
estímulo do lado da demanda.
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Elementos estruturados de resposta organizacional

3

Ficar próximo dos clientes e consumidores

     Entender as principais preocupações
     Comunicar-se proativamente com os clientes conforme os eventos
     se desenrolam     
     Desenvolver ações para atender às necessidades

Estabilizar sua cadeia de suprimentos

     Determinar as exposições e os riscos     
     Preparar respostas (níveis de estoque, fornecedores alternativos etc.)

Avaliar o impacto, os cenários e desenvolver planos

     Realizar uma avaliação de impactos e quantificar os choques de
     demanda e oferta no negócio     
     Criar diversos cenários financeiros com base na gravidade e duração          
     Modelar ações por meio da geração de demanda, capital de giro e
     controle de custos

Atribuir lideranças e estabelecer uma “torre de controle”

     Criar um “centro nervoso” para servir como ponto central de contato
     Atribuir responsabilidades claras e agilizar a tomada de decisões

Proteger a sua equipe

     Focar as ações de saúde e segurança
     Fornecer comunicações frequentes
     Apoiar um comportamento cauteloso
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Nossa estrutura para avaliar o impacto nos negócios e impulsionar
o controle de custos

Nossa plataforma de Data & Analytics (D&A) cria uma visão detalhada das empresas
para avaliar opções de curto prazo e maximizar as perspectivas de longo prazo

Dados internos dos 
clientes, financeiros e 

organizacionais no nível 
da transação extraídos de 

vários sistemas na empresa, 
independentemente da 

estrutura de dados.

Fonte única
da verdade

Dados de consumidores 
externos e econômicos  

para ampliar as informações 
internas da empresa

Ferramentas exclusivas de D&A
e análises pré-configuradas

Engenheiros e cientistas de
dados dedicados

Dados externos e de referência 
de milhares de projetos de PI

Impulsionadores de valor

Otimização rápida de custos
Crie um entendimento detalhado 
do desempenho atual por 
categoria de produto, SKU e 
detalhes das linhas de despesas 
para determinar onde os custos 
que não agregam valor podem 
ser otimizados ou eliminados

Eficácia comercial
Impulsione a melhoria em 
áreas como preços, gestão 
promocional, segmentação de 
clientes, eficácia de marketing, 
vendas e eficiência trabalhista

Eficiência organizacional
Determine oportunidades
para equilibrar adequadamente
a organização com base
nas tendências previstas
na demanda e nos requisitos
de pessoal

Insights exclusivos
Gera insights de negócios nem 

sempre disponíveis nos relatórios 
de ERP geralmente usados pela 

administração

Velocidade dos resultados
Resultados analíticos mais 

profundos em um dado tempo; 
ferramentas construídas em um 

ambiente de “velocidade de 
negócios” de M&A

Melhor qualidade dos dados
Usando dados no nível da 
transação, a análise é mais 

robusta, pois evita premissas
de alto nível
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Todas as informações apresentadas neste documento são de natureza genérica e não têm por finalidade abordar as circunstâncias de nenhum 
indivíduo ou entidade específico. Embora envidemos nossos maiores esforços para fornecer informações precisas e oportunas, não pode haver 
garantia que tais informações sejam precisas na data de seu recebimento ou que continuarão sendo precisas no futuro. Ninguém deve tomar
ações com base nessas informações sem orientação profissional apropriada após um exame detalhado da situação específica.

O nome KPMG e seu logotipo são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da KPMG International.
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