
Quais ações de curto prazo sua empresa está adotando para responder à COVID-19?*

A COVID-19 mobilizou os líderes de semicondutores para rapidamente tomarem decisões no curto prazo, e com 
implicações de longo prazo talvez ainda não totalmente compreendidas. Conforme as cadeias de suprimentos globais e 
o funcionamento das empresas no dia a dia são afetados, muitos líderes de semicondutores estão se concentrando em 
medidas de resiliência para garantir que os riscos para funcionários e clientes sejam antecipados e gerenciados. 

Descubra aqui as orientações que podem ajudar os líderes de semicondutores a obter uma perspectiva abrangente e 
entender melhor as implicações comerciais da COVID-19.

O impacto da COVID-19 no setor 
de semicondutores
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Permitir arranjos de trabalho alternativos para os funcionários (trabalho em casa, 
horário flexível, garantir licenças de VPN suficientes etc.)

Garantir que os fornecedores e parceiros da cadeia de suprimentos tenham 
planos de continuidade de negócios

Enviar comunicações regulares à equipe sobre os processos que estão sendo 
implementados para protegê-la e para manter as operações críticas

Manter a vigilância cibernética conforme os planos de trabalho 
remoto e de contingência de negócios são implementados

Revisar o fluxo de caixa, gerenciamento do capital de giro e as previsões de 
estoque, de acordo com as previsões de oferta e demanda.

Reduzir os custos com viagens, gastos com subcontratados etc.

Reduzir os investimentos de capital

Focar as licenças específicas temporárias ou 
reduções do número de funcionários

Outras

Nenhuma ação de curto prazo está sendo tomada

Revisar os planos de continuidade de negócios

Implementar atualizações tecnológicas, como tecnologias de colaboração, 
de nuvem e/ou automação.

Aumentar a diversidade geográfica da cadeia de suprimentos (incluindo fundição 
externa e parceiros externos de montagem e teste de semicondutores - OSAT)

Aumentar as capacidades da cadeia de suprimentos interna

Aumentar a diversidade geográfica de outras operações internas
(como P&D, data centers etc.)

Revisar as práticas e os relatórios de Environmental, 
Social & Governance (ESG)

Outras

Mudanças de longo prazo não são esperadas

Você sofreu com indisponibilidades da cadeia de 
suprimentos como resultado da COVID-19?**

• Sim, mas não de maneira que tenha afetado as vendas 

• Sim, problemas de oferta afetaram as vendas 

•  Não, ainda não tivemos problemas com a cadeia de suprimentos
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Quais mudanças de longo prazo você espera implementar na sua empresa como resultado da COVID-19?*
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Na hipótese de a situação da COVID-19 ser solucionada até 30 de junho de 2020, em quanto tempo 
você esperaria que sua empresa retorne às operações comerciais e à geração de receita normais?
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■ Operações comerciais    ■ Geração de receitas

No início de 2020, a previsão consensual para o crescimento da receita do setor em relação ao mesmo período do ano 
anterior (YoY) era de 3% a 7%. Atualmente, qual você espera que seja o crescimento do setor em 2020 em comparação 
com o mesmo período do ano anterior?

Considerando as seguintes soluções de mercado, qual impacto a COVID-19 terá sobre o seu investimento, 
crescimento e implementação?  (Classifique em uma escala de 1 a 5, onde 1 = impacto significativamente negativo e 5 = impacto significativamente positivo.)
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■  1-2     ■  Neutro    ■  4-5     ■  Não tenho

A fonte de todos os dados é a pesquisa de impactos da COVID-19 do setor de 
semicondutores. Essa foi uma pesquisa on-line concluída em abril de 2020 pela KPMG 
e pela Global Semiconductor Alliance. Os entrevistados eram 22 executivos seniores e 
membros do conselho de empresas globais de semicondutores.

* Múltiplas respostas permitidas; portanto, as porcentagens não totalizam 100%.

** As porcentagens podem não totalizar 100% devido a arredondamentos.
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Ser especialista
transforma negócios.


