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O começo de uma transformação

 

 
 

Quando sua empresa retornará a um 
novo curso normal de negócios?

Em algum momento 
de 2022

O negócio mudou 
para sempre

Outono ou inverno 
de 2021 (EUA)

35%

22%

43%
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As respostas obtidas pela publicação 2020 CEO 
Outlook Covid-19 Pulse Survey, produzida pela KPMG, 
não deixavam dúvidas: a pandemia trouxe incertezas 
para o ambiente de negócios. Na época em que a 
pesquisa foi realizada, a prioridade era estabilizar as 
empresas. Adaptar-se rapidamente se tornou uma 
habilidade essencial. Havia tantas incógnitas que 
os executivos não viam como projetar o que 
o futuro reservaria.

Muita coisa mudou desde então. Com a introdução 
recente das vacinas e a esperança de uma maior 
estabilidade em muitos países e setores, quais são 
as perspectivas para o setor de consumo e varejo? 
Que oportunidades promissoras os CEOs enxergam 
no horizonte para suas organizações? Eles esperam 
um retorno ao normal?

As respostas obtidas indicam que o início da 
vacinação e a esperança de uma maior estabilidade 
em muitos países e setores transformou o cenário, 
na comparação com o levantamento do ano passado. 
Mais de um terço dos respondentes reconhecem 
que a pandemia mudou suas empresas para sempre. 
A maior parte deles (92%) confia nas perspectivas de 
crescimento de longo prazo, enquanto 90% acreditam 
que suas próprias empresas tendem a crescer. 
Mas a pesquisa  KPMG 2021 CEO Outlook Pulse 
Survey também mostra que 43% dos entrevistados 
não preveem um “retorno à normalidade” ainda em 
2021. A imprevisibilidade de uma cobertura vacinal 
satisfatória em escala global afeta o otimismo 
desses líderes.

Neste sentido, saúde e segurança são as prioridades e 
os elementos essenciais na recuperação econômica, com 
93% dos CEOs afirmando que seus funcionários deverão 
informar os empregadores quando concluírem a vacinação.
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O efeito acelerador da pandemia

 

Plataformas de e-commerce ou vendas

Customer-centric technologies — 
e.g. chat bots

78%

77%

E-commerce or sales platforms

Tecnologias centradas no cliente 
— por exemplo, chat bots

78%

77%

O progresso acelerou drasticamente, colocando-nos
anos à frente de onde esperávamos estar

O progresso foi acelerado em 
questão de meses

O progresso é o mesmo de antes da pandemia O progresso passou

Global — 2021 Pulse

A digitalização das operações e a criação de um modelo operacional de última geração

A criação de novos modelos de negócios digitais e fluxos de receita

A criação de uma experiência digital transparente para o cliente

A criação de um novo modelo de força de trabalho, com trabalhadores humanos, 
automação e inteligência artificial

Global — 2021 Pulse

Global — 2021 Pulse

Global — 2021 Pulse

12% 78% 8%

17%

42%

20% 38% 33%

68%

50% 8%

8%

12% 3%

2%
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Embora muitas empresas de consumo e varejo 
tenham tido sucesso em estabilizar os negócios 
no ano passado, a pandemia impulsionou 
transformações tão profundas e rápidas que a 
maior parte dos executivos considera improvável 
voltar ao que antes era considerado “normal”. 
Na prática, seus negócios mudaram para sempre.

A evolução da experiência digital dos clientes é um 
bom exemplo de elemento gerador de impacto rápido 
e duradouro, com efeitos significativos nas estratégias 
de negócios: 78% dos executivos de consumo e varejo 
reportaram que planejam investir mais em e-commerce 
ou em plataformas de vendas digitais, e 77% deles, 
em tecnologias centradas no cliente — como chat 
bots e sites — no próximo ano.
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Quase dois terços dos respondentes esperam se 
envolver com clientes predominantemente de forma 
online no futuro, e 42% dos CEOs acreditam que a 
capacidade de criar uma experiência digital transparente 
para o cliente acelerou tanto durante a pandemia 
que muitas empresas já estão anos à frente de 
onde esperavam estar.

O impacto da pandemia também acelerou a digitalização 
das operações das empresas. Em questão de meses, 
modelos operacionais de última geração foram 
implementados, melhorando a eficiência dos negócios 
e as experiências dos clientes, resultando em novos 
fluxos de receita para muitas organizações.

O ritmo de aceleração continuou, mas a conscientização 
sobre o estresse da força de trabalho e a proeminência 
das questões sociais também aumentaram durante 
a pandemia. Em resposta, 53% dos executivos de 
consumo e varejo afirmam estar aumentando seus 
recursos de RH para ajudar a gerenciar o bem-estar 
e a saúde mental dos funcionários.

Enquanto novas oportunidades surgem, os riscos 
potenciais também devem ser considerados. 
Os executivos de consumo e varejo continuam 
preocupados com a sustentabilidade das suas cadeias 
de suprimentos, visto que a continuidade e a estabilidade 
destas emergiram como o risco número 1 durante a 
pandemia, na visão de 40% dos CEOs. Em seguida, 
são citadas como preocupações relevantes aquelas 
relacionadas aos riscos operacionais e fiscais.

O poder do propósito

Enquanto o mundo ao redor das empresas de consumo 
e varejo estava sendo transformado, seus líderes 
reconheceram a importância e o poder do propósito das 
suas organizações. A maioria dos CEOs de consumo e 
varejo (95%) reportou que o propósito das suas empresas 
impulsionou as ações que tomaram para atender às 
necessidades dos seus stakeholders. Todos os executivos 
de consumo e varejo que responderam à pesquisa 
afirmaram que sua ligação emocional com o propósito da 
organização foi fortalecida pelas suas experiências durante 
a pandemia e resultou em uma conexão mais forte entre 
as empresas de consumo e varejo e suas comunidades.

Novas oportunidades no horizonte

A mudança é uma constante, e a maioria dos CEOs 
de consumo e varejo afirmou estar confiante nas 
oportunidades emergentes de crescimento para as 
suas empresas nos próximos três anos. Apesar das 
preocupações generalizadas com a economia global, 
o apetite por fusões e aquisições não diminuiu: 52% 
indicam que estariam dispostos a realizar fusões e 
aquisições que tivessem um impacto moderado na sua 
organização, enquanto 13% deles se mostram dispostos 
a adquirir empresas que teriam um impacto significativo 
nas suas operações.

Qual é a força motriz por trás desse apetite? O potencial 
de transformação das plataformas de vendas digitais é um 
dos principais fatores, devido ao seu potencial para gerar 
aumentos significativos na receita. Consequentemente, 
muitas empresas de consumo e varejo estão altamente 
motivadas a acelerar a integração das vendas digitais para 
o cliente e as soluções de serviço nos seus modelos de 
negócios, implementando operações habilitadas pela 
tecnologia para melhorar a eficiência geral do negócio. 
Uma proposta de valor renovada, que aprimora a 
experiência do cliente, atende aos anseios por mudança 
dos consumidores e leva a uma maior participação de 
mercado não pode ser ignorada e está ajudando 
a estimular o apetite por aquisições estratégicas.
 

Ser impulsionado por um propósito corporativo tão forte 
também resultou em um compromisso inabalável com 
as metas ambientais, sociais e de governança de muitas 
empresas. Dentre os executivos de consumo e varejo, 
92% enfatizaram que pretendem garantir os ganhos de 
sustentabilidade e mudanças climáticas que obtiveram 
no ano passado, e quase todos os CEOs (98%) afirmam 
que já começaram a mudar seu foco principal para 
o componente social do seu programa de ESG.

Conforme o otimismo aumenta com a reabertura dos mercados, os CEOs de Consumo e Varejo 
focam em investir no engajamento digital e na flexibilização da resposta ao comportamento do 
consumidor. Daqui em diante, o top-down vai focar fortemente na estabilidade e na eficiência da 
cadeia de suprimentos, integrando permanentemente aos seus modelos de negócios os pivôs 
de sucesso na pandemia e garantindo que as estratégias de ESG se tornem realidade. 
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O futuro: estabilidade, crescimento 
sustentado e aumento da competitividade

52%

13%

35%
Apetite alto por 
fusões e aquisições

Apetite moderado 
por fusões e aquisições

Apetite baixo por 
fusões e aquisições
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Nos próximos três anos, como você descreveria 
o apetite por fusões e aquisições da sua organização?
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Depois de um ano inteiro lutando contra a 
pandemia, os CEOs do setor de consumo e varejo 
estão bem cientes das áreas mais vulneráveis das 
suas empresas. Embora possa haver alguns riscos 
que continuem a exigir mitigação, os líderes de 
negócios estão otimistas. Eles conseguiram 
estabilizar a maioria das suas operações e 
estão olhando para o futuro em busca 
de novas perspectivas.

Eles também estão criando um roteiro para reafirmar 
sua competitividade em um mercado cada vez mais 
dinâmico. O primeiro passo dessa jornada consistiu 
justamente em aproveitar as oportunidades digitais 
e de ESG sem precedentes que impulsionaram a 
transformação dos seus negócios no ano passado.

Para continuar o diálogo sobre esses insights e 
compartilhar suas experiências, gostaríamos de 
convidá-lo a entrar em contato com seu líder local 
de Consumo e Varejo da KPMG. Queremos muito 
ter a oportunidade de ouvi-lo.

Os CEOs do setor de Consumo e Varejo 
entrevistados entre 29 de janeiro e 4 de março 
de 2021 eram provenientes de 11 mercados 
principais (Austrália, Canadá, China, França, 
Alemanha, Índia, Itália, Japão, Espanha, Reino Unido 
e EUA). Todos os entrevistados reportaram receitas 
anuais superiores a US$ 500 milhões e 50% das 
empresas pesquisadas de consumo e varejo têm 
uma receita anual superior a US$ 10 bilhões. 
Participantes da pesquisa: 500 CEOs de todos 
os setores, sendo 60 do setor de consumo 
e varejo.



Contato
Fernando Gamboa 
Sócio-líder de Consumo e Varejo 
da KPMG no Brasil e na América do Sul  
E: fernandogamboa@kpmg.com.br

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 em tais informações sem a consultoria profissional apropriada 
após um exame detalhado da situação específica.
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