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Assim como a maioria dos segmentos, o setor de Consumo
e Varejo (conhecido pela sigla em inglês C&R) passa por um
processo de profundas mudanças, muitas das quais já vinham
ganhando espaço dentro das estratégias e dos modelos de negócios
das empresas. Porém, o que antes acontecia gradativamente, ganhou 
peso com a pandemia. As medidas que os países de todo o mundo 
adotaram ao longo de 2020, com o objetivo de mitigar o impacto da
crise sanitária e ganhar tempo no curto e médio prazo até a descoberta 
de uma vacina, marcaram a realidade socioeconômica de quase toda
a população mundial no último ano e durante a primeira parte de 2021. 

Nota do autor: artigo baseado nas conclusões do último webcast 
da KPMG na América do Sul sobre Consumo e Varejo, “Digitalização 
acelerada, propósito na estratégia, ESG e outros aspectos: Como eles 
afetarão o futuro do Consumo e Varejo?”, realizado em 10 de agosto de 
2021 e que contou com a participação de diversos especialistas do setor. 



Nesse período, os consumidores aprenderam
a realizar a maioria de suas atividades diárias
em casa e se tornaram profundamente
dependentes da tecnologia e das redes.
O trabalho remoto, as compras online e as
soluções digitais para socializar e se divertir
dentro de casa deixaram de ser “tecnologias 
emergentes” e encontraram o espaço procurado
para o seu crescimento postergado. 

Do ponto de vista empresarial, a demanda
crescente por mudanças e a maior preocupação
social com o meio ambiente, impulsionadas pela 
pandemia, fizeram com que as empresas de C&R 
entendessem a importância de a sua atividade 
estar ligada a um propósito social. Elas também 
foram forçadas a investir na transformação digital de
suas organizações, alocando recursos para dar 
continuidade às operações remotamente, ter 
visibilidade nos principais marketplaces digitais
ou ter uma nova plataforma de vendas online.
O aspecto mais importante sobre essa série
de mudanças é que, em sua maioria, elas
vieram para ficar. 

Alguns resultados da última edição do estudo 
realizado anualmente pela KPMG1 com CEOs de 
todo o mundo podem explicar essas mudanças. 
Por exemplo, 24% dos CEOs de empresas de C&R 
que responderam à pesquisa garantiram que “não 
esperam voltar à normalidade de suas operações”, 
argumentando que o modelo de negócios do setor 
mudou para sempre. Outros 74% deles concordaram 
que o avanço para a digitalização das operações 
de suas empresas acelerou imensamente durante 
a pandemia, ganhando meses ou até anos. Da 
mesma forma, em termos da transformação digital 
e dos novos modelos de negócios, grande parte 
dos CEOs do setor de C&R asseguraram que 

buscarão investir mais em comércio eletrônico, 
tecnologias de atendimento eletrônico ao cliente, 
comunicações digitais, inteligência artificial, RPA, 
segurança cibernética e Cloud Computing. Todos 
esses elementos foram claramente influenciados 
pelos efeitos da pandemia e pelos novos padrões 
de emprego e consumo que, como já mencionado, 
vieram para ficar. 

Finalmente, no que se refere às questões
ambientais, sociais e de governança (ESG),
quase todos os CEOs afirmaram que aumentaram
seu foco nesses critérios (96%) e querem manter o 
que foi alcançado durante a crise (89%). O resultado 
comprova, de alguma maneira, a relevância que esses 
conceitos adquiriram – não apenas dentro do setor de 
C&R, mas de maneira geral – diante de uma demanda 
crescente por mudanças, do maior sentimento de 
vulnerabilidade das pessoas (diante da possibilidade 
de novas crises globais) e da necessidade urgente
de as empresas alinharem seus objetivos com
um propósito social.

Embora o processo de vacinação realizado 
globalmente represente uma “luz no fim do túnel”, 
permitindo que muitos países estejam próximos da 
recuperação, as realidades individuais costumam 
ser diferentes, especialmente em regiões como a 
América do Sul, onde as crises sociais e econômicas 
pré-existentes foram agravadas pela pandemia 
e ainda aguardam uma solução fundamental 
(particularmente, para os altos níveis de pobreza 
e desemprego e os baixos níveis de crescimento 
e renda per capita), minando uma recuperação 
sustentável da atividade econômica e dos gastos 
de consumo. Apesar dessa realidade, a região não 
está alheia ao que está acontecendo no resto do 
mundo e, embora de forma mais gradual, está se 
ajustando às tendências que regem os mercados 

mais desenvolvidos, que já estão em processo de 
reconversão e próximos da nova normalidade. No 
caso do varejo, isso é visto com mais detalhes, uma 
vez que as grandes empresas sul-americanas do 
setor estão investindo fortemente em tecnologia e se 
adaptando às novas demandas e aos novos padrões 
de consumo na tentativa de abrir caminho para a 
etapa pós-pandemia. 

Em termos de digitalização, as empresas de 
consumo sul-americanas vêm acelerando os 
investimentos na transformação digital, alocando 
grande parte dos recursos para o back office com o 
objetivo de melhorar e tornar os processos internos 
mais eficientes, aumentar a produtividade e reduzir 
custos. No entanto, elas também alocaram recursos 
para serem mais visíveis nos marketplaces, ou 
para disponibilizar suas próprias plataformas de 
vendas e novos métodos de pagamento online. 
Além disso, as empresas preocupam-se com o peso 
que a sociedade e os seus clientes estão dando ao 
propósito da empresa e, com isso, aos critérios 
ambientais, sociais e de governança corporativa 
(ESG) que, convergindo para os novos padrões de 
consumo e interesses comunitários, trarão benefícios 
econômicos no médio e longo prazos, mas para os 
quais atualmente os custos de implementação devem 
ser considerados, com o objetivo de poder equilibrar 
a equação econômica das empresas e obter uma 
mudança sustentável ao longo do tempo. Embora a 
sustentabilidade fosse um tema já mencionado antes 
da pandemia e um conceito de importância relativa 
para os negócios, a crise sanitária acabou por acelerá-
la, a exemplo do que ocorreu com a transformação 
digital, favorecendo sua incorporação plena ao modelo 
e às estratégias das empresas, como parte central do 
processo de reinvenção e adaptação ao novo normal 
e ao novo consumidor, especialmente entre empresas 
do setor de C&R.

 Concordaram que o avanço
para a digitalização das

operações de suas empresas 
acelerou imensamente
durante a pandemia.

 As empresas de
consumo sul-americanas vêm
acelerando os investimentos

na transformação digital,
alocando grande parte dos 
recursos para o back office

com o objetivo de melhorar e 
tornar os processos internos

1 “CEO Outlook 2021 Pulse Survey”, KPMG, 2021.
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Finalmente, não podemos deixar de observar
que a realidade socioeconômica da maioria
das economias sul-americanas representa
um entrave, principalmente para a redução
dos gastos de consumo das famílias e para
a próxima etapa de desenvolvimento de um
setor tão dinâmico como o de varejo. Somam-se a 
esses fatores os processos eletivos distintos que 
alguns desses países têm pela frente (Argentina, 
Brasil, Chile e Venezuela, por exemplo), ou o 
significativo descontentamento social que reina 
em outros (Colômbia, Peru e Venezuela), bem 
como a gestão equivocada da pandemia, a falta 
de vacinas, a lentidão no processo de reabertura 
econômica e a ameaça latente de novas cepas do 
vírus que levam a possíveis novos confinamentos. 
Com tudo isso, espera-se que a confiança do 
consumidor sul-americano se recupere de 
maneira mais lenta em relação à média global, 
dependendo fortemente dos níveis de incerteza 
resultantes da falta de estabilidade política e 
econômica. Afinal, para onde a região está indo 
em termos políticos e ideológicos? Como a 
renda e as taxas de crescimento serão afetadas? 
Independentemente do que foi exposto, e embora 
mais desordenadamente, já que nela coexistem 
realidades muito distintas, a região caminha para 
novos padrões de consumo. A única certeza é 
que a realidade mudou “para todos e para sempre”, 
e o “novo normal”, como tem sido chamado esse 
momento, é muito diferente do que conhecíamos. 
Só há um caminho a percorrer: para frente.
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