Capítulo especial: Impactos
da Covid-19 nos negócios

IMPACTOS

DA

COVID-19

NOS NEGÓCIOS

– Enquadramento

❖ Face à situação que vivemos, provocada pela COVID-19, com impactos transversais na saúde pública, sociedade,
economia, a GS1 Portugal incorporou um capitulo especial na edição de 2020 do Benchmarking Saúde.

❖ Tem como objetivo registar, analisar e avaliar o impacto desta pandemia, assim como perspetivar a recuperação dos
negócios.

❖ Este capitulo é composto por uma auscultação geral às empresas participantes e inclui também uma visão por
parte dos clientes.
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IMPACTOS

DA

COVID-19

NOS NEGÓCIOS

VISÃO DOS LABORATÓRIOS
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IMPACTOS

GAMA

DA

COVID-19

NOS NEGÓCIOS

– Análise das questões abertas (I)

DE PRODUTOS AFETADAS

GAMAS COM CRESCIMENTO
DA PROCURA

Doenças crónicas
Diabetes, Asma, Hipertensão

Agudos
Paracetamol, Ibuprofeno,
Azitromicina

Vitaminas e
Multivitaminicos

Imunoestimulantes

Desinfetantes e
emolientes
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COVID-19
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– Análise das questões abertas (II)

MEDIDAS ADOTADAS PARA RESPONDER ÀS ALTERAÇÕES DA PROCURA

Controlo e reforço de stock

Rateio de volumes de
encomendas

Monitorização das vendas e
variações

Realização de campanhas para
produtos em queda

Antecipação de encomendas

Incremento da capacidade de
produção

Parceria com os clientes

Revisão dos planos de
reaprovisionamento junto das
fábricas

Agilização da operação logística
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CONSTRANGIMENTOS

NOS NEGÓCIOS

– Análise das questões abertas (III)

A MONTANTE

Como ultrapassaram?

Antecipação de encomendas às
fábricas para reforçar stocks

53%

Implementação de medidas de
controlo de vendas

Ajuste de timings de entrega
DOS LABORATÓRIOS TIVERAM
CONSTRANGIMENTOS DE

ABASTECIMENTO DE
MATÉRIAS-PRIMAS OU
FORNECIMENTO DE

Contacto próximo com os
fabricantes

PRODUTOS

Partilha de lotes com outros
países
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COVID-19
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– Análise das questões abertas (IV)

IMPACTOS NAS OPERAÇÕES

Atrasos nos
lead times

Aumento de custos
de distribuição

Indisponibilidade de
produção de
matérias-primas

Impossibilidade
de visitar clientes

Redução do nº de
entregas diárias

Gestão complexa dos
pedidos excecionais

Entregas condicionadas
por prioridade
dos medicamentos
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DA

ADAPTAÇÃO

COVID-19

NOS NEGÓCIOS

– Análise das questões abertas (V)

DA METODOLOGIA DE VENDAS

PLATAFORMAS DIGITAIS

PRIORIZAÇÃO DOS
CLEINTES

FLEXIBILIDADE
DE ENTREGAS

E-MAIL E TELEFONE

REDES
SOCIAIS

GESTÃO DE
MEDICAMENTOS
CRÍTICOS

FORMAÇÃO ONLINE

FOLHETOS
DIGITAIS
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DA

COVID-19
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NOS NEGÓCIOS

– Análise das questões abertas (VI)

PARA O FUTURO: FATORES CRÍTICOS E DE SUCESSO

Prioritização das
entregas em função
do tipo de
medicamento

Grau de
digitalização
das empresas

Colaboração
com os clientes

Flexibilidade da
operação logística

Antevisão das
melhores
necessidades dos
clientes

Capacidade de
adaptação
rápida ás
mudanças

E-commerce

Monitorização
regular dos stocks
e entregas

Preparação do
CRM para dar
resposta à
ausência de
visitas
comerciais

Reforço das
equipas de
armazém

Aconselhar o farmacêutico a cirar
mais oportunidades junto do
consumidro final
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VISÃO DOS ARMAZENISTAS
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DA

PRINCIPAIS

COVID-19

NOS NEGÓCIOS

– Análise das questões abertas (I)

IMPACTOS DA PANDEMIA

Aumento da procura

Atrasos nas
entregas

Redução do número
de entregas

Maior flexibilidade
nas devoluções

Roturas de stock

Volatilidade
de preços
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IMPACTOS

FATORES

DA

COVID-19

NOS NEGÓCIOS

– Análise das questões abertas (II)

CRÍTICOS DE SUCESSO IDENTIFICADOS PELOS ARMAZENISTAS

Colaboração entre todos os
stakeholders

Acompanhamento diário das
necessidades

Projeto Operação
Luz Verde*

Planos de contingência
eficazes e adaptados

Informação fidedigna e
transparente

Teletrabalho

Contacto próximo com
os fornecedores

* “Operação Luz Verde” é a designação de um novo serviço gratuito para os utentes e para os hospitais, no atual contexto de pandemia de COVID-19, que visa garantir a continuidade terapêutica dos
doentes que se têm de deslocar aos hospitais para receber a sua medicação. Desta forma, minimiza-se o risco de contágio para doentes muitas vezes já fragilizados e garante-se a continuidade da adesão
à terapêutica.” – Fonte: Ordem dos Médicos
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VISÃO DAS PARAFARMÁCIAS
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– Análise das questões abertas (I)

IMPACTOS DA PANDEMIA

Aumento de vendas no
canal online

Diminuição do número
de clientes em loja

Roturas de stocks

Aumento da cesta
por cliente

Preparação e entregas
das encomendas

Alteração do perfil
de consumo

Reforço de sourcing
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FATORES

DA

COVID-19

NOS NEGÓCIOS

– Análise das questões abertas (II)

CRÍTICOS DE SUCESSO IDENTIFICADOS PELAS PARAFARMÁCIAS

Agilidade e necessidade de
resposta ao momento

Flexibilização de algumas
normas e regras logísticas

Ajustar a escolha
dos artigos

Reforço do planeamento
diário da cadeia

Reforçar stocks
de imediato

Proximidade e comunicação
frequente entre os
diferentes players da cadeia
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VISÃO DAS FARMÁCIAS
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COVID-19
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NAS FARMÁCIAS

▪

Esta análise foi realizada com dados recolhidos de diferentes fontes, não tendo sido contactadas farmácias diretamente.

▪

No seguimento do que foi constatado pelo feedback dos laboratórios participantes neste estudo, no período da pandemia alguns
produtos tiveram um crescimento acentuado ao invés de outros que, observaram um decréscimo na sua procura.

▪

A diferença de realidades vai mais além do produtos. Enquanto que farmácias em zonas residencias não tiveram mãos a medir,
farmácias em centros comerciais chegaram mesmo a fechar portas.

Crescimento das vendas

Decréscimo das vendas

Prevenção, Higiente e Cuidados

Beauty Care

Tratamento de síntomas (gripes, constipações, stress)

Solares

Suplementos Vitamínicos e Imunoestimulante

Higiene Oral

Emagrecimento e Adelgaçantes

*Fonte: IQVIA/IMS Health
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CONCLUSÕES
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IMPACTOS

FATORES

DA

COVID-19

NOS NEGOCIOS

CHAVE A RETER

Destacam-se, no geral, 4 linhas de melhoria e 4 ações para o futuro:

LINHAS DE MELHORIA

1

2

Colaboração,

para ser mais ágil

e flexível.

Transparência,

para melhorar a

O FUTURO

1

Planos de contingência

2

Colaboração entre supply chain
e comercial & fornecedores e
distribuidores

Planos de ação adaptados à
estratégia e objetivos
concretos

Criar grupos de trabalho ágeis
e decisores para reagir e
readaptar

visibilidade da cadeia.

3

Análise de riscos,

3

4

Resiliência,

4

para estar
preparado para qualquer disrupção.

para adaptar
rapidamente às mudanças.

19

IMPACTOS

DA

PREPARADO

COVID-19

NOS NEGOCIOS

PARA UMA PRÓXIMA DISRUPÇÃO?

PREVER OS
COMPORTAMENTOS

PROTEGER CONTRA AS
SURPRESAS

• Antecipar alterações na
procura sem precedentes

• Avaliar e ajustar os níveis de
stock de segurança

• Responder rapidamente às
alterações da procura

• Colaborar com os fornecedores
e avaliar os impactos das ações
com cenários hipotéticos

• Monitorizar a influência de
agentes exteriores à procura

• Otimizar os stocks e níveis de
serviço sobre restrições de
orçamento

RESPONDER DE FORMA
EFICIENTE

• Reposicionar e substituir os
produtos para ultrapassar a
escassez e a obsolescência
• Detetar e corrigir desequilíbrios
de stock instantaneamente
• Distribuir o stock para garantir
os níveis de serviço
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