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Com a América Latina prestes a 
enfrentar a pior recessão de sua 

história, as empresas de bens de consumo 
(CPG, na sigla em inglês) devem se prote-
ger contra o colapso de suas redes de 
distribuição na região.

Lojas de conveniência, restaurantes e bares 
no Brasil, México e em outros países da 
América Latina estarão sob enorme 
pressão devido à pandemia do Covid-19. 
Até 25% de lojas de conveniência e 80% de 
bares e restaurantes podem encerrar as 
atividades, impondo um novo tipo de sofri-
mento a uma região que já enfrenta mais 
de 4 milhões de infecções e 160 mil mortes. 

O desaparecimento de muitos desses 
pequenos pontos de venda terá um grande 
impacto nas empresas de bens de consumo 
embalados, que contam com esse “comér-
cio tradicional” para a grande maioria de 
suas vendas na América Latina. O comércio 
tradicional também é um canal muito mais 
lucrativo para as empresas de CPG do que 
o canal comercial moderno, que inclui o 
“atacarejo”, um formato promissor e espe-

cífico do Brasil, assim como supermerca-
dos. 

Independentemente do plano de ação a ser 
adotado, as empresas de CPG não serão ca-
pazes de evitar a disrupção por completo. 
Mas elas têm a chance de definir os moldes 
do comércio tradicional após a Covid-19 e 
garantir que esses pontos de venda contin-
uem contribuindo significativamente para 
o sucesso do setor na região.

TRÊS MEDIDAS QUE PODEM 
AJUDAR O COMÉRCIO TRADI-
CIONAL
Essas são as três principais medidas que as 
empresas de CPG devem adotar imediata-
mente:

Fornecer orientações sobre as 
melhores práticas de segurança e 
limpeza do local
A maioria dos proprietários de pequenas e 
médias empresas (PMEs) da América Lati-
na não tem os recursos ou a sofisticação de 
negócio necessária para descobrir como 
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mudar seus ambientes de vendas em 
decorrência das novas expectativas sani-
tárias. A ajuda seria bem-vinda em todas as 
etapas do processo de venda – do carrega-
mento dos SKUs ao layout de loja adotado, 
passando pelos equipamentos de proteção 
utilizados e os meios de pagamento aceitos. 

Para as PMEs que ainda não fizeram mu-
danças significativas, nunca é tarde demais 
para começar. Muitas das adaptações de se-
gurança sanitária exigidas pelo cenário atu-
al ainda podem ser necessárias daqui a um 
ano ou mais.

Embora seja importante em toda a Améri-
ca Latina, a orientação é ainda mais funda-
mental em países onde as diretrizes e 
políticas de reabertura até agora têm sido 
menos rigorosas, deixando consumidores 
hesitantes sobre onde é possível comprar 
com segurança. Esses países incluem o Bra-
sil (que ultrapassou a marca de 100 mil 
mortes em agosto) e o México (onde as re-
gras para o uso de máscara e distanciamen-
to social são brandas e o número de mortes 
diárias continua a subir).

Em todos os países da América Latina em 
que atuam, as empresas de CPG precisam 
desempenhar a função de consultores de 
segurança. Algumas já estão fazendo isso. 
Por exemplo, Pepsi, Coca-Cola, Mondelez e 
Kellogg se uniram a associações comerciais 
em uma iniciativa chamada Mi Tienda Se-
gura (“Minha loja segura”). Como parte 
dessa iniciativa, lojas e mercearias de bair-
ro recebem dicas pelo WhatsApp sobre 
como garantir que suas lojas sejam seguras 
e como evitar o agravamento do contágio 
local.

Grande parte das orientações deve estar 
relacionada ao que acontece dentro e ao 
redor das instalações físicas das PMEs. Para 
começar, elas devem enfatizar os protoco-
los de limpeza que os funcionários devem 
seguir – da lavagem frequente das mãos ao 
espirrar (quando necessário) na parte inter-
na do cotovelo. Essa orientação sobre os es-
pirros é uma das práticas que o Walmart 
México está destacando para os tra-
balhadores em suas lojas. Funcionários de 
pequenos comércios também se beneficia-

riam de folhetos descrevendo sintomas e 
medidas a serem tomadas caso sejam diag-
nosticados com a doença. 

A atenção adequada aos equipamentos de 
proteção individual, incluindo luvas e más-
caras, é outra maneira de uma loja demon-
strar consciência em relação à segurança. 
As empresas de CPG têm condições de ga-
rantir que seus pontos de venda tenham 
um abastecimento constante desses equi-
pamentos de proteção. No México, a cerve-
jaria Grupo Modelo tomou medidas práti-
cas ao fabricar e distribuir 300 mil garrafas 
de desinfetante para as mãos. 

As PMEs também deveriam adotar práticas 
sensatas de distanciamento social. Isso 
pode variar desde a limitação do número 
de consumidores presentes na loja em um 
determinado momento, até a sinalização 
indicativa da distância segura para as pes-
soas que esperam do lado de fora ou na 
área de checkout.

Ainda há outras medidas que podem mini-
mizar as chances de infecção. Por exemplo, 
as empresas de CPG podem reestruturar 
seus processos de embalagem e entrega 
para diminuir os manuseios que ocorrem 
entre um armazém e um ponto de compra 
(ou consumo). Elas poderiam sugerir ma-
neiras de facilitar a retirada de produtos na 
calçada ou no interior da loja. Além disso, 
poderiam incentivar seus parceiros comer-
ciais tradicionais a instalar pontos de ven-
da ao ar livre, em locais como os estaciona-
mentos das lojas, onde a transmissão do 
novo coronavírus é muito menos provável. 
(consulte o imagem 1).

Algumas dessas mesmas táticas, incluindo 
limitar o número de pessoas em um deter-
minado momento e aumentar a disponibil-
idade de serviços ao ar livre, também fari-
am sentido para bares e restaurantes com 
atendimento presencial. As empresas de 
CPG poderiam ajudar os restaurantes a 
pensar em alternativas e trabalhar em con-
junto com governos locais para permitir 
que as calçadas sejam áreas em que os cli-
entes possam desfrutar para beber e comer 
ao ar livre.
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Ajudar as PMEs a navegarem a mi-
gração para os canais de venda 
online
Muitos dos hábitos de consumo que se 
manifestaram durante a pandemia nunca 
voltarão completamente ao que eram antes 
do surgimento da Covid-19. Por exemplo, o 
e-commerce chinês quintuplicou após a 
crise de SARS no país. A SARS marcou o in-
ício de uma mudança de comportamento 
na China que se intensificou desde então.
A Covid-19 pode ter um efeito catalisador 
semelhante na América Latina, onde o 
hábito de comprar em lojas locais era, até 
recentemente, profundamente enraizado 
no comportamento do consumidor. De fato, 
a migração para o e-commerce já está ocor-
rendo. O marketplace argentino Mercado 
Libre adicionou 1,7 milhão de novos clien-
tes dentro de poucas semanas após a Orga-
nização Mundial de Saúde declarar a pan-
demia de Covid-19. E apenas um mês 
depois que os países latino-americanos 
começaram a decretar o fechamento de es-
tabelecimentos comerciais, uma estimativa 
apontou que o volume de compras online 
havia aumentado em cinco vezes na região 
– uma repetição quase idêntica do impacto 
da SARS na China algumas décadas antes.
O crescimento do e-commerce na América 
Latina é evidente com a maior visibilidade 
dos serviços de last-mile delivery. Há ape-

nas seis meses, a Rappi, uma rede de entre-
gadores por aplicativo da Colômbia, anun-
ciava rodadas de demissões. Hoje, essas 
demissões parecem uma vaga lembrança. 
Os entregadores em trajes laranjas da Rap-
pi estão em todo lugar – seja na Cidade do 
México, em Bogotá ou Santiago – e entre-
gando de tudo, desde compras de mercado 
até refeições, cerveja e vinho.
Outro exemplo do crescimento do e-com-
merce na América Latina é a Tiendita Cer-
ca, uma plataforma do Grupo Modelo, ini-
cialmente destinada a ajudar os 
consumidores a localizar lojas e produtos. 
Desde então, a Tiendita Cerca se transfor-
mou em uma plataforma que permite que 
consumidores em certas partes do México 
comprem alguns itens básicos de lojas 
próximas e depois retirem seus pedidos, re-
duzindo o contato com outros clientes.
Outras formas mais pontuais de comércio 
eletrônico também ganharam destaque. 
Por exemplo, vários entregadores com um 
espírito empreendedor, não afiliados a nen-
huma empresa, se oferecem para receber 
pedidos de vizinhos pelo WhatsApp ou 
Facebook Messenger e entregam os produ-
tos em uma scooter ou bicicleta. Esse canal 
informal (que chamamos de “venda conv-
ersacional”) existe na América Latina há 
algum tempo, mas sua importância cresceu 
significativamente durante a pandemia. 

Fonte: Análise do BCG.

Imagem 1 | Possível assistência das empresas de CPG às lojas de conveniência 
na América Latina
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Os fornecedores podem assumir a lider-
ança ao ajudar PMEs usarem essas plata-
formas para prosperar neste novo mundo. 
Eles devem educar as pequenas e médias 
empresas sobre como usar soluções de fin-
techs e marketplaces para pedidos on-line. 
Também é possível que algumas ferramen-
tas de vendas B2B usadas pelas empresas 
de CPG (como o MiMercado do Grupo 
Modelo, que rastreia vendas e entregas de 
PMEs) possam ser adaptadas para facilitar 
as transações B2C. 
Os recursos para transações digitais não 
são importantes apenas em situações em 
que o comprador nunca entra em contato 
presencial direto com o vendedor. A mes-
ma capacidade também se tornará cada 
vez mais importante para as transações 
presenciais da loja, por exemplo, quando 
alguém chega à vitrine de uma mercearia 
ou retira um pedido em um restaurante em 
Lima. Os clientes podem não querer manu-
sear os soles peruanos; eles podem preferir 
a opção de concluir a transação de forma 
digital (consulte o Anexo 2).

A adoção de pagamentos sem dinheiro na 
América Latina foi acelerada em resposta 
ao coronavírus, e esse processo não se es-
gotará tão cedo. Em uma pesquisa realiza-
da pela MasterCard em abril, quatro em 
cada cinco latino-americanos disseram que 

continuariam a usar pagamentos sem din-
heiro depois da pandemia. 
A mudança de comportamento dos con-
sumidores em relação ao e-commerce e às 
transações digitais também pode adicionar 
urgência aos investimentos das empresas 
de CPG em fintechs da América Latina. Até 
agora, grande parte do aumento do uso de 
fintechs (incluindo downloads de carteiras 
digitais e cadastros em neobanks) ocorreu 
entre a população latino-americana que já 
tem acesso a serviços financeiros. Caso 
mais pessoas da população sem acesso a 
serviços financeiros comecem a usar a tec-
nologia das fintechs, empresas de CPG 
terão interesse nesse processo de transfor-
mação digital.

Fornecer orientações sobre as 
melhores práticas de segurança e 
limpeza do local
Para sobreviver à crise que assola a região, 
muitas PMEs latino-americanas precisarão 
de assistência financeira direta. Algumas 
empresas de CPG já estão oferecendo isso, 

reformulando suas condições usuais de pa-
gamento para lojas e restaurantes. Isso é 
uma maneira de ajudar as PMEs a geren-
ciar suas necessidades de capital de giro. 

As empresas de CPG também podem aju-

Fonte: Análise do BCG.

Imagem 1 | Possível assistência das empresas de CPG aos bares e restaurantes na 
América Latina
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dar as PMEs a receber os auxílios emergen-
ciais oferecidos pelos governos. No Brasil, o 
montante destinado para distribuição às 
pequenas e médias empresas é equivalente 
a cerca de US$ 7,5 bilhões. Na Argentina, 
os recursos específicos para auxílio às 
PMEs (incluindo linhas de crédito para cap-
ital de giro) somam em torno de US$ 5 bil-
hões. O pacote de estímulo financeiro da 
Colômbia inclui US$ 500 milhões para em-
préstimos emergenciais para PMEs e US$ 
100 milhões em fundos de emergência 
para microempresas.

Os processos para a transferência de din-
heiro do governo para pequenas empresas 
durante uma crise nunca são simples. Mes-
mo nos EUA, um país com uma infraestru-
tura financeira altamente desenvolvida, o 
processo de transferência do auxílio emer-
gencial para as empresas foi prejudicado 
por atrasos e gerou críticas. 

Os processos na América Latina provavel-
mente enfrentarão obstáculos ainda 
maiores, pois a informalidade do setor 
comercial tradicional complica as decisões 
sobre quem tem direito ao recebimento 
desses auxílios. Qualquer indivíduo que 
trabalha com vendas nos canais comerciais 
tradicionais da América Latina sabe que 
um número significativo de pequenas e 
médias empresas operam na informali-
dade. E como os governos nacionais não in-
cluem empresas informais em seus regis-
tros, as autoridades não têm como 
determinar, por exemplo, quais das cente-
nas de PMEs localizadas em um raio de 5 
metros quadrados de uma cidade com 
grande densidade populacional são as mais 
importantes para a economia local.

As empresas de CPG que contam com dis-
tribuição direta em vez de intermediários 
são muito mais qualificados para identifi-
car esses estabelecimentos. Os governos da 
América Latina reconhecem isso, e esse é 
um dos motivos pelos quais eles têm 
procurado as empresas locais de CPG para 
obter ajuda na alocação dos fundos. São 
muitos os cenários possíveis. Por exemplo, 
as empresas de CPG poderiam fazer o des-
embolso direto de empréstimos do governo 
para PMEs ou fazer parcerias com bancos 

locais de desenvolvimento ou organizações 
supranacionais, como o Fundo Monetário 
Internacional e o Banco Mundial, para di-
recionar o crédito para PMEs. Em alguns 
casos, as empresas podem optar por ofere-
cer empréstimos diretos a determinadas 
PMEs, com condições de pagamento flex-
íveis.

Na medida em que as empresas de CPG es-
tejam envolvidas no processo de desembol-
so de recursos, cabe a elas identificar as 
PMEs com as melhores chances de prosper-
ar no longo prazo. Isso não significa que as 
empresas devem ignorar as pequenas e 
médias empresas que estejam enfrentando 
dificuldades. Mas elas precisam priorizar 
aquelas que sejam as melhores candidatas 
para escaparem ilesas, ou talvez ainda mais 
fortes, da crise da Covid-19.

UMA RESPONSABILIDADE, 
ASSIM COMO UM IMPERATI-
VO DE NEGÓCIOS
Seria ideal se as empresas de CPG tivessem 
um entendimento perfeito das mudanças 
no comércio tradicional da América Latina. 
Infelizmente, esse nível de clareza não 
pode ser alcançado. O que sabemos é que, 
daqui a um ano, haverá um número muito 
menor de tienditas, mercados, bares e 
restaurantes. Isso será devastador para as 
dezenas de milhões de pessoas para quem 
essas empresas representam um meio de 
subsistência. 

Sozinhos, as empresas de CPG não são ca-
pazes de mitigar os danos a esse setor 
econômico essencial. Elas são apenas um 
ator com um papel a desempenhar – como 
também são os governos locais, multinacio-
nais e outros. Mas seus contatos, suas habil-
idades comerciais e seu conhecimento ínti-
mo dos pontos de venda individuais 
colocam as empresas de CPG em uma 
posição singular para oferecer uma ajuda 
fundamental ao comércio tradicional.

Esperamos que elas façam tudo que estiver 
ao seu alcance. Diferentemente do que cos-
tuma acontecer no mundo dos negócios, es-
tamos todos juntos.
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