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OPINIÃO

Haverá estabilização
das cadeias de
abastecimento ou
a inflação será não
contextuai?
O presidente do Iscte Executive Education, José Crespo
Carvalho, aborda a dificuldade em prever a estabilidade de uma
cadeia de abastecimento, uma vez que a Covid-19, a disrupção
e a inflação podem fazer parte da equação.
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aumento de risco percebido reforçam-se en-

guiu serviço a baixo preço), é que as cadeias
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HÁ EFEITOS
IMPORTANTÍSSIMOS DO
LADO DA PROCURA, PROCURA
ESSA TÃO DEPRESSA SE
AGIGANTA COMO SE RETRAI

Stocks pequenos e cadeias de abastecimento

demasiado complexo e entrópico de gerir. Com

tensas não funcionam senão com princípios
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de inflação. E basta que estas condições se

mesmas cadeias, com fluxos contínuos, pro-

vão mantendo para prever inflações que não
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continuados, e tead-times aceitáveis. Interrup-
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ções criam incerteza e fluxos instáveis elevam

valer de muito.

