
Selecionamos para vocês os 

MELHORES INSIGHTS que a JD.com 

está implementando para manter a 

produtividade no período de crise 



Cadeia de suprimentos de varejo:

Nível de 

estoque
Nível de 

produção
Demanda

Produtos que antes eram vendidos offline não estavam 

disponíveis para compra online na quantidade demandada.

Os alimentos frescos são um exemplo disso.

• Mapeam os produtos das lojas físicas localizadas mais 

próximas dos clientes;

• Checam se a loja possui estoque;

• Entregam no mesmo dia.

Solução - Omnichannel Fulfillment:



Instalação de mini-estações de entrega 

do lado de fora dos apartamentos, que 

funcionam como armários de coleta 

automática.

Entrega sem contato via robô autônomo 

para entregar produtos a hospitais em 

Wuhan e para pessoas que estavam em 

isolamento em Shenzhen.

Uso de drones para entregar 

mercadorias para as pessoas em 

quarentena. 



As lojas de conveniência da JD, a JDX Mart, possuem 

máquinas de venda automática de Inteligência Artificial 

desenvolvidas pelo JD-X, o laboratório de inovação 

logística da empresa.

1. Seleção dos produtos em uma máquina;

2. Uso de QR code para digitalizar o pedido;

3. A porta abrirá sozinha para que o cliente 

pegue o produto;

4. O pagamento será processado 

automaticamente;

5. A limpeza da máquina é feita regularmente.



Implementação de um novo programa 

para contratar para seus supermercados

físicos, o 7FRESH, trabalhadores que 

foram afastados de seus empregos.



Os produtos dos patrocinadores eram 

apresentados para os espectadores 

comprarem com um único clique. 

As vendas de uísques de um único 

parceiro aumentaram 8x em 

comparação ao dia anterior. 

Parceria com empresas de música e 

marcas internacionais de bebida para 

patrocinar um show ao vivo com 3h de

duração.



A JD foi convidada pelo governo da província de 

Hubei a construir uma plataforma de 

gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Com isso, a JD passou a gerenciar os

suprimentos de emergência necessários para as 

pessoas da região no epicentro da crise.



A JD Cloud & AI lançou um assistente inteligente de 

epidemia que capacitou as pessoas com 

conhecimento sobre o vírus através de dois serviços:

Lançou também um sistema de triagem de 

temperatura corporal em aglomerações.

É feito através de uma tecnologia de 

infravermelho que identifica facilmente picos 

de temperatura.

Consultas on-line 

gratuitas

Sessões de transmissão ao 

vivo com especialistas 

renomados



Mais informações no site

www.institutopropague.org
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Então não perca a nossa 

entrevista com Guo Rui, Lead 

Expert do Report Ethics and

AI da República Popular da 

China, e Ronaldo Lemos, um 

dos criadores do Marco Civil 

da internet.


