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OLÁ, EMPREENDEDOR! A pandemia de covid‑19 fez de 2020 um ano bastante difícil 
para os negócios. Restrições às atividades presenciais, entraves 
para obtenção de crédito e queda expressiva da quantidade 
de consumidores nos centros comerciais são alguns exemplos 
dos desafios que as empresas tiveram de enfrentar.

No início de 2021, o Brasil começou a campanha de vacinação, 
indicando que tempos melhores estão por vir. Contudo, até 
a imunização de toda a população, teremos de conviver com 
algumas limitações à circulação de pessoas, o que impede que 
as atividades sejam retomadas plenamente no curto prazo.



Sendo assim, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) compartilha, 
neste e‑book, considerações a respeito do impacto da 
pandemia nos negócios e recomendações específicas 
para determinados ramos de atividade. São eles:

 comércio eletrônico 
 supermercados 
 farmácias e drogarias 
 materiais de construção 

 imobiliário 
 vestuário 
 turismo 

Boa leitura!
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Não é novidade que, em razão das restrições impostas às 
atividades presenciais, o e‑commerce foi um dos setores que mais 
se destacaram em meio à pandemia. A Pesquisa Conjuntural do 
Comércio Eletrônico (PCCE), da FecomercioSP, aponta que as vendas 
digitais cresceram 32% no Estado de São Paulo em 2020. Foi como 
se o ano passado tivesse sido uma longa e contínua Black Friday.

Apesar do resultado positivo, é bom lembrar que as empresas tiveram 
de se desdobrar, uma vez que muitas – praticamente da noite para 
o dia – se viram forçadas a iniciar uma operação online, além dos 
típicos desafios de gestão e logística do comércio eletrônico.
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Não à toa, o número de novos vendedores cadastrados nas 
plataformas de marketplace cresceu significativamente, 
aumentando a concorrência nas vendas online. Nesse ponto, 
as empresas devem se atentar ao fato de que o consumidor, no 
ambiente digital, tem mais facilidade para comparar preços. Além 
do mais, não se pode ignorar que o custo do frete e o prazo de 
entrega do produto também influenciam as decisões de compra.

De maneira geral, o comércio eletrônico soube ganhar 
a confiança do consumidor em meio à pandemia, o 
que deve beneficiar o setor no longo prazo, com um 
processo constante de chegada de novos clientes. 

Embora a retomada das atividades presenciais modere o ímpeto do 
e‑commerce, as vendas online devem permanecer em nível superior 
ao período pré‑pandemia. A expectativa é de que o comércio 
eletrônico, ainda que em menor ritmo, siga crescendo em 2021.



COMÉRCIO 
ELETRÔNICO

Com isso, as empresas devem seguir se digitalizando e 
diversificando os canais de vendas. Serviços de delivery, 
assim como vendas por meio do WhatsApp e das redes 
sociais, por exemplo, tendem a continuar em alta, sendo 
alternativas com baixo custo para o empreendedor. 

Também é interessante disponibilizar o PIX como forma de 
pagamento, uma vez que se trata de uma opção mais rápida do 
que o boleto bancário e as demais modalidades de pagamento. 
Além disso, dada a instantaneidade do PIX, é possível induzir 
que menos compras acabem abandonadas no carrinho virtual.
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Por fim, considerando o aumento do desemprego e o 
fim do auxílio emergencial – se retomado, deve voltar 
em valor inferior ao disponibilizado em 2020 –, vendas 
de produtos de preços mais elevados, como eletrônicos e 
eletrodomésticos, podem desacelerar, até mesmo porque 
grande parte da demanda reprimida já foi suprida.

Caso ainda esteja ensaiando os primeiros passos no 
ambiente digital, confira o e‑book como montar uma 
operação de comércio eletrônico em meio à pandemia.

https://lab.fecomercio.com.br/gestao-empresarial/baixe-o-e-book-e-aprenda-a-montar-uma-operacao-de-comercio-eletronico/


SUPERMERCADOS Quando o surto de coronavírus começou a se alastrar 
pelo País, o temor de desabastecimento causou uma 
“corrida” aos supermercados, principalmente por 
alimentos básicos e produtos de higiene.

Passada essa fase, houve um aumento das chamadas “compras 
indulgentes”, as famosas aquisições fundamentadas no “eu mereço”, 
em decorrência do estresse da reclusão. Com isso, destacaram‑se 
as compras de chocolate, bebidas alcoólicas, sorvetes e doces.

Ao longo do período pandêmico, os estabelecimentos 
tiveram dificuldades para reabastecer os estoques de alguns 
produtos. Em geral, foram episódios pontuais em razão 
da falta de matéria‑prima nas indústrias, tendo em vista 
o encolhimento do comércio internacional em 2020. 



SUPERMERCADOS Outro obstáculo, especificamente para os pequenos negócios, 
foi o acesso às linhas de crédito. Em contrapartida, o consumidor 
mostrou preferência por estabelecimentos mais próximos 
à residência, favorecendo os supermercados de bairro. 

Após quase um ano de enfrentamento da pandemia, nota‑se 
uma queda no uso do cartão de crédito, especialmente no 
caso das famílias de menor poder aquisitivo, o que indica 
que o nível de endividamento já se mostra preocupante.

Além disso, é importante perceber que o auxílio emergencial, de 
certa forma, mascarou o aumento do desemprego. O benefício se 
traduziu em consumo, principalmente de itens básicos e essenciais, 
cujas margens de lucro são modestas. Ainda assim, com o fim 
do auxílio, o faturamento dos supermercados deve recuar em 
virtude do menor poder de compra das famílias de baixa renda.



SUPERMERCADOS Do ponto de vista da gestão, sem dúvida o cumprimento dos 
protocolos sanitários para garantir a segurança dos ambientes 
resultou em aumento de gastos. Contudo, o empreendedor deve 
ter em mente que a sanitização contínua do estabelecimento 
é fundamental, uma vez que o fluxo diário de pessoas em 
supermercados é significativo. Além do mais, é a melhor forma 
de evitar que funcionários sejam afastados por contaminação.



FARMÁCIAS E 
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O pico de demanda visto nas farmácias e drogarias no início 
do contágio de covid‑19, motivado pelo temor de uma doença 
até então desconhecida, ficou para atrás. Dessa forma, o 
faturamento já voltou a girar em torno do nível pré‑pandemia.

No entanto, é importante notar que o modelo de vendas 
foi afetado pelas restrições de circulação de pessoas. O 
grande destaque, certamente, é o serviço de delivery de 
medicamentos, que caiu no gosto do consumidor. Basta ver 
que as vendas a distância ainda são de 20% a 30% superiores 
às registradas antes do surto do novo coronavírus.

Daqui para a frente, com a retomada do fluxo de pessoas 
nas ruas, as vendas de produtos como desodorantes, cremes 
e maquiagens tendem a se recuperar gradativamente. 
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De qualquer forma, o empreendedor deve sempre levar 
em conta as restrições locais às atividades externas.

Além disso, é importante viabilizar o PIX como forma de 
pagamento, considerando que o consumidor demonstra 
preferência por opções que dispensam contato humano.
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CONSTRUÇÃO

O setor de materiais de construção foi um dos que mais 
se destacaram na quarentena. Em função da reclusão 
social, as pessoas ampliaram o zelo com o lar, redecorando 
e tornando os ambientes internos mais confortáveis.

A prática do home office também exigiu adaptações 
nos cômodos, além de aquisição de equipamentos, 
como cadeiras e mesas de escritório.

Impossibilitadas de aproveitar os serviços das cidades grandes, 
famílias de maior poder aquisitivo optaram por se mudar, 
temporariamente, para casas de campo ou de praia, o que 
também movimentou as vendas de materiais de construção, 
móveis e artigos de decoração fora dos centros urbanos.
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Não à toa, o setor enfrentou problemas pontuais na reposição 
dos estoques, também agravados ora por paralisações 
ora pelo menor ritmo de atividade das indústrias, 
como forma de conter a propagação de covid‑19.

Passada a euforia dos consumidores, as empresas precisam 
considerar as possibilidades do comércio eletrônico. 
O setor ainda não se consolidou no ambiente digital e 
enfrenta dificuldades com apresentação dos produtos, 
explicações dos detalhes técnicos e custos de entrega.

Os estabelecimentos que souberem integrar as vantagens do 
e‑commerce às operações físicas tendem a fidelizar o cliente.



IMOBILIÁRIO Embora o mercado imobiliário tenha sofrido com entraves à 
visitação no início da pandemia, em função do distanciamento 
social, a tecnologia se mostrou uma grande aliada, permitindo 
a interação entre incorporadoras e compradores por meio de 
ferramentas online, dando continuidade às negociações.

A incerteza em relação à duração da epidemia, bem como sobre 
os impactos na economia, afetou os negócios, reduzindo a 
propensão a investimentos elevados e de longo prazo por parte 
do consumidor. Contudo, desde os últimos meses de 2020, o setor 
apresenta recuperação em termos de lançamentos e de vendas.

O que certamente contribuiu para isso foi o cenário de juros 
baixos, que torna os financiamentos mais atrativos.



IMOBILIÁRIO De qualquer forma, o setor precisa se preparar para as novas 
exigências do consumidor, como condomínios com mais 
espaços abertos e ventilados, ambientes diferenciados para 
receber entregas de produtos e áreas adaptáveis – por exemplo, 
utilização do salão de festas para atividades corporativas.

Também há de se considerar, como resultado da pandemia, a 
redução sensível da procura por escritórios, lajes corporativas 
e espaços comerciais, que só deve se recuperar após a 
vacinação em massa. Até lá, não há perspectivas promissoras 
para novas lajes e o preço do metro quadrado deve cair.



VESTUÁRIO A pandemia não foi nada generosa com o setor de vestuário. 
Pelo contrário, com as pessoas passando mais tempo em casa, a 
necessidade de adquirir novas peças caiu substancialmente.

Diante deste cenário, a administração dos estoques foi um 
desafio, considerando a baixa demanda por roupas e calçados. 
As vendas por meio do comércio eletrônico tiveram bom 
desempenho, porém, insuficiente para compensar a receita 
perdida com as restrições impostas às lojas físicas.

Com isso, novos formatos de vendas se destacaram, como a 
modalidade por consignação, na qual a loja envia uma mala 
com diversas peças para que o cliente experimente em casa.



VESTUÁRIO Apesar dos esforços, muitas lojas faliram em meio à pandemia, 
tendo em vista que se trata de um setor bastante dependente das 
vendas das lojas físicas, além da dificuldade em obter crédito.

Os estabelecimentos também registraram índices significativos 
de afastamento de funcionários por contaminação de 
covid‑19, exigindo treinamentos constantes de pessoal 
para exercer funções de colegas em tratamento.

O cenário para o setor, infelizmente, ainda é de 
desconfiança e incerteza. As dificuldades econômicas 
do País aliadas ao fim do auxílio emergencial reduzem 
a intenção de compra de itens de vestuário.



VESTUÁRIO Além disso, parte da população continua reclusa, não vendo 
necessidade em adquirir novas peças. Contudo, ainda assim, 
as lojas podem priorizar itens como camisetas e blusas ao 
fazer a reposição dos estoques. Acontece que, ao passar mais 
tempo em casa, o consumidor sente menos necessidade de 
adquirir novos calçados e calças jeans, por exemplo.

Por fim, o consumidor tem demonstrado preferência por meios 
de pagamento eletrônico e pelo parcelamento das compras. 



TURISMO Pode ser uma informação batida, mas, para analisar as atuais 
condições do turismo, convém reafirmar que o setor, sem dúvida, 
é um dos que mais sofrem com a pandemia e que somente com a 
vacinação em massa conseguirá retomar plenamente as atividades.

Contudo, é preciso ponderar que o impacto do surto de covid‑19 foi 
diferente conforme o segmento que pertence à rede do turismo.

Eventos, por exemplo, é uma das atividades mais debilitadas, 
em razão da restrição à aglomeração de pessoas.

Pelo mesmo motivo, além das preocupações com a circulação 
de pessoas de regiões diferentes e limitações impostas 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
os cruzeiros marítimos também perderem público.



TURISMO O segmento de locação de veículos, por outro lado, 
registra um aumento considerável de demanda em meio à 
pandemia. A alta é puxada por cidadãos que optaram por 
evitar aglomeração no transporte coletivo e por empresas 
prestadoras de serviços, como manutenção, assistência 
técnica, telefonia, além de hospitais e serviços públicos.

Também há atividades que, como forma de conter a 
propagação do vírus, tiveram de reduzir a oferta, como a 
diminuição de assentos disponíveis em voos e de leitos em 
hospedagens. Isso, ao lado dos custos para cumprir as regras 
sanitárias, faz com que os preços se mantenham firmes.



TURISMO De todo modo, o que se nota é que o brasileiro não quer deixar 
de viajar, mas busca, prioritariamente, destinos nos quais 
se sente seguro, o que reforça a necessidade de as empresas 
adotarem medidas de distanciamento social e higienização.

Além disso, o dólar alto e as restrições à entrada 
de brasileiros em alguns países fazem com que 
o turista privilegie destinos domésticos. 

Aos empreendedores que atuam no setor, recomendamos a leitura 
do e‑book dicas práticas para a retomada do turismo brasileiro.

https://lab.fecomercio.com.br/gestao-empresarial/siga-os-protocolos-sanitarios-e-de-higiene-para-o-setor-de-turismo-baixe-o-e-book-aqui/


Embora a vacinação já tenha começado no Brasil, 2021 ainda 
será um ano com restrições a algumas atividades empresariais, 
sem contar que, mesmo após a imunização coletiva, as empresas 
ainda terão de lidar com os efeitos da crise econômica.

Por isso, é fundamental acompanhar as condições 
da economia e se abastecer de informações sobre 
o setor no qual o estabelecimento atua. 

Mais dicas como as descritas neste material podem 
ser encontradas no e‑book a pandemia e o futuro: 
perspectivas setoriais pós‑coronavírus.

MUNICIE‑SE DE 
INFORMAÇÃO!

https://lab.fecomercio.com.br/gestao-empresarial/e-book-traca-perspectivas-para-os-negocios-no-pos-pandemia/


Também recomendamos que o empreendedor acesse, 
regularmente, o site da fecomercio‑sp , onde fica sabendo 
dos assuntos mais relevantes para o seu negócio, e, para 
mais conteúdos orientativos, visite o fecomercio lab.

Também fazemos o convite para acompanhar os nossos podcasts.

spotify soundcloud

https://open.spotify.com/show/1IvvceFjHffnbe0ISP4Y2J
https://soundcloud.com/fecomerciosp
https://www.fecomercio.com.br/
https://lab.fecomercio.com.br/
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