
PÓS-PANDEMIA, 
TENDÊNCIAS
DE MERCADO

E CRÉDITO 



O DESAFIO
DO RECOMEÇO



Apesar de ainda não haver nenhuma 
certeza sobre o fim da pandemia de 
Covid-19, o plano de retomada das 
atividades econômicas no Ceará já está 
na fase mais avançada, com grande 
parte da cadeia produtiva retomando 
o funcionamento presencial. Nos 
últimos meses, porém, pelo menos 
4% dos empreendedores do Ceará 
precisaram fechar as portas de 
seus negócios definitivamente em 
decorrência da Covid-19, e cerca de 
34% das empresas interromperam as 
atividades temporariamente, segundo 
levantamento do Sebrae Nacional. 



A mesma pesquisa mostra que 56% 
dos empresários conseguiram manter 
suas empresas funcionando, ainda 
que com adaptações, mas apenas 
3% mantiveram os negócios da 
mesma maneira. Ao observar esses 
índices, que ainda devem apresentar 
mudanças nos próximos meses, é 
necessário lembrar que 94% das 
empresas formalizadas no Estado são 
de pequeno porte, fatia de mercado 
que pode ter mais dificuldade para 
se recuperar no pós-pandemia, pela 
ausência de reservas financeiras. 

Para ajudá-los a recuperarem seus 
negócios e estimular o nascimento de 
novas empresas, o E-book Recomeçar 
reuniu dicas sobre o que esperar 
do pós-pandemia, com projeções 
de especialistas sobre o mercado, 
tendências e informações sobre como 
e onde conseguir crédito. Confira!



RECOMEÇANDO 
EM UM MUNDO 
“PHYGITAL”
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A estratégia de unir a experiência 
digital à experiência presencial da 
marca já era tendência antes mesmo 
da pandemia, mas foi ampliada com a 
instituição dos períodos de isolamento 
social. Um mundo “phygital” (junção das 
palavras physical – físico, em inglês 
– e digital) já vem sido anunciado por 
especialistas há alguns anos, e mais 
do que nunca empresários perceberam 
que não é mais possível escolher atuar 
no presencial ou virtual, já que estes 
se tornaram espaços complementares.



Segundo Marília Marinho, mestre em 
Administração e coordenadora dos 
cursos de graduação da Faculdade CDL, 
neste novo momento em que os clientes 
se acostumaram ainda mais com o 
modelo de compras online, caberá a 
cada empresário saber identificar, por 
meio da coleta de dados do cliente, em 
quais canais digitais ele deve operar. 

“Mesmo as pessoas que não gostavam 
de comprar online precisaram 
experimentar essa modalidade durante 
a pandemia, e por isso perderam 
um pouco da insegurança na hora da 
compra. É esperado que o comércio 
como um todo se torne híbrido, com 
lojas físicas atuando mais como 
showroom, principalmente neste 
momento em que ainda estamos em 
crise e só vamos a locais que valem 
muito a pena, pois há vários processos 
de biossegurança para seguir”, explica.



TOMADA
DE DECISÃO
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Além da necessidade de fortalecer o 
e-commerce e reforçar a imagem da 
marca investindo em marketing digital, 
através de capacitação e comunicação 
direcionada, outros fatores importantes 
devem permanecer após a pandemia. 
Para o superintendente do Sebrae/CE, 
Joaquim Cartaxo, os empreendedores 
que resistirem à crise precisarão 
reformular seu planejamento 
estratégico, a partir de uma análise 
criteriosa do perfil de seu consumidor
e das mudanças pelas quais ele passou.

“O empresário precisará compreender 
ainda mais quais os anseios, 
necessidades e hábitos econômicos 
desse sujeito para atendê-lo da 
melhor forma possível. A partir 
disso, será necessário analisar 
bem seu negócio para entender os 
custos e receitas envolvidos, quais 
os melhores fornecedores e canais 
de venda, além das estratégias 
de marketing que podem ser 
eficazes no momento”, ressalta.



COMUNICAÇÃO 
E GESTÃO 
DE DADOS
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Mas como compreender o que o 
consumidor deseja – e quais hábitos 
adquiridos na pandemia ele irá manter? 
Considerando a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), o ideal é recorrer a 
uma coleta de dados personalizada 
e autorizada pelo cliente, alerta a 
professora Marília Marinho, que pode 
ser realizada através de pesquisas em 
ferramentas de comunicação digital. 

“A melhor forma de conhecer o seu 
cliente é com uma comunicação 
direta e personalizada através de 
canais de venda, como o WhatsApp. O 
consumidor, no entanto, não quer mais 
se comunicar com a marca apenas de 
forma passiva, recebendo informativos 
sobre promoções e produtos; ele quer 
estabelecer uma conexão. A partir 
disso, é possível que ele autorize o uso 
de seus dados de forma ética”, pontua.



Para o empreendedor, também será 
necessário compreender como se 
dá a jornada do seu consumidor, 
que pode ter sido modificada nos 
últimos meses. “Com a pandemia, a 
jornada do consumidor passa a ser 
em espiral, e não retilínea: começa 
no online, passa pela loja física, volta 
para a rede social... Entender como o 
consumidor se comporta e se conectar 
com ele nos canais certos fará toda 
a diferença”, completa Marinho.



BIOSSEGURANÇA
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Após a fase de pesquisa e 
replanejamento estratégico, o primeiro 
passo para um retorno presencial com 
resultados será o investimento em 
biossegurança, fator primordial para 
atrair e cativar clientes. “Mais do que 
uma exigência para o funcionamento 
das empresas, essas ações serão 
primordiais para garantir a segurança 
e a saúde de clientes e colaboradores”, 
lembra Joaquim Cartaxo.

Entre os principais equipamentos 
utilizados para manter colaboradores 
e clientes seguros estão o termômetro 
digital infravermelho, as câmeras 
térmicas de medição de temperatura, 
o monitoramento da saúde dos 
funcionários e, claro, o uso de 
máscaras e álcool gel. Também é 
necessário manter sinalização visual 
clara sobre o distanciamento social, 
com marcações no chão e paredes.

Além disso, é importante manter um 
diálogo constante com os funcionários, 
compreendendo quais devem 
permanecer em regime remoto e 
orientando-os a permanecer em casa 
ao sentirem qualquer tipo de mal-estar.



ECONOMIA DE 
BAIXO CONTATO
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Ainda sobre a adaptação estrutural 
do mercado, muito tem se discutido 
sobre a automação e a digitalização 
de processos. Para Jair Amaral Filho, 
doutor em Economia e professor 
da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), os negócios que conseguiram 
se adaptar às restrições impostas 
pela pandemia nesse sentido devem 
se destacar durante o período de 
recuperação econômica, pois criaram 
ou mantiveram vínculo com seu público.

“As empresas que conseguiram adotar 
processos digitalizados, focando 
na fidelização e conquista de novos 
clientes, sairão na frente no processo 
de retomada. Com base nessas 
experiências, o principal legado a ser 
deixado pela pandemia aos negócios 
é o desafio em relação à capacidade 
de adaptação, principalmente em 
relação à capacidade de inovação 
em produtos, processos e formas 
de organização”, afirma.



Nesse ponto, também será 
necessário considerar as mudanças 
na jornada do consumidor, lembra 
a professora Marília Marinho. Filas 
em estabelecimentos, por exemplo, 
podem não ser mais aceitas como 
eram antes da pandemia.

“Muitas pessoas vão tentar manter 
apenas o contato necessário. Por 
isso, há diversas possibilidades para 
expandir as formas de pagamento, 
como os cartões NFC, que não 
precisam de maquineta, ou mesmo 
oferecer a opção de pagamento 
por transferência bancária ou em 
apps como o PicPay”, pontua.



MARCAS COM 
PROPÓSITO E 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL
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A pandemia tem trazido perdas 
imensuráveis – mas também, como 
em outras grandes crises, tem 
provocado reflexões importantes 
na sociedade. Todos os dias, novas 
ações beneficentes que buscam 
amenizar as dores de grupos afetados 
pela crise surgem, mostrando que o 
senso de comunidade e solidariedade 
se fortificou nesse momento. 

Por isso, mais do que nunca, as 
marcas precisarão compreender e 
comunicar seu propósito, pensando 
muito além do comercial. Hoje, a 
responsabilidade social configura 
um traço importante da construção e 
manutenção de imagem e pode influir 
diretamente na decisão de compra.



“O cliente vai preferir ir a um 
estabelecimento que apoia crianças 
ou que utiliza produtos locais, por 
exemplo. Ele está indo em busca da 
causa – e marca precisa encontrar a 
sua causa, pois as questões sociais 
e relacionadas à sustentabilidade 
sairão da crise mais fortes. Claro que 
a questão da renda nem sempre irá 
possibilitar isso, mas sempre que o 
consumidor puder, ele vai buscar seguir 
esse comportamento”, pontua Marília.



COMPRANDO 
DO PEQUENO
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Saindo de um momento em que 
muitos consumidores passaram a 
conhecer melhor o mercado local e 
criaram um vínculo com pequenos 
negócios de seus bairros e cidades, 
é possível que os negócios locais se 
fortaleçam tanto quanto as grandes 
marcas. Isso porque as questões de 
proximidade e afetividade poderão 
influenciar na escolha da compra, 
ainda mais quando os pequenos 
negócios estiverem conectados a 
fatores de responsabilidade social.

No entanto, é necessário investir 
em um mix de produtos variado 
e que atenda às necessidades do 
público, para evitar que a compra 
seja redirecionada para megastores 
como Amazon e Americanas – 
dentre outras com serviço online, 
preços competitivos e forte atuação 
digital durante a pandemia.



 “As pessoas têm tido mais interesse 
em saber de onde vem os produtos e 
serviços que elas utilizam. A demanda 
para o mercado local existe, o 
consumidor existe, mas é necessário 
que as empresas se preparem e 
estejam antenadas para ter o mix de 
produtos desejado pelo consumidor 
daquele local, além de investir em 
um atendimento ágil, humano e 
personalizado”, lembra Marília.



QUERO 
COMEÇAR 
MEU NEGÓCIO, 
E AGORA?
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Ainda que o cenário esteja difícil, 
interessados em empreender podem 
encontrar oportunidades em setores 
que projetam crescimento mais 
rápido no pós-pandemia. Segundo o 
professor Jair Amaral Filho, no Ceará 
– assim como nas demais regiões 
do País –, devem se recuperar mais 
rapidamente setores associados 
aos bens essenciais, bem como 
segmentos puxados pela demanda 
estimulada pelos programas de auxílio 
emergencial do Governo Federal. 



Os segundos, no entanto, “poderão 
sofrer uma retração no momento em 
que esses programas chegarem ao 
fim, impactos negativos já deverão ser 
vistos no mês de setembro”, explica 
o professor. Para o superintendente 
do Sebrae/CE, Joaquim Cartaxo, a 
retomada feita de maneira responsável, 
aliada a ações de desburocratização 
de acesso ao crédito, pode propiciar 
um recomeço mais próspero no setor 
de serviços, como alimentação e 
saúde, mercados que podem gerar 
demanda mesmo após a crise.

“É claro que a pandemia trouxe 
cenários de incertezas para todos 
quanto ao futuro. Até o momento, não 
é possível prever se a pandemia do 
coronavírus é uma ameaça passageira 
ou de longo prazo. Porém, atividades 
relacionadas a segmentos ligados ao 
setor de serviços e demais atividades 
que garantam mais comodidade para 
a vida das pessoas devem crescer 
mais rapidamente, assim como setores 
ligados a tecnologia, automação 
industrial e logística”, aponta.



CAPACITAÇÃO
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Para ajudar o empreendedor a 
encontrar um caminho mais assertivo, 
o Sebrae oferece consultorias 
que auxiliam na visualização do 
segmento em que se pretende atuar, 
como o perfil de possíveis clientes, 
custos envolvidos e concorrência. 
A capacitação e o aperfeiçoamento 
no setor de interesse também serão 
fatores ainda mais importantes 
para novos empreendedores.

“Só ter uma ideia não basta, é 
importante fazer algumas perguntas 
e respondê-las, como por exemplo, 
por que eu quero iniciar esse negócio? 
Por que as pessoas comprariam 
esse produto? O que eu já conheço 
dessa atividade, quais são meus 
pontos fortes e o que ainda preciso 
aprender?”, lembra Joaquim.



CRÉDITO E 
OPORTUNIDADES
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Felizmente, empresários e interessados 
em empreender possuem novas 
possibilidades de crédito para 
recomeçar após a crise. De acordo 
com o economista Jair Amaral Filho, 
negócios que apresentam dificuldades 
em relação ao capital de giro ou a 
ampliação de suas atividades podem 
contar com linhas de crédito oferecidas 
pelos bancos públicos federais e, ainda, 
com o apoio do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe). 

Porém, devido às incertezas do 
momento – e especialmente para quem 
está começando seu próprio negócio – 
“é recomendado que micro e pequenos 
empresários busquem o Sebrae 
local para se munir de informações 
seguras antes de prosseguir 
com a tomada de empréstimos 
bancários”, alerta Amaral Filho.



Segundo o superintendente do Sebrae/
CE, Joaquim Cartaxo, o Sebrae tem 
buscado orientar as micro e pequenas 
empresas quanto à tomada de crédito 
para evitar dívidas e outros problemas 
relacionados ao planejamento 
financeiro. “Estamos articulando junto 
às instituições financeiras a oferta 
de melhores condições de crédito, 
inclusive ampliando o volume de 
instituições parceiras para a operação 
do Fundo de Aval às Micro e Pequenas 
Empresas (Fampe), oriundo de recursos 
do próprio Sebrae”, afirma Cartaxo. 

Durante a pandemia, o Sebrae/
CE também tem realizado eventos 
online para promover aproximação 
entre empreendedores de diversos 
segmentos e instituições de 
crédito. Para saber mais sobre 
as possibilidades de consultoria 
e crédito para micro e pequenos 
negócios, entre em contato através 
do site www.ce.sebrae.com.br.
E dos  canais de atendimento:
0800 570 0800 e whatsApp: 
(85) 98139.0634.
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