IMPACTOS DA PANDEMIA NO COMÉRCIO DE MS E
PERPECTIVAS PARA 2021

O grau de medo/receio tem aumentado ou reduzido com o
decorrer da pandemia do coronavírus (Covid-19) em MS?
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Será que o faturamento do comércio foi muito afetado? E o grau de
medo nesse momento, como está?
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Os resultados econômicos estão menos piores…
Desacelaração do desemprego: Conseguimos registrar nos últimos meses mais admissões que demissões.
25% dos empresários do comércio pretendiam realizar contratações entre os meses de out., nov. e dez
Houve melhora do índice de confiança do empresário do comércio
Aumento das vendas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, carros, produtos eróticos, da prestação de
serviços relacionados a conserto e marketing
Aumento da abertura de empresas
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Qualificação

Desafios para 2021
IPCA alimentos e bebidas -> 11%
IGP-M -> 20%
Equilíbrio entre saúde e economia
Redução da fragilidade econômica
Retomada das atividades econômicas

Fonte: IBGE (2020); FGV (2020) -> até nov. 2020.

Tendências e Oportunidades Pós Pandemia

As primeiras coisas que gostaria de fazer:
-Readequação e novas profissões
-Data Science e Marketing digital
-Intensificação das compras pela
internet e a distância -> rigorosidade
técnica e de preços
-Turismo local e de contemplação da
natureza

Comemorar: 26%
Passear: 25%

-Home Office
Cinema: 7%
-Experiências
Viajar: 12%
Educação: 19%

Fonte: IPF; SEBRAE (2020), Sunbrand TWF/Competence (2020), Fast Company (2020)

“Nada mais será como era antes da pandemia do coronavírus (COVID-19), mas
podemos trabalhar para que seja melhor”!

danieladias@ipf-ms.com.br

