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RESUMO
A administração é o processo de alcançar metas empresariais de maneira eficaz utilizando
planejamento, gestão e gerência de recursos organizacionais. É lidar com as pessoas para determinar e
alcançar os objetivos demonstrando as funções de planejamento, organização, direção e controle. O
trabalho em questão teve como objetivo verificar quais são as estratégias aderidas pelos gestores dos
supermercados numa cidade localizada no interior do estado do Espirito Santo, ou melhor na cidade de
Iúna. E como objetivo geral foi descrever as estratégias aderidas pelos gestores destes citados
supermercados. A presente pesquisa respondeu aos objetivos inicialmente propostos pelas
pesquisadoras.
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Strategies adopted by managers of a supermarket chain to overcome
the Brazilian economic crisis: a case study
SUMMARY
Management is the process of achieving business goals effectively using planning, management and
organizational resource management. It is dealing with people to determine and achieve objectives by
demonstrating the functions of planning, organization, direction and control. The article in question
had as objective to verify which are the strategies adhered by the managers of the supermarkets in a
city located in the state of Espirito Santo. And the general objective was to describe the strategies
adhered to by the managers of these supermarkets. The present research responded to the objectives
initially proposed by the researchers.
Keywords: supermarkets, crisis, strategic planning.

1. INTRODUÇÃO
A administração é o processo de alcançar metas empresariais de maneira eficaz utilizando
planejamento, gestão e gerência de recursos organizacionais. É lidar com as pessoas para
determinar e alcançar os objetivos demonstrando as funções de planejamento, organização,
direção e controle.
No período atual, de complexidades, mudanças e incertezas, a administração é vista como
uma das áreas mais importantes da atividade humana, sendo que o planejamento estabelece a
base das ações que proporciona a capacidade de administração de prever e preparar para as
modificações que afetam os objetivos empresariais. É capaz de integrar as funções
administrativas necessárias para conduzir as atividades.
O planejamento não é feito apenas para realizar algo suficientemente bem, e sim, para fazê-lo
tão bem quanto possível.
As mudanças que estão ocorrendo no mundo, está influenciando em diversos setores de
atividades. Implicam na necessidade de antecipar-se a elas, analisar seu impacto e, quando
possível, administrar as novas oportunidades em decorrência de análises mais apuradas.
Antecipar-se às mudanças e identificar novas oportunidades requer a postura de empresas
líderes, capazes de descobrir suas forças internas para gerenciar mudanças e prosperar mesmo
em meio a crises (COBRA, 2009).
Após a Primeira Guerra Mundial, a produção crescia a um ritmo acelerado, com preços baixos
e um aumento do crédito. Havia um incentivo ao consumo. Nesse período, uma das grandes
inovações financeiras começaram a surgir. A euforia sobre os ativos financeiros, somado a
falta de regulamentação financeira, levou ao chash da bolsa de Nova York em 1929 e a
paralização da produção e do comércio (PACHECO, 2013).
As cicatrizes deixadas pela Grande Depressão tiveram efeitos sobre a economia, que resultou
em um período de recessão da atividade econômica, causando aumento nas taxas de
desemprego. A crise de 2008 também apresentou essas características, o nível de desemprego
que aumentou extremamente, sendo superado apenas ao desemprego verificado em 1929.
O trabalho em questão teve como objetivo verificar quais são as estratégias aderidas pelos
gestores dos supermercados numa cidade localizada no interior do estado do Espirito Santo,
ou melhor na cidade de Iúna. E como objetivo geral foi descrever as estratégias aderidas pelos
gestores destes citados supermercados.
2. PRINCIPAIS CRISES ECONÔMICAS NO BRASIL
Crise de 1929
Segundo Gazier (2009) o desencadeamento da Grande Depressão aconteceu em 24 de outubro
de 1929, com a queda das cotações da Bolsa de Nova York. As cotações se recuperaram
depois de 1935, para recuarem novamente em 1937-1938. A maior queda da Bolsa de New
York, foi entre os anos de 1932 e 1933.
O crash da Bolsa de Nova York em outubro de 1929 foi acompanhado de longe pelo grande
público, e pouco a pouco foi se impondo uma desordem material e humana. O café Brasileiro
não mais podia ser vendido, nem mesmo a preços irrisórios, eram acumulados em estoques,
empresas faliam e milhões de pessoas se viam sem recursos e dignidade por causa do
desemprego (GAZIER, 2009).

Industrialização
Diante das transformações geradas pela crise de 1929, o mercado nacional estava
efetivamente aberto à produção nacional. A partir daquele momento, era a economia de São
Paulo que passou a ser chamada de processo de industrialização. Só a partir de 1933, quando
a economia nacional se recuperou da crise e o movimento de acumulação industrial se tornou
o fator determinante de economia, é que se pôde falar em industrialização, porém para o autor
a industrialização só se consolidou nos anos de 1950.
Nos anos 1950 e 1960, o país experimentou um crescimento econômico a uma taxa média
anual de 7,38%. Com o Plano de Metas, implementado pelo governo de Juscelino Kubitschek,
facilitou o ingresso de capitais estrangeiros e o processo de industrialização começou a
crescer para a indústria pesada e durante aquele período a participação industrial no PIB
passou de 20% a 29%. Com a migração do campo para as cidades, o êxodo rural se acentuou
e a urbanização se processou em ritmo veloz (PAULO NETTO, 2014).
O mesmo autor afirma que no início dos anos de 1960 os indicadores econômicos apontavam
um quadro de crise. Verificou o declínio do PIB, se em 1961 a taxa foi de 10,3%, em 1962
caiu para 5,3%, em contrapartida, a inflação cresceu, em 1961 estava em 43,15%, e em 1962,
55,14%. Estudiosos não chegaram a um consenso sobre a causa dessa crise, uma teoria que se
mostra convincente é que, na entrada dos anos 1960, encerrou a expansão da industrialização
Brasileira que iniciou no período pós-guerra.
A expansão da industrialização iniciada em 1967 alcançou seu auge no ano de 1973. Este se
torna o período do milagre econômico. A partir de 1974 iniciou uma desaceleração econômica
que resultou com a recessão de 1981. Entre 1967 e 1973, o PIB cresce a uma taxa de 11,3%, e
entre 1974 e 1981, cresceu 5,4%.
Crise do petróleo
Em 1974 surgiu a crise do petróleo arruinando as bases do milagre. A alta do petróleo teve
consequências dramáticas para o Brasil, transformando o processo do milagre econômico
numa crise estrutural. Apesar de uma alta também nos preços do açúcar, que beneficiou o
país, o Brasil estava precisando exportar cerca de 15% mais.
Com o choque do petróleo em novembro de 1973, o Brasil passou por uma nova fase de seu
desenvolvimento. O governo adotou uma política de crescimento que deu origem a
importantes mudanças estruturais na economia. Como naquela época o Brasil importava mais
de 80% do petróleo que consumia, o total de importações do país aumentou de US$ 6,2
bilhões em 1973 para US$ 12,6 bilhões em 1974 (BAER, 2002).
Crise de 1980
A crise que a economia Brasileira enfrentou nos anos 1980 foi provavelmente a mais grave
crise da história de seu desenvolvimento capitalista. A partir de 1981 a economia Brasileira
entrou em um período de estagnação que durou toda a década.
O motivo da crise dos anos 80 estava no desequilíbrio financeiro do setor público, que por sua
vez, tinha como uma das principais causas, o tamanho excessivo da dívida externa pública.

Crise de 1990
Em março de 1990, último mês do governo Sarney, a inflação atingiu 72%, tornando-se uma
hiperinflação. Com a eleição de Fernando Collor de Mello começa um novo período na
história do país, entretanto, por ignorar o caráter inercial da inflação Brasileira, o Plano
Collor, capturando 70% das poupanças financeiras do setor privado, fracassou, para
perplexidade daqueles que o apoiaram (BAER, 1995).
Fracassando nas tentativas de estabilização e apresentando acusações de corrupção
generalizadas resultou no impeachment do Governo Collor, perdendo a capacidade de
liderança econômica e política. A falta de liderança econômica continuou mesmo após o vicepresidente Itamar Franco ter assumido a presidência, quando teve seguidas divergências com
quatro diferentes equipes econômicas durante seu primeiro ano de exercício (BAER, 1995).
Crise de 2008
A crise global – a partir de 2008 e, principalmente, em 2009 – se abateu gravemente sobre
todos os países do mundo, independentemente de estarem situados no Norte ou Sul, no
Ocidente ou no Oriente, no centro ou na periferia do capitalismo. Um fenômeno que só
encontra comparação com a crise mundial de 1929. O desconforto com a crise e a
incapacidade de explicação das suas causas, por parte da rigidez econômica supremacia,
ficaram evidentes na eclosão da crise no último trimestre de 2008.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) dimensiona o impacto da crise financeira
internacional sobre o mercado de trabalho, tanto em termos de desemprego quanto da
precarização nas relações de trabalho. O relatório estima que o número de desempregados ao
final de 2014 se posicionou cerca de 30 milhões acima da situação anterior à crise de 2008.
Entre 2008 e 2009 o contingente de desempregados na economia mundial saltou de 179
milhões de pessoas para 199 milhões de pessoas (LACERDA, 2015).
Crise atual
Os relatos da crise inaugurada em 2007 permitem que se estabeleçam confrontos com a crise
que ocorreu entre 1929 e 1993. Cabe destacar que a origem dos distúrbios foi a quantidade de
operações financeiras de fundamento duvidoso, alavancadas pela expansão desmensurada do
crédito, em meio a ausência de regras eficazes de regulação e disciplinas para o sistema
financeiro. Tanto naquela oportunidade como na recente crise, a raiz do motivo foi a ação de
desimpedida dos agentes privados Os mesmos autores afirmam que, a inflação de ativos foi
incensada pelo crédito farto, na expectativa de ganhos futuros. Com a reversão das
expectativas, restou apenas o rastro das dívidas. Uma vez desencadeada a crise, a carga de
compromissos assumidos e contração do crédito se incumbiram de promover a diminuição
dos gastos em consumo e investimento, com impactos negativos sobre a produção e o
emprego. Este é um traço comum das duas crises, na verdade um roteiro que está incluído no
próprio modo de ser da realidade capitalista (BARROSO; SOUZA, 2013).
3. O COMPORTAMENTO DE COMPRA DO CONSUMIDOR
O comportamento de compra do consumidor é relativo a compra dos consumidores finais, que
são indivíduos e famílias que compram bens e serviços para consumo pessoal.
Segundo Kotler e Armstrong (2008) perante as inúmeras decisões de compras possíveis, é
essencial para o marketing entender o quê, onde e quando compram os consumidores. Para

tal, os profissionais de marketing precisam fazer cada vez mais com menos, pensando no
contato diário com o seu público, em um mundo corporativo que a cada dia são oferecidas
situações novas, transformando as técnicas e estimulando reações positivas.
Os estímulos de marketing são constituídos pelos 4Ps (Produto, Preço, Praça e Promoção) e
os outros que incluem os ambientes econômico, tecnológico, político e cultural do comprador.
Todos estes elementos vão infiltrar no que apelidam de caixa-preta do consumidor e vão ser
transformados em ações como: escolha do produto, escolha da marca, escolha do revendedor,
frequência e volume de compra.
4. ESTRATÉGIAS DE MARKETING
Em poucas palavras, o conceito de marketing estabelece que uma organização deve satisfazer
as necessidades e os desejos do consumidor para gerar lucros. Para dar crédito a este conceito,
as organizações precisam compreender seus clientes e permanecer próximas a eles, a fim de
conhecê-los para conseguir oferecer produtos e serviços que eles comprarão e usarão de
acordo com suas necessidades.
O comportamento do consumidor é um tema importante para análises empresariais, pois para
atingir os objetivos de marketing, é necessário conhecer, atender e influenciar os
consumidores. É fundamental para a estratégia de marketing conhecer o comportamento do
consumidor porque apenas por meio dele é possível que vendas sejam efetuadas e lucros
obtidos.
As estratégias de marketing são planejadas para influenciar o afeto e a cognição dos
consumidores, portanto, é essencial que o marketing analise, compreenda e influencie
comportamentos. Isso pode ser feito de inúmeras formas, como oferecer qualidade superior,
preços mais baixos, maior conveniência, maior facilidade de obtenção e melhor atendimento
(PETER & OlLSON, 2010).
Estratégias na crise
As crises são ótimas oportunidades de progresso, podem parecer insensatas estas duas
sentenças quando tantas empresas quebraram, muitas pessoas perdem o emprego e
investidores veem suas fortunas evaporarem. Infelizmente, as crises são necessárias, e pior,
sua ocorrência é inevitável de tempos em tempos. Crises são nichos de oportunidades para
todos aqueles que têm a capacidade de enxergar onde elas estão. A turbulência dos mercados
serve para chamar atenção sobre a importância de planejar o futuro. As mudanças são o
paradigma no mundo atual, a recente crise mundial é uma prova disso. Bilhões de pessoas
foram e continuam sendo afetadas por ela, os mais rápidos em mudar serão os sobreviventes
(FERNANDEZ, 2010).
A crise que se iniciou em 2007 e piorou nos anos seguintes, foi uma crise de vendas e
faturamentos, e não de custos. Os clientes pararam de comprar não pelo fato de seu poder de
compra ter desaparecido repentinamente, ou os preços estarem muito altos, diferente do que
ocorreu nas crises antecedentes, o motivo para a recessão está associado ao fato de clientes
privados temerem seu futuro e guardarem seu dinheiro.
Nunca antes na história deste país as empresas deveram tanto. Em agosto de 2015, segundo o
Banco Central, o total em empréstimos bancários às pessoas jurídicas atingiu R$ 1,65 trilhão.
Uma das primeiras lições da administração é que, para as empresas, dever é bom. Perfeita na
teoria, essa prática não costuma funcionar bem no Brasil. Os juros são elevados e, em tempos

de quedas de vendas, o risco de a conta não fechar aumenta exponencialmente
(GRADILONE; CILO, 2015).
5. METODOLOGIA
Pesquisa é toda atividade voltada para a solução de problemas, como atividade de busca,
indagação, investigação, inquirição da realidade. É a atividade que permite no âmbito da
ciência elaborar conhecimento, que auxilie na compreensão desta realidade e oriente em ações
(MARCONI; LAKATOS, 2003). O método caracteriza-se como uma abordagem ampla onde
o pesquisador realiza suas inquietações com maior segurança procurando alcançar seus
objetivos, delineando conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando caminho a ser seguido
para alcançar um fim previamente projetado, para detectar os erros e auxiliar nas decisões.
Este estudo analisou as estratégias que os gestores dos supermercados de Iúna-ES têm
adotado para superar a crise econômica da atualidade, considerando analisar as forças versus
fraquezas, permitindo uma visão real das políticas de desenvolvimento dos supermercados de
Iúna-ES.
Caracterização do objeto de estudo
O objeto de estudo é a atuação do comércio em relação à crise atual, e foram analisados os
supermercados e suas respectivas atitudes frente a esta situação.
A população desta pesquisa foi o comércio de Iúna-ES, que está situada na região Sul do
Estado do Espírito Santo, localizado na região do Caparaó Capixaba.
Para definição da amostra, as pesquisadoras entraram em contato com a Prefeitura Municipal
de Iúna-ES, onde adquiriram um relatório para definição dos supermercados a serem
pesquisados. Por não conhecerem a razão social das empresas, as pesquisadoras conversaram
com os funcionários do Setor de Tributação e pediram que indicassem as empresas cuja
atividade principal fosse supermercado.
Da relação apresentada pela Prefeitura de Iúna, um total de 05 (cinco) supermercados foi
indicado para realização da pesquisa.
Pesquisa
A presente pesquisa é classificada como descritiva. Segundo Gil (1995), ela possui como
principal objetivo descrever as características de uma população ou fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre as variáveis.
Quanto aos fins, este trabalho se caracteriza como descritivo porque buscou descrever a
reação e atitude dos empresários dos supermercados de Iúna-ES em relação à crise econômica
que se instala.
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, e cita como
exemplo livros e artigos científicos. A pesquisa bibliográfica se baseia em obras já publicadas
sendo a base para qualquer tema de pesquisa científica. Pesquisa bibliográfica é parte
fundamental para a elaboração da pesquisa em todas as fases do desenvolvimento.
Quanto aos meios, a presente pesquisa envolve tanto levantamento de dados, como
levantamento bibliográfico, com um formulário aplicado aos responsáveis pelos
supermercados de Iúna-ES.

Para o delineamento da pesquisa, a mesma se classifica como bibliográfica, pois utilizou
dados expressos em livros e artigos para a construção do referencial teórico. E de
levantamento de dados porque um formulário foi aplicado aos que gerenciam os
supermercados de Iúna-ES, a fim de buscar informações que respondessem às propostas da
pesquisa.
Instrumentos de coleta de dados
Por se classificar como de levantamento, a coleta de dados foi realizada através de um
formulário pré-elaborado pelas pesquisadoras, aplicado aos responsáveis pelos supermercados
de Iúna-ES, com o objetivo de analisar a atitude dos mesmos diante da situação proposta.
A pesquisa foi realizada com os supermercados da cidade de Iúna-ES, abordando o tema a fim
de adquirir respostas sobre as estratégias usadas e quais posturas adotaram durante a crise
econômica, a pesquisa tem seu foco nas estratégias e planejamentos empresariais baseados
nos acontecimentos que afetam todas as empresas.
O formulário foi elaborado pelas pesquisadoras, e antes de iniciar a aplicação, foi realizado o
pré-teste para validar o instrumento de coleta de dados, e durante a aplicação do pré-teste
observou-se que os resultados foram positivos, sendo possível responder aos objetivos
propostos pela pesquisa. O formulário foi aplicado pelas próprias pesquisadoras. Todos os
empresários dos supermercados foram convidados a participar por meio de visita in loco, e
todos aceitaram. Logo, obteve-se um percentual de 100% de respondentes.
Depois de aplicados os formulários, os resultados obtidos foram tabulados por meio de média
aritmética com apoio do Excel para elaboração dos gráficos e serão apresentados a seguir.

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS
A seguir estão apresentadas as informações coletadas na pesquisa, com o objetivo de verificar
as estratégias utilizadas pelos gestores dos supermercados de Iúna-ES. Durante o
preenchimento do formulário, os respondentes poderiam optar por mais de uma alternativa,
assim, justifica algumas respostas apresentarem um total superior a 100%.
Quanto ao perfil dos respondentes, observou-se que 80% dos entrevistados são do sexo
masculino e o restante feminino.
Com relação ao estado civil, ficou distribuído da seguinte forma: solteiro (20%), casado
(60%) e divorciado (20%).
No que diz respeito a idade, a maior percentagem (60%) se posicionou na faixa de 31 a 40
anos. Segundo Hisrich e Peters (2004) a maioria dos empresários inicia sua carreira entre 22 e
45 anos, pois precisa de experiência, apoio financeiro e entusiasmo para administrar um
empreendimento com sucesso. Além disso, essa faixa etária são idades em que o indivíduo se
sente mais motivado a iniciar uma carreira empresarial.
Observa-se que os dados coletados coincidem com o conhecimento dos autores acima, a
maior porcentagem dos empresários de Iúna-ES que participaram da pesquisa, tem entre 31 e
40 anos.
Vale destacar que as mulheres no mercado de trabalho rasileiro vêm ocupando áreas
profissionais de prestígios, tradicionalmente masculinas. Pode-se considerar uma das faces do
progresso alcançado pelas mulheres no mercado de trabalho (COSTA, 2008).

Os resultados apresentados confirmam o que os autores ressaltam a respeito da importância
do curso superior para a gestão das empresas. A maioria dos representantes da empresa possui
ensino superior e todos concluíram o ensino médio. Logo, nota-se que os empresários dos
supermercados de Iúna-ES estão preocupados com sua formação profissional.
Os cargos permitem aos empregados uma maior responsabilidade e a oportunidade de realizar
um trabalho importante, que represente uma meta significativa (SILVA, 2012).
Dentre os respondentes, os que não eram proprietários, ocupavam um cargo de grande
responsabilidade, assumindo a gerência da empresa, realizando um importante trabalho na
empresa conforme apresenta a literatura.
Quanto ao tempo de atuação no supermercado, observou-se que de 0 a 3 anos correspondiam
a 20% dos entrevistados, de 4 a 8 anos de serviço foram 40% e de acima de 12 anos 40%.
Segundo Kaplan e Norton (2008) os colaboradores experientes conhecem a organização da
empresa e por isso, são capazes de utilizar seu tempo de serviço para seu desenvolvimento.
Observando a afirmação feita pelos autores citados acima e relacionando com os dados
encontrados na pesquisa, pode-se afirmar que a maior parte dos colaboradores respondentes
tem experiência e conhece a cultura organizacional da empresa.
Analisando o cenário das empresas participantes da pesquisa quanto ao número de
funcionários, identificou-se que 40% possuem entre 1 e 10 funcionários, 40% entre 21 e 40
funcionários, e 20%, possuem de 41 a 60 funcionários.
Observou-se que os supermercados são bem estruturados, e em função disso têm um número
de funcionários significativo. Um total de 60% dos supermercados tem entre 21 e 60
funcionários.
Quanto ao tempo de atuação no mercado, observou-se diante da pesquisa que, 80% dos
supermercados atuam no mercado local há mais de 12 anos, e 20% de 4 a 8 anos de atividade
no mercado.
É interessante comentar sobre uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2011). Esta pesquisa
relata que as empresas têm um alto índice de mortalidade nos 02 primeiros anos de atuação.
Especificamente na região Sudeste, Espírito Santo e no ramo de comércio, essa taxa pode
atingir 75,1% de mortalidade. Mas as empresas que conseguem passar por este período
tendem a se manter no mercado.
Considerando o tempo de atuação dos supermercados de Iúna-ES, pode-se afirmar que as
empresas pesquisadas, são sólidas e têm experiência no mercado, e o risco de mortalidade
para essas empresas é baixo.
Foi questionado aos empresários se eles participam de alguma rede, e os resultados
demonstram que 40% dos supermercados pesquisados possuem vínculo com alguma rede, e
que 60% não possuem nenhuma parceria.
Foi perguntado aos gestores se a contabilidade do supermercado é feita por profissionais da
cidade, e identificou-se que 40% é de Iúna-ES, mas os outros 60% trabalham com contadores
de outra cidade.
Conforme os dados coletados na pesquisa e o conhecimento do autor citado acima, observouse que a maioria dos empresários dos supermercados não conseguiu enxergar as
oportunidades que a crise proporciona. Entretanto, vale considerar que um percentual de 20%
dos empresários entende que a crise existe, mas ainda assim conseguiu aumentar o número de
clientes, e outros 20% enxergam a crise, mas não foram diretamente afetados.

Vale destacar ainda um total de 40% dos empresários afirmando que enxergam a crise como
oportunidade, visto que a empresa conseguiu fazer investimentos neste período.
Ainda buscando responder os objetivos propostos pela pesquisa, questionou-se aos
respondentes, se perceberam muita substituição de produtos caros por produtos mais baratos
durante esse período de crise econômica (figura 1).

Figura 1 – perfil de distribuição de produtos mais caros por mais baratos

Embora a maioria das respostas obtidas confirme o que os autores supracitados ensinam, que
os consumidores tendem a substituir os produtos mais baratos em tempos de crise econômica,
vale considerar que alguns empresários não perceberam mudança no consumo, totalizando
60% de respostas nesse sentido.
Observou-se nesta pesquisa, que alguns setores da empresa precisaram de cortes nos custos,
que pode ser visualizado na figura 2, a qual demonstra em percentual os resultados
encontrados.

Figura 2 – perfil dos resultados da pesquisa mostrando a necessidade de corte de custos

De forma geral, apesar de algumas respostas apresentarem incoerência, o que se observou é
que os empresários não enxergam a crise como tem sido abordada pela mídia, têm encontrado
solução para sobrevivência e alguns ainda mencionaram que obtiveram crescimento durante
os últimos anos. Somente um empresário se mostrou muito afetado pela crise econômica
Brasileira.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa respondeu aos objetivos inicialmente propostos pelas pesquisadoras, uma
vez que possibilitou descrever as estratégias aderidas pelos gestores dos supermercados da
cidade de Iúna-ES perante a crise econômica vivenciada no país; verificar quais foram as
dificuldades que os gestores dos supermercados do município de Iúna-ES enfrentaram na
crise econômica Brasileira; identificar as principais mudanças que ocorreram no consumo dos
clientes dos supermercados de Iúna-ES e conhecer o perfil dos clientes dos supermercados de
Iúna-ES.
As estratégias administrativas que os gestores dos supermercados de Iúna-ES aderiram
durante a crise conhecidas pela pesquisa foi de aumentar ofertas e promoções e intensificar o
marketing.
Identificou-se que as dificuldades que as empresas do setor supermercadista enfrentaram
foram, o aumento dos furtos e estabelecer estratégias de preço eficaz.
As mudanças no comportamento do consumidor apontadas pelos gestores entrevistados foram
percebidas pelos hábitos repetidos de consumo de produtos mais baratos, produtos em oferta
ou promoções.
No que tange ao perfil dos clientes, os empresários dos supermercados de Iúna-ES
classificaram como: abalado, mas paciente onde observam que têm economizado, mas sem
agressividade; e os clientes estáveis e tranqüilo, clientes que estão selecionando o que
compram, mas mantêm seu perfil anterior à crise.
O cenário da crise e suas consequências é bem abrangente, possibilitando várias áreas da
administração a serem pesquisadas durante este período de mudanças na economia.
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