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RESUMO 

Nos últimos anos o país foi atingido por uma grave crise econômica, política e 

financeira além dos estados em que se concentram os maiores polos comerciais, 

sofrerem uma crise hídrica. A empresa estudada atua no setor de hortifrutigranjeiro e 

é responsável pelo abastecimento nas principais redes varejistas do Espírito Santo. O 

estudo teve como objetivo, analisar as principais estratégias desta empresa para 

superar a crise econômica dentro do período de junho de 2014 a junho de 2016. A 

metodologia aplicada foi de forma descritiva qualitativa, por se tratar de um estudo de 

caso e delimitou-se ao ambiente em que a empresa está inserida. O estudo fez um 

apanhado dentro do contexto, sob a ótica dos produtores rurais além de uma 

entrevista em profundidade com o diretor geral da empresa estudada. Como 

consideração final a este estudo, entende-se que as estratégias implantadas em 

tempos de crise, fizeram com que a empresa conseguisse superar este período. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil tem enfrentado uma grande crise econômica no período recente e isto tem 

afetado muitas empresas, dificultando sua continuidade e sua competitividade no 

mercado. No estado do Espírito Santo a situação não foi diferente, várias empresas 

dos setores atacadista, varejista e de serviços viveram momentos delicados em seu 

fechamento de caixa. Dentro deste contexto, encontra-se uma das maiores empresas 

do setor de hortifrutigranjeiro situada na região da Grande Vitória responsável pelo 

abastecimento das maiores redes supermercadistas do estado. 

Essa empresa emprega mais de 800 colaboradores diretos e possui uma parceria 

sólida de atendimento com a sua clientela. Um dos seus principais indicadores desde 

2012 tem como objetivo ponderar a eficiência e eficácia do serviço prestado e é 

mensurado através da contribuição com o CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) 

quando se trata dos atendimentos realizados pelas equipes de colaboradores aos 

seus clientes. 

Com o intuito de manter-se operante no mercado que atua, a empresa teve que 

realizar algumas mudanças e adaptações em sua estrutura, notadamente a de custos, 



operacional, gerencial, despesas, vendas, clientes e fornecedores, visando aprimorar 

a oferta de hortifrutigranjeiro no estado. 

Assim, a pesquisa visou analisar as estratégias utilizadas por esta empresa e sua 

superação diante da crise, mantendo-se no mercado competitivo. Para tanto, o estudo 

pretendeu avaliar o seguinte problema de pesquisa: De que forma a crise 

econômica tem influenciado nas estratégias competitivas de uma empresa do 

segmento de hortifrutigranjeiro? 

O setor de hortifrutigranjeiro é de grande importância para a manutenção da economia 

local e nacional e por isso torna-se relevante analisar as estratégias e práticas de 

gestão utilizadas pela organização no que diz respeito ao cenário econômico. Assim 

é possível compreender como uma empresa pode conviver e superar a crise 

econômica que se estabeleceu no país. 

O estudo limitou-se a analisar a crise econômica na região da Grande Vitória nos 

períodos de junho de 2014 a junho de 2016 e as estratégias utilizadas por essa 

empresa de hortifrutigranjeiros, com o intuito de compreender os efeitos da crise 

econômica neste mercado e as estratégias empresariais utilizadas para sua 

superação. 

 

OBJETIVOS 

O principal objetivo deste estudo foi analisar os impactos da crise econômica nas 

estratégias competitivas desta empresa e, para trilhar este caminho, houve a 

necessidade de levantar dados como o micro e o macro ambiente do segmento; foram 

analisadas as variáveis econômicas que influenciaram direta ou indiretamente este 

mercado; analisou-se também a crise hídrica no campo, um fator de extrema 

importância para agricultura e se esta afetou os resultados estratégicos propostos pela 

organização. 

 

METODOLOGIA 

Para alcançar os resultados, a metodologia utilizada na pesquisa buscou descrever 

os dados apurados na empresa em questão de forma qualitativa, pois teve como foco 



analisar os fatores que impactaram a empresa e verificar as estratégias pelas quais a 

empresa fez uso para se manter atuante no mercado no período de recessão 

econômica e crise hídrica que envolveram o país e, particularmente, o estado do 

Espírito Santo. 

Utilizou-se uma pesquisa descritiva com a utilização de um estudo de caso, que expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno e estabelece 

correlações entre variáveis além de definir sua natureza. Não tem compromisso de 

explicar os fenômenos que descreve embora sirva de base para tal explicação. 

(VERGARA, 2013). 

Inicialmente os dados foram coletados de forma secundária e bibliográfica, através de 

livros, revistas, sites e jornais e, posteriormente, de forma primária através de 

questionário no formato de perguntas abertas e entrevista em profundidade com o 

diretor geral da empresa. Outra maneira pela qual foram obtidos os dados para 

comparação foi através de questionários aplicados aos produtores rurais e 

comerciantes diretamente ligados ao setor. 

O questionário foi elaborado tendo como base aspectos centrais obtidos na 

bibliografia, utilizando perguntas abertas e enviado por e-mail ao diretor da empresa. 

Alguns dados foram obtidos pessoalmente com produtores e lojistas e através de 

aplicativo de mensagens de texto e voz. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Cada organização possui objetivos, propósitos ou metas que visam produzir suas 

políticas e planos. Desta forma procura definir sua escala de negócios com o tipo de 

organização econômica e humana que se pretende ser (MINTZBERG e QUINN, 

2001). 

Em um mundo globalizado no qual a concorrência é cada vez mais acirrada entre as 

empresas, torna-se imprescindível a análise e a adequação de estratégias sólidas e 

adaptáveis ao negócio. 

De acordo com Wright, Kroll e Parnell (2014), a estratégia refere-se aos planos da alta 

administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos da 

organização. Segundo os autores ela pode ser encarada sob três pontos de 



vantagem: a formulação (desenvolvimento), a implementação (ação) e o controle, 

para assegurar que os resultados possam ser alcançados. 

Com o intuito de promover o negócio, a empresa precisa criar vantagem competitiva 

equilibrando tanto seu parque tecnológico quanto a melhoria do seu nível e a 

qualidade de seus produtos e serviços. Assim, aproximando-se ainda mais de seus 

clientes, (...) “a alta direção da empresa deve definir e comunicar de maneira clara a 

estratégia, o modelo e o tipo de inovação para que os empregados possam executá-

la”. (ROCHA, 2009) 

Existem decisões fundamentais que uma empresa tem de tomar relacionando-se com 

a sua posição dentro do seu setor, segmento ou mercado. 

Para Porter (2004) há três estratégias genéricas que podem levar a empresa a uma 

vantagem competitiva para superar seus concorrentes, que são: 

 

 

 

Essas abordagens estratégicas são potencialmente bem-sucedidas para superar a 

concorrência. 

Atingindo a liderança em custos a empresa será um competidor acima da média de 

seu setor, e poderá transformar estes ganhos em lucros maiores e mais investimentos 

em tecnologia. Uma posição de baixo custo, em geral, coloca a empresa em uma 

posição favorável em relação aos produtos substitutos de seus concorrentes. 

(PORTER, 2004). 

Para Wright, Kroll e Parnell (2014) a estratégia de diferenciação é adequada para 

unidades de negócio que produzem bens e serviços que possam suprir as 

necessidades de uma determinada faixa de clientes e nicho de mercado. Assim, os 

produtos satisfazem as necessidades dos clientes que não medem esforços para 

adquiri-los. 

Desta forma, uma empresa que opta por uma estratégia de enfoque, 

consequentemente poderá obter uma alta lucratividade e seu desenvolvimento 

consiste na busca de um produto ou serviço de baixo custo, de alta diferenciação, ou 



até mesmo ambas. Para tanto, a estratégia de enfoque busca selecionar metas menos 

vulneráveis em relação aos seus substitutos ou identificando em qual ponto seus 

concorrentes são mais fracos. (PORTER, 2004) 

 

A CRISE ECONÔMICA 

A economia do país vem apresentando sinais de declínio em diversos setores, além 

de uma crise institucional que permeia o ambiente político, este diretamente 

responsável pelo equilíbrio econômico fazendo com que as famílias veem sua renda 

encolher em face dos preços dos produtos básicos. 

De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016) o ano 

de 2016 fechou com a maior taxa de desemprego já apurada pelo PNAD (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios), que teve início em 2012. Sendo esta taxa de 

11,8% apurada pelo IBGE no fim do terceiro trimestre do ano. Este marco que foi 

considerado como série histórica calculada pelo PNAD, apresentou um alto índice de 

desemprego, somando 12 milhões de pessoas desempregadas. Um aumento de 3,8% 

sobre o trimestre de abril a junho de 2016 e de 33,9% em relação ao mesmo trimestre 

de 2015. 

Conforme Valle (2016), a preocupação com a atual situação econômica do Brasil vem 

fazendo com que os empresários adiem seus investimentos e novos empreendedores 

aguardam momentos menos incertos para iniciar seus projetos. Segundo o autor, 

nesses momentos uma dose de pânico se confunde com a frieza dos números, e por 

este fato é necessário ter uma visão real do que está acontecendo. 

 

A CRISE HÍDRICA E SEU IMPACTO NO CAMPO 

A falta de água é outro ponto que afeta de maneira relevante este setor, sendo 

necessária para o cultivo de frutas, verduras e legumes, além de garantir suprimento 

para a produção das granjas. A expansão das áreas urbanas é tida como um desafio 

para gerir os recursos hídricos, uma vez que as grandes cidades estão sujeitas à 

problemas de abastecimento. (SORIANO et al, 2016) 



De acordo com Silva (2015), a crise hídrica do estado do Espírito Santo também 

colaborou para a desaceleração da economia local. Com uma maior dificuldade de 

cultivo no campo, a safra foi mais tímida no último trimestre de 2015 e no contexto 

geral acumulou uma queda de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB). Essa queda foi 

bastante expressiva na cultura do café em geral, chegando a provocar uma queda de 

25,2% na produção de café conilon. 

De acordo com Varejão e Arpini (2015), o Espírito Santo viveu a pior seca dos últimos 

40 anos, e diversas ações foram realizadas pela Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG) para minimizar os efeitos da seca. Uma 

delas foi a proibição de novas instalações de irrigação, assim como a não liberação 

de créditos para aquisição desses equipamentos, pois o plantio irrigado representa 

cerca de 70% do consumo de água em todo o estado. 

 

RESULTADOS 

Para compreender os aspectos mais relevantes da pesquisa, utilizou-se questionários 

que foram aplicados aos produtores rurais, comerciantes e, por fim, ao diretor geral 

da empresa analisada. Os primeiros passaram sua visão acerca de como a crise 

hídrica impactou sua produção e o seu faturamento durante este período. 

Nelson Ghisolfi, produtor de bananas do município de Cariacica afirmou que uma das 

maneiras encontradas para maximizar o uso da água, era reduzir o tempo de irrigação, 

sendo feita através de setores e períodos do dia. Este não necessitou de nenhum 

financiamento por parte do governo, muito embora mencione o PRONAF (Programa 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar) como uma possível fonte de saída para a 

crise. O agricultor relata que no município em que reside, a água não chegou ao ponto 

de acabar, mas os órgãos responsáveis por meio de fiscalizações lacraram as bombas 

de irrigação. Relata também que a queda na produção chegou a 10% além de ter 

impossibilitado uma ampliação de sua lavoura conforme havia projetado. 

Com base nos resultados obtidos por parte dos produtores (oferta), torna-se pertinente 

compreender a visão dos comerciantes (demanda), que fazem a intermediação entre 

os produtores e os clientes finais. 



O questionário foi aplicado a um comerciante de frutas do CEASA, que se localiza na 

região de Cariacica, município pertencente à grande Vitória. Quando questionado 

sobre a queda na qualidade dos produtos e se houve algum critério para selecionar 

os melhores, o comerciante disse que a queda foi grande na qualidade e diminuiu em 

relação ao tamanho e a aparência dos produtos. Segundo ele, o sabor pouco foi 

alterado e os critérios para selecionar os melhores produtos permaneceram os 

mesmos, muito embora a aparência não fosse tão atrativa. 

Visando ter uma visão de ambos os lados, foi enviado ao diretor geral da empresa 

estudada um questionário através de e-mail, contendo dez perguntas voltadas a crise 

hídrica e a crise econômica. A empresa estudada é do ramo de hortifrutigranjeiro e 

opera como distribuidora de frutas, verduras e legumes fazendo uma ligação entre 

produtores e comerciantes, também presta serviços dentro de supermercados da 

região da Grande Vitória, fazendo seleção dos melhores produtos e a apresentação 

para a satisfação de seus clientes. 

O diretor da empresa relatou alguns dos efeitos causados pela crise econômica no 

desempenho da empresa: 

 Redução do faturamento devido ao alto índice de desemprego; 

 Diminuição do consumo das famílias ou substituição de produtos de maior valor 

agregado por produtos mais baratos; 

 Adaptação das despesas da empresa ao resultado das metas de vendas, já 

que despesas variáveis orçadas só podem ser realizadas se as vendas 

estiverem acontecendo. 

Sobre as ferramentas utilizadas para gestão nos períodos de crise o diretor destacou 

uma reunião orçamentaria mensal para avaliação de desvios nos orçamentos, 

controle de ponto e redução de horas extras. Destacou também a redução de 

despesas ocorridas, que em períodos normais ‘sem crise’ continuariam sem serem 

percebidas com tanta evidência. Isso foi algo que marcou significativamente a 

empresa durante este período. 

Para manter a saúde financeira foi necessário por parte da empresa o 

acompanhamento diário do alcance de meta de faturamento versus projeção mensal. 

Outro fator importante foi a oferta de produtos alternativos com melhores margens. 

Para dar continuidade a parceria sólida com os clientes, houve uma maior 



aproximação com alinhamento das estratégias, maior qualidade nos serviços 

prestados, melhoria na gestão de estoques para evitar rupturas e prática de preços 

competitivos comparados com o mercado concorrente. 

Dependendo do que ocorrer no cenário político e econômico, a empresa acredita que 

o crescimento econômico retome no final de 2017, reduzindo o desemprego e 

aquecendo o consumo no início de 2018. Essas são essas as perspectivas para os 

próximos anos avalia a empresa. 

A adoção também de um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) foi uma das 

maneiras de gerir a empresa durante a crise econômica. Com a utilização dessa 

ferramenta tecnológica, há uma integração entre os dados dos sistemas de 

informação transacionais e dos processos de negócio de uma organização. 

(CAIÇARA JUNIOR, 2012) 

A mudança com base na automatização de processos manuais através da aquisição 

de equipamentos foi outra forma encontrada pela empresa de reduzir despesas. 

Buscou-se também fechar contratos de importação o mais brevemente possível para 

que a empresa não fique tão suscetível às variações cambiais. A melhoria no 

atendimento a novos clientes sem aumentar custos de operação, ou seja, aumentar 

as receitas utilizando a capacidade ociosa com investimento em treinamento e 

desenvolvimento das equipes foi fundamental para os objetivos estratégicos da 

empresa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos através da aplicação do questionário ao diretor da 

empresa, pode-se extrair a utilização de algumas ferramentas estratégicas conforme 

abrangido na literatura. No que tange às estratégias genéricas, notou-se o foco por 

parte da direção em redução nos custos e despesas com o pessoal, principalmente 

por relatar redução nas horas extras em 35%. A redução nos custos foi possível 

graças a uma análise periódica nos recursos que são realmente necessários à 

operação, pois o monitoramento de tudo que é gasto em todos os setores da empresa 

fez com que não sentisse de tal maneira a redução em suas receitas, equilibrando 

assim o resultado. Este fato se enquadra na estratégia de Liderança em Custo Total. 



A estratégia de Diferenciação é notada no discurso do gestor quando cita a introdução 

de produtos alternativos, principalmente vindos de fora do estado ou até mesmo de 

outros países, proporcionando a satisfação de seus clientes e, sobretudo maior 

lucratividade. A empresa não relata a utilização de um marketing voltado ao 

consumidor final, pois seu foco principal são os seus distribuidores e supermercados 

em que a empresa disponibiliza seus produtos. 

No que tange aos impactos da crise econômica sobre o faturamento da empresa, é 

notório que houve uma redução acentuada em suas receitas, pois com o menor poder 

de compra das famílias, gerado pelo alto índice de desemprego, produtos com maior 

valor agregado foram substituídos por outros de menor valor. 

Um dos objetivos propostos pela pesquisa foi à compreensão de alguns fatores que 

impactaram o lado da oferta dos produtos. De acordo com os resultados obtidos em 

campo, é possível ressaltar que houve uma grande perda na produtividade, gerando 

uma queda gradativa em sua renda sendo que esta é uma variável macro ambiental 

não controlável pelos gestores da empresa estudada. 

Concluiu-se que as estratégias utilizadas pela empresa foram de extrema importância 

para mantê-la competitiva, mesmo em um período de recessão econômica e incerteza 

quanto ao futuro. De acordo com o relato gerencial, entende-se que, em períodos 

adversos, é necessário manter ações concisas com o planejamento estratégico 

realizado pela organização, ter controle sobre as estratégias promovidas e alinha-las 

juntamente à equipe, sendo vital para o negócio desde o âmbito operacional até a alta 

gestão. 
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