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1. RESUMO 

Alta da taxa de desemprego, queda da renda das famílias e inflação são alguns 

dos indicadores que refletem a crise econômica brasileira e na contramão de todas 

essas dificuldades temos o consumidor brasileiro que sofre com o desemprego e a 

alta nos preços no setor varejistas. O objetivo geral da pesquisa é fazer um diagnóstico 

sobre o impacto da crise econômica no orçamento familiar. Considerando-se os 

objetivos propostos para analisar o perfil do consumidor cidade de Aparecida d’Oeste, 

foi necessário a realização de uma pesquisa bibliográfica, seguida de uma pesquisa 

exploratória/campo para coleta das informações necessárias. Esta pesquisa foi de 

natureza quantitativa, os dados foram coletados por meio de questionário contendo 

12 questões de múltipla escolha, aplicado aos consumidores dos 3 supermercados da 

cidade de Aparecida D’Oeste no período de 01 a 30 de agosto de 2017. Constatou-se 

que houve uma mudança de comportamento pois a crise tem provocado alterações 

em alguns dos hábitos de compra do consumidor, a grande maioria foi obrigada a 

aumentar a aquisição de produtos mais baratos de marcas similares, diminuíram a 

compra de roupas, calçados e acessórios e as refeições fora de casa. Também foram 

identificadas mudanças em comportamentos relacionados à educação financeira, as 

pessoas estão pesquisando mais antes de fazer compras, estão pechinchando mais 

ao fazer compras, aumentaram o controle do orçamento pessoal/ familiar e diminuíram 

as reservas financeiras. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Alta da taxa de desemprego, queda da renda das famílias e inflação são alguns 

dos indicadores que refletem a crise econômica brasileira e na contramão de todas 

essas dificuldades temos o consumidor brasileiro que sofre com o desemprego e a 

alta nos preços no setor varejistas.  

Crise econômica são períodos em que a economia de um país passa por 

oscilações, o que o torna incapaz de controlar fatores como a inflação em alta, e esta 

por sua vez causa escassez na produção, interfere na comercialização e no consumo 

de produtos e serviços, desvaloriza os ativos financeiros, que por sua vez começam 

a apresentar indicadores negativos, gerando desemprego e aumento de pobreza. 

Os brasileiros vêm se adaptando as novas situações em que vive o pais 

atualmente, segundo pesquisa realizada pela consultoria Kantar Worldpanel, 49% das 

famílias brasileiras da classe A/B realizam compras pelo menos uma vez em 
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atacarejos - lojas com conceitos de atacado e varejo cujo o atrativo são preços 

melhores que o dos supermercados (Exame, 2016) 

Segundo dados do Dieese para as capitais brasileiras em julho de 2015 de 

R$788,00; em julho de 2016 de R$ 880,00 e em julho de 2017 de R$937,00. Já os 

valores da cesta básica levando em consideração a capital de São Paulo para os 

mesmos anos e o mesmo mês consecutivamente são R$345,42 em 2015; R$ 475,27 

em 2016; R$ 464,19 em 2017. Em face esta queda no poder aquisitivo do consumidor 

brasileiro pergunta-se: Problema: Como o consumidor conseguiu se adequar a crise? 

Estes questionamentos são discutidos no corpo da presente pesquisa com o intuito 

de analisar o impacto da crise econômica no orçamento familiar. 

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo geral da pesquisa é fazer um diagnóstico sobre o impacto da crise 

econômica no orçamento familiar. 

Os objetivos específicos são: fazer um levantamento bibliográfico sobre os 

impactos da crise no bolso do consumidor; fazer um levantamento sobre o perfil do 

consumidor e sobre o setor varejista de alimento da cidade de Aparecida d’Oeste; 

identificar a perda de poder aquisitivo do consumidor Aparecidense; elaborar um 

relatório sobre as mudanças no hábito de consumo e os meios de adaptação do 

consumidor frente a situação. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Considerando-se os objetivos propostos para analisar o perfil do consumidor 

Aparecidense, foi necessário a realização de uma pesquisa bibliográfica, seguida de 

uma pesquisa exploratória/campo para coleta das informações necessárias. Esta 

pesquisa foi de natureza quantitativa, pois os dados colhidos através de questionários 

foram quantificados em planilha do excel e submetidos a análise gráfica e de tabelas.  

Os dados foram coletados por meio de questionário contendo 12 questões de múltipla 

escolha, aplicado aos consumidores dos 3 supermercados da cidade de Aparecida 

D’Oeste no período de 01 a 30 de agosto de 2017. 

Foi utilizado o método da amostragem aleatória simples, a margem de erro de 

10%, totalizando 98 questionários, segundo a tabela de H. Arkin & R. Colton. A 

amostragem aleatória simples utilizada foi a mesma quantidade de questionários para 
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cada supermercado, por se tratar de supermercados de pequeno porte e com a 

rotatividade de clientes média igual de acordo com informações fornecidas pelos 

proprietários dos estabelecimentos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Crise é caracterizada como ponto crítico, onde ocorrem mudanças que podem 

ser profundas e inevitáveis, tanto para o bem, quanto para o mal, onde sua solução 

poderá ser favorável ou desfavorável, podendo ser brusca com ou sem catástrofe 

(GUÉNON, 2007). 

Kindleberger (2000), afirma que as crises financeiras estão diretamente 

associadas aos períodos cíclicos da economia, pois estas iniciam quando há 

mudanças inesperadas no setor econômico. 

Na visão Côrtes Filho (2015, p. 05): economia desaquecida, juros altos, inflação 

crescente e impiedosa carga tributária, não é raro empresas virem de uma hora para 

outros seus passivos se agigantarem, não por culpa de sua gestão, mas sim pelas 

catastróficas consequências da crise hoje vivenciada pela economia brasileira. 

Os consumidores tiveram que adaptar os seus hábitos de consumo. Uma das 

saídas encontradas foi fazer pesquisas mais recorrentes em lojas em busca de 

melhores ofertas. Esses são dados divulgados nesta quarta-feira, 8, pelo Total Retail 

2017, estudo anual da network de empresas PWC. A pesquisa é realizada há seis 

anos em 29 países e traz uma amostragem de mais de 24 mil pessoas, sendo que 

destas, mil são brasileiras. (STOCCO,2017). 

Segundo Rocha et al (2016) diante do cenário de crise econômica no Brasil e, 

por consequência, perda de poder de compra dos consumidores, essa pesquisa 

objetiva investigar quais as principais mudanças ocorridas nos hábitos de compra de 

alimentos. Ao compreender melhor esse novo cenário no consumo de alimentos esse 

conhecimento essa pesquisa visa auxiliar gestores varejistas na adequação do seu 

posicionamento, assim como a identificação de eventuais lacunas de estudo e propor 

uma agenda para avançar no conhecimento.  

 Segundo estudo realizado pelo SPC Brasil em 2016 comprova que a 

deterioração da economia do país teve impacto direto no consumo das famílias, 

causando um retrocesso frente às conquistas nos últimos anos. 
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O estudo contempla que metade dos entrevistados (50,8%) teve de abrir mão 

de muitos itens aos quais tinha acesso e comprava, já que as coisas estão mais caras 

e não dá mais para comprar tudo. Além disso, o brasileiro precisou mudar alguns 

hábitos de consumo ao longo do ano, em especial abrindo mão do lazer: 89,4% dos 

entrevistados tiveram que fazer ajustes no orçamento em 2015. Os itens que mais 

sofreram cortes foram o almoço, jantar e o lanche fora de casa (68,7%); os produtos 

supérfluos de supermercado (65,6%); produtos de vestuário, calçados e acessórios 

(60,3%); e bares, casas noturnas e baladas (57,5%).  

Dentre as metas não alcançadas ao longo do ano passado, a mais citada pelos 

brasileiros foi a de fazer uma grande viagem (35,0%), seguido de não conseguirem 

poupar e fazer reserva de dinheiro (33,0%), comprar um carro (27,9%), reformar a 

casa (26,9%) e também adquirir a casa própria (20,0%). Mudanças nos hábitos de 

compra do consumidor: 

• 47,9% Aumentaram a aquisição de produtos mais baratos de marcas similares; 

• 50,8% Diminuíram a compra de roupas, calçados e acessórios;  

• 44,9% Diminuíram as refeições fora de casa; 

Quanto aos impactos da crise no poder aquisitivo do brasileiro, quando se fala 

em crise, o que vem à cabeça, em termos práticos? A crise econômica está em pauta 

em todos os lugares: no noticiário, nas redes sociais, nas ruas, nos almoços de 

domingo, nas reuniões de trabalho, mas é no bolso e no orçamento pessoal que os 

efeitos de fato se fazem presentes. 

 A pesquisa realizada em 2016 intitulada de “Impacto da crise econômica na 

gestão das finanças pessoais do brasileiro”, conduzida pelo SPC Brasil e Portal Meu 

Bolso Feliz, procurou captar a percepção das pessoas a respeito de uma série de 

gastos típicos do dia a dia, a fim de traduzir de que forma o consumidor sente os 

impactos da deterioração de seu poder aquisitivo.  

O estudo também sinaliza a impressão geral de que a conta de energia elétrica, 

telefone e as compras mensais no supermercado estão mais caras e indica que caiu 

significativamente o percentual de consumidores com sobra financeira em relação ao 

mês passado, na comparação entre 2014 e 2015, o que acentua a sensação de 

aperto. Como resultado, observa-se que os brasileiros vêm alterando hábitos de 

consumo, passando a comprar produtos similares de marcas mais baratas e freando 

os gastos com refeições fora de casa, dentre outras mudanças apontadas. Em 
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contrapartida, a delicada situação econômica vivida no país obriga as pessoas a 

ficarem mais atentas: os consumidores estão pesquisando mais antes de comprar e 

têm mantido o nível de atenção ao controle do orçamento pessoal. 

Percepção de aumento dos gastos com água, luz, telefone e compras mensais 

de supermercado traduz sensação de crise A pesquisa destaca em relação às 

compras mensais de supermercado, com sete em cada dez entrevistados (69,1%) 

relatando que houve aumento no valor desse gasto, novamente com percentuais mais 

expressivos entre os homens (75,3%) e nas Classes A/B (75,8%).  

 

Figura 1 – Percentual de aumento médio das despesas

Fonte: Pesquisa SPC Brasil (2016) 

A pesquisa do SPC Brasil (2016) relata que crise econômica é mencionada por 

metade dos brasileiros para justificar contas no vermelho Ao refletirem sobre o que 

aconteceu para que as contas fechassem no vermelho no mês anterior, metade dos 

entrevistados nessa situação (50,9%) menciona fatores externos/econômicos, com 

destaque na percepção de que “as coisas estão mais caras e não estou conseguindo 

pagar as contas com o meu salário” (17,5%). Outros 15,7% dizem que a renda 

diminuiu, enquanto 11,0% alegam ter perdido o emprego.  

Apesar de predominarem os motivos relacionados à conjuntura 

macroeconômica, algumas atitudes de parte dos consumidores em relação ao uso do 

dinheiro também são responsáveis pelo desequilíbrio do orçamento: 29,5% dos 

entrevistados que fecharam o mês anterior à pesquisa com gastos maiores que a 

receita, admitem que não controlaram as compras e perderam a noção dos gastos. 

Para o educador financeiro do SPC Brasil e do Portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli, 

mais do que nunca, este é o momento de ser prudente. Com a recessão dando 

mostras de que não deverá arrefecer tão cedo, o consumidor deve priorizar despesas 
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importantes e verificar a possibilidade de diminuir os gastos supérfluos, além de evitar 

compras desnecessárias. Outra maneira de comprovar o agravamento da crise é ao 

observar os relatos relacionados ao desemprego: em dezembro de 2014 apenas 2,3% 

justificavam o fechamento das contas no vermelho dizendo que haviam sido 

demitidos, enquanto em dezembro de 2015 o percentual saltou para 11,0%. Do 

mesmo modo, na comparação entre dez/2014 e dez/2015, metade dos entrevistados 

(51,3%) garante que aumentaram os gastos relativos a água, luz e telefone, sobretudo 

entre os pertencentes às Classes A/B (63,4%). 

Também foram identificadas mudanças em comportamentos relacionados à 

educação financeira: 61,4% afirmam que passaram a pesquisar mais os preços, 

principalmente os homens (72,0%), os mais velhos (80,8%) e os pertencentes às 

Classes A/B (80,6%). Além disso, 42,4% aumentaram as solicitações de desconto nas 

compras, sobretudo entre os homens (49,1%), os mais velhos (52,2%) e as pessoas 

das Classes A/B (54,6%). 

 

Figura 2 – Medidas adotadas no combate à crise que pretendem abandonar

 

Fonte: Pesquisa SPC Brasil (2016) 

 

6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Por meio dos dados obtidos apurou-se que há um equilíbrio entre sexo dos 

entrevistados, sendo 52% público feminino e 48% público masculino. 

A idade dos entrevistados da cidade de Aparecida d’Oeste predomina o 

percentual 40% pessoas com até 30 anos, em seguida 35% até 50 anos e 26% acima 

de 50 anos. Em relação ao grau de instrução há predominância dos entrevistados que 



7 
 

cursaram ensino médio completo com 38%, seguido de 18% de superior incompleto 

e 13% de superior completo. 

Apurou-se que a renda familiar dos consumidores predominante é de 69% que 

tem renda de 2 a 5 salários mínimos, 15% até 1 salário mínimo e 15% acima de 5 

salários mínimos, podemos analisar que pertencem a uma classe social com poder 

aquisitivo limitado. A maior parte das residencias 36% são habitadas por três pessoas, 

seguido de 24% habitadas por 2 pessoas e 18% por 1 pessoa, demonstrando que a 

maioria das famílias não são numerosas. 

Fazendo uma comparação com o poder aquisitivo do público entrevistado é 

notório perceber que o fator determinante na hora da compra os consumidores, 81% 

optam pelo melhor preço em detrimento, apenas 11% optam pela qualidade. 

Em relação a forma de pagamento mais utilizada podemos perceber que boa 

parte dos entevistados 46% optaram por pagamento em dinheiro e, 39% com cartão 

de credito. 

Com os dados obtidos na pesquisa pode-se observar que 98% dos 

consumidores dos mercados mudaram seus hábitos de compra e 98% dos 

entrevistados perceberam redução no poder de compra devido a crise economica. 

Assim sendo 32% dos entrevistados declaram que vão ao supermercado a 

cada 15 dias, 26% uma vez por mês, 28% uma vez por semana e 15% duas vezes 

por semana, percebe-se que em busca de melhor preço os entrevistados vão as 

compras com maior frequência. 

Em relação a mudanças na decisão de compras dos alimentos básicos 72% 

dos entrevistados optaram em comprar marcas mais baratas, apenas 22% manteve o 

mesmo consumo e mesma marca, 4% manteve a marca e reduziu a quantidade e 1% 

substituiu o produto por outro. 

Já em relação a bebidas alcoólicas a maioria 41%, manteve a marca mas 

reduziu a quantidade, 24% pararam de comprar, 19% passou a comprar marcas mais 

baratas, apenas 12% manteve o mesmo consumo e mesma marca. Isso se da pelo 

fato de que não ser um produto de extrema nessecidade podendo reduzir a frequência 

de consumo. Em relação a bebidas não alcoolicas (refrigerantes, sucos) 45% dos 

entrevistados optou em parar de comprar, 30% manteve a marca mas reduziu a 

quantidade, 10% passou a comprar marcas mais baratas e apenas 8% manteve o 

consumo e  a mesma marca.  
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Quanto aos biscoitos, 64% dos entrevistados passaram a comprar marcas mais 

baratas, 19% mantiveram a marca e reduziram a quantidade, apenas 9% manteve o 

mesmo consumo e a mesma marca. Em relação a congelados, 69% dos entrevistados 

passaram a comprar marcas mais baratas, 16% mantiveram a marca e reduziram a 

quantidade, apenas 5% manteve o mesmo consumo e a mesma marca. 

Levando em conta os doces, 57% dos entrevistados passaram a comprar 

marcas mais baratas, 21% mantiveram a marca e reduziram a quantidade, observa-

se também que 12%  simplesmente parou de comprar. 

Porém em relação a verduras e legumes, 56% dos entrevistados passaram a 

comprar marcas mais baratas, 32% mantiveram o consumo e a mesma marca, 18% 

mantece a marca, mas reduziu a quantidade. 

Em relação a produtos de higiene e perfumaria, 70% dos entrevistados 

passaram a comprar marcas mais baratas, 13% mantiveram a marca e reduziram a 

quantidade, e apenas 8% mantiveram o mesmo consumo e a mesma marca. 

Agora quanto aos iogurtes e laticinios, 69% dos entrevistados passaram a 

comprar marcas mais baratas, 16% mantiveram a marca e reduziram a quantidade, e 

apenas 4% mantiveram o mesmo consumo e a mesma marca. 

Em relação a produtos de limpeza, 80% dos entrevistados passaram a comprar 

marcas mais baratas, 8% pararam de comprar, e apenas 6% mantiveram o mesmo 

consumo e a mesma marca. Quanto aos molhos e condimentos, 71% dos 

entrevistados passaram a comprar marcas mais baratas, 13% mantiveram a marca e 

reduziram a quantidade, e apenas 6% mantiveram o mesmo consumo e a mesma 

marca. 

Em relação a produtos de padaria, 52% dos entrevistados passaram a comprar 

marcas mais baratas, 16% mantiveram a marca e reduziram a quantidade, e 20% 

mantiveram o mesmo consumo e a mesma marca. Assim em relação a frios, 53% dos 

entrevistados passaram a comprar marcas mais aratas, 23% mantiveram a marca e 

reduziram a quantidade, 11% subtituiu por outro produto e 8% mantiveram o mesmo 

consumo e a mesma marca. 

Porém em relação a carnes, 54% dos entrevistados mantiveram o mesmo 

consumo e a mesma marca,  27% mantiveram a marca e reduziram a quantidade, 

14% passaram a comprar marcas mais baratas,e 5% subtituiu por outro produto. 
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Quanto a adaptação dos entrevistados às mudanças econômicas do país, 77% 

declara que refez o planejamento financeiro familiar, cortando gastos e 19% procurou 

mais uma fonte de renda alternativa para conseguir driblar o orçamento do mês. 

 

Figura 3 - Gráfico Comparativo das opções que mais se assemelham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017)  

 

Traçando um comparativo entre os dados coletados, temos que em média 50% 

dos entrevistados passou a comprar marcas mais baratas em detrimento a crise 

econômica do país e outra parcela em média 20% dos entrevistados alega que 

manteve a marca, mas reduziu o consumo por conta da limitação no orçamento. 

Um dado que chamou a atenção foi em relação ao consumo de carne, 

alimentos básicos, frutas, verduras e legumes, segundo os entrevistados não mudou 

de marca e nem diminuiu o consumo, tendo em vista que são extremamente 

necessários para sobrevivência do ser humano. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os impactos da crise são inegáveis, principalmente no que diz respeito à 

sensação de aumento nas compras de supermercado, fatores externos relacionados 

à crise econômica são mencionados pelos entrevistados para justificar o fechamento 

das contas no vermelho. Os principais são o fato de não conseguir pagar as contas 

com o salário, por que as coisas estão mais caras, a diminuição da renda e muitas 

vezes a perda do emprego.  
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Constata-se que houve uma mudança de comportamento pois a crise tem 

provocado alterações em alguns dos hábitos de compra do consumidor, a grande 

maioria foi obrigada a aumentar a aquisição de produtos mais baratos de marcas 

similares, diminuíram a compra de roupas, calçados e acessórios e as refeições fora 

de casa. Também foram identificadas mudanças em comportamentos relacionados à 

educação financeira, as pessoas estão pesquisando mais antes de fazer compras, 

estão pechinchando mais ao fazer compras, aumentaram o controle do orçamento 

pessoal/ familiar e diminuíram as reservas financeiras. 
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