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RESUMO 

O objetivo deste estudo é investigar como as crises econômicas podem contribuir para a retração de 
uma economia, principalmente a capitalista, tendo como cenário de pesquisa o Brasil. Para tanto, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica para compreensão do termo “Economia”, sua origem e contexto 
histórico, transitando pelas escolas pós-mercantilismo, até chegar à globalização. Ao mesmo tempo 
observar a formação econômica brasileira, a sua herança colonial e a ocorrência das primeiras crises 
no país. Após, destacar as principais crises mundiais e seus ciclos econômicos até desembocar na 
crise atual que o Brasil vem enfrentando no setor varejista. Setor este de grande importância 
econômica, que representou no ano de 2015, 43% do PIB brasileiro, segundo dados do DEPEC 
Bradesco (Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos). E averiguar também a definição de 
varejo e quais suas categorias, com menção ao novo tipo de varejo sem loja, os e-commerces. Pode-
se concluir que apesar das falácias agregadas a crise, o setor varejista vem tendo resultados 
positivos em relação às medidas de gestão das grandes varejistas do país. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate how the economic crisis can contribute to the retraction of a 
economy, mainly the capitalist, having Brazil as the research’s scenario. Therefore a bibliographic 
research was carried out for the comprehension of the term “Economy”, its origin and historical 
context, going through post-mercantilist Schools up to globalization. At the same time observe Brazil’s 
economic formation, its colonial inheritance and also the occurrence of the country’s first crisis. After, 
highlighting the main global economic crisis and their economical cycles all the way up to the current 
crisis Brazil has been facing in the retail segment. Being this segment of great economical importance, 
that in the year of 2015 represented 43% of Brazil’s GDP, according to DEPEC Bradesco (Bradeco’s 
Departament of Research and Economical Studies). Ascertaining also the definition of retail and what 
are its categories, mentioning the retail without stores or e-commerce. It can be concluded that 
although the fallacies combined to the crisis, the retail segment has been achieving positive results in 
relation the management measures of the country's major retailers. 
 
Keywords: Economy, Crisis, Retail. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o Brasil vive uma crise econômica aguda, o que vem gerando 

diversas reações por parte do mercado empresarial do país, significando para as 

organizações empresariais um momento de reposicionamento estratégico para a 

manutenção dos negócios, visando a um cenário futuro mais positivo. No setor 
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varejista brasileiro, não tem sido diferente. Os desdobramentos da delicada crise 

econômica pela qual o Brasil vem passando o afetaram significativamente. 

O termo crise possui uma definição ampla, podendo designar uma situação 

extrema e grave, como também uma conjuntura perigosa. “Crise” segundo o 

Dicionário pode significar: “conjuntura de incertezas, dificuldades e perigos, situação 

crítica”. (SOUZA, 1991, p. 85). Diante dessas definições, observam-se na economia 

brasileira exatamente os aspectos conjunturais citados acima, designando, assim, 

um momento atual de crise econômica severa para a sociedade brasileira.  

Como exposto, o setor varejista brasileiro não passou ileso por esse momento 

de dificuldade econômica. Entende-se por “varejo” aquele: “Conjunto de 

organizações interdependentes envolvidas no processo de disponibilizar um produto 

ou serviço para uso ou consumo final”. (COUGHLAN, 2002, p. 20). Segundo dados 

do DEPEC (2017) (Departamento de Pesquisa e Estudos Econômicos do Banco 

Bradesco S/A) do ano de 2015, o comércio em geral representou 12% do total do 

PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, sendo, desse total, 43% advindo do comércio 

varejista, configurando-se em um importante setor da economia brasileira.  

Dentro desse quadro, o problema de pesquisa que este estudo pretende 

responder é: de que maneira a crise econômica no Brasil afeta o setor varejista do 

país? Justifica-se a pesquisa diante dos prejudicados índices econômicos atuais do 

Brasil, principalmente após 2008, quando se verifica uma imensa crise econômica 

que assolou potências econômicas como Estados Unidos e Rússia, 

comprometendo, também de maneira significativa, o crescimento econômico até 

então conseguido pela economia brasileira, incluindo-se aí o importante setor 

varejista do país. Para o desenvolvimento deste artigo, utilizou-se de pesquisa 

bibliográfica em livros, revistas e artigos científicos que retratam o tema.  

O estudo tem como objetivo principal definir conceitualmente crise econômica 

e seus ciclos, como ela afeta a vida das pessoas, e, como objetivo específico, 

analisar o comportamento do setor varejista brasileiro diante da crise atual, 

apresentando números e índices que colaboram para o entendimento de tal cenário.  

 

2 ECONOMIA 

 

“Em termos etimológicos, a expressão “economia” vem do grego oikos (casa) 

e nomos (norma, lei)”. (NOGAMI; PASSOS, 2017, p. 5). O autor Nogami (2017) 
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destaca, ainda, que, nesse sentido, tem-se a palavra oikonomia, que significa 

“administração da casa”, podendo ser também compreendida como “Administração 

da coisa pública” ou de um Estado. 

Mas afinal, o que é economia? Segundo o Dicionário “economia” pode 

representar: “emprego moderado e proveitoso do dinheiro; poupança; parcimônia; 

ciência das leis que regulam a produção, distribuição e consumo de bens; dinheiro 

acumulado; pecúlio”. (SOUZA, 1991, p. 116). Conforme o referido dicionário, pode-

se entender também economia como controle financeiro, poupança e, no sentido 

figurado, como poupar energia, movimento, tempo. Mas o que este artigo propõe é o 

estudo da economia socio-político-econômica. É quando as coisas vão mal que as 

pessoas prestam devida atenção à economia. O autor e jornalista britânico Conway 

(2009) destaca em sua obra “50 ideias de economia que você precisa conhecer”, 

questões complexas da contemporaneidade. “Só quando a economia enfrenta uma 

crise e milhares perdem seus empregos, os preços sobem ou caem depressa 

demais, é que damos atenção a essa disciplina”. (CONWAY, 2009, p.10). Nesse 

sentido, retrata o autor, ela parece ser bem triste e árida, surgem as restrições e os 

desafios, os humanos percebem que são imperfeitos e não conseguem obter tudo 

aquilo que desejam. O estudo da economia expressa o comportamento, o cotidiano 

e a vida das pessoas, sendo uma averiguação de como a humanidade conseguiu ao 

longo do tempo ser mais saudável e próspera. 

Para Chang (2014) o autor britânico Lionel Robbins é o responsável pela 

definição de economia mais utilizada no meio acadêmico. No seu livro “Um ensaio 

sobre a natureza e a importância da ciência econômica” Robbins define economia 

como: “Ciência que estuda o comportamento humano como inter-relação entre fins e 

meios escassos que têm usos alternativos”. (CHANG, 2014, p. 22). O autor nomeia a 

definição de Robbins como uma alusão padrão neoclássica de estudos econômicos. 

O autor Rizzieri (2001) complementa que a economia ilustra como as pessoas 

negociam bens escassos e limitados. Ela examina o que leva os indivíduos a 

tomaram determinadas ações e decisões, como reagem ao sucesso ou fracasso. A 

economia é uma ciência que engloba a Psicologia, a História, a Geografia, a 

Sociologia, a Matemática e a Política. O objeto de estudo da economia é a lei da 

escassez. E por que ela existe? Toda e qualquer sociedade enfrenta o problema 

escassez, isso ocorre porque os humanos têm necessidades e estas, por sua vez, 

são infinitas e ilimitadas. Por exemplo, o consumo de bens (alimentos, roupas, casa) 
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e serviços (transporte, assistência médica), ao contrário dos recursos produtivos 

(máquinas, fábricas, terras agricultáveis, matérias-primas) que são finitos e limitados, 

explica o autor e complementa: “a lei da escassez, isto é, produzir o máximo de bens 

e serviços a partir dos recursos escassos disponíveis a cada sociedade”. (RIZZIERI, 

2001, p. 12). 

Contextualizando, o pensamento econômico de acordo com Hugon (1980) 

teve sua origem na Antiga Grécia com os filósofos Platão e Aristóteles que 

descreveram os problemas do comércio e da riqueza da época. Já na Idade Média, 

era a Igreja Católica quem controlava e gerenciava o comércio. Entre os séculos XV 

e XVIII, alguns fisiocratas franceses começaram a formular a ideia de um modelo 

econômico, em crítica ao mercantilismo. Mas, segundo os registros, a economia 

mundial nasceu em 1776 quando Adam Smith, filósofo e economista, publicou sua 

obra chamada “Uma Investigação Sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das 

Nações” ou, simplesmente, “A Riqueza das Nações”. 

As principais escolas foram a Fisiocrática e a Clássica, mas para melhor 

compreensão verifica-se primeiro o mercantilismo. O autor Hugon (1980, p. 87) 

define mercantilismo como “conjunto de ideias e práticas econômicas que 

floresceram, na Europa, entre 1450 e 1750”. Esse movimento teve duração de três 

séculos. Foi um período de grandes transformações nas esferas intelectual (Itália, 

com Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Ticiano); política (França - reis 

Carlos VII e Luís XI) e geográficas (grandes descobertas marítimas). Segundo o 

autor, “o pensamento mercantilista apresentava-se sob a forma de sistema ou “arte” 

econômica. Homens de ação, empiristas, presos à realidade, não concebiam os 

mercantilistas a existência de leis econômicas”. (HUGON, 1980, p. 87). Nesse 

cenário, onde o lucro de um é o prejuízo de outro, surge a Doutrina Liberal no século 

XVIII, que foi contra o mercantilismo e a intervenção do Estado, segundo Hugon 

(1980). 

A primeira escola econômica liberal foi a Fisiocrática. “Seus representantes 

são franceses que, juntos, trabalharam na elaboração de uma explicação geral da 

vida econômica.” (HUGON, 1980, p. 89). Seu principal teórico, Doutor Quesnay, 

defendia que a riqueza das nações era originária de “terras agrícolas” e que os 

produtos agrícolas deveriam ter seus preços ressaltados. A Fisiocracia, segundo 

Hugon (1980), ocupa na história do pensamento econômico, um lugar de direito:  
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Foi a primeira escola a lançar os fundamentos da ciência econômica, a 
assentar solidamente o direito de propriedade sobre a noção de utilidade 
social, a justificar e exaltar a liberdade econômica. Deixa com isto – em uma 
reação contra os mercantilistas – definitivamente implantados os marcos do 
individualismo e do liberalismo, caracteres esses que vão ser, aliás, 
retomados e reformados por Adam Smith e pela Escola Clássica.   
(HUGON, 1980, p. 100). 

 

A segunda escola é a Clássica, fundamentada na corrente científico-

econômica iniciada, em 1776, por Adam Smith, perdurando em Malthus, Ricardo e 

Stuart Mill, declara Hugon (1980). “Enquanto os mercantilistas faziam depender a 

riqueza do ouro e os fisiocratas, da terra, vê Smith a sua origem no trabalho do 

homem”. (HUGON, 1980, p. 103). 

Adam Smith nasceu na Escócia, em 1723, e a sua mais famosa obra é 

“Riqueza das Nações”, onde o autor procura demonstrar que a prosperidade das 

nações é resultado da atuação dos indivíduos em busca de atender seus próprios 

interesses, promovendo o crescimento e a inovação tecnológica, explica Girardi 

(2006). Smith é considerado o pai da economia moderna e importante teórico do 

liberalismo econômico. Defendia que o Estado não deveria intervir na economia, que 

a livre concorrência entre as empresas é que iria regular o mercado. Propõe a total 

liberdade econômica, para que as empresas pudessem se desenvolver, 

ocasionando a queda nos preços, produtos com melhor qualidade, inovações 

tecnológicas e, consequentemente, o aumento no ritmo da produção, reforça Mattos 

(2007). 

A “mão invisível” (1776) é uma expressão que retrata a lei da oferta e da 

demanda. Segundo Smith (2013), essa mão invisível serve para “puxar e empurrar”, 

beneficiando toda a sociedade. Se as pessoas lutam pelos próprios interesses, essa 

combinação de indivíduos lutando faz com que a própria sociedade se beneficie, 

enriquecendo a todos.  

Nos primórdios do século XIX, surge uma reação ao liberalismo, reafirmada 

na obra de Karl Marx “O Capital”, relata Hugon (1980). Com a chegada da 

Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra e propagada por toda Europa nas três 

últimas décadas do século XVIII, a mão de obra braçal foi substituída pelas 

máquinas. Houve muitos conflitos o que levou pesquisadores a repensar o modelo 

liberal, destaca Hugon (1980). Surgindo, então o Socialismo. No Dicionário 

“socialismo” pode ser definido como: “sistema dos que querem a reforma da 

sociedade pela socialização dos bens e meios de produção”. (SOUZA, 1991, p. 
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337). A Rússia foi o primeiro país a implantar, em 1917, o regime socialista. Foi no 

período da Revolução Russa que se instaurou o socialismo com a queda do regime 

monárquico e a concepção da URSS, revela Reis (2000) autor do livro “As 

revoluções russas”. Depois vieram China e Cuba, e também alguns países 

africanos. Nos dias atuais, poucos são os países socialistas: China, Vietnã, Coréia 

do Norte e Cuba, descreve Gasparetto Jr. (2013). 

Nos anos seguintes, ergue-se o movimento das escolas neoclássicas que 

introduzem novas ideias de pensamento econômico. Segundo Silva (1996) o teórico 

mais famoso neste período foi John Maynard Keynes, nascido em Cambridge em 

1883. Keynes teve a sorte de ter todas as suas ideias colocadas em prática. Após o 

final da Segunda Guerra Mundial, sua teoria defendia que o Estado deveria intervir 

na economia como uma opção para recuperar os países devastados pela guerra. 

Sua obra mais famosa é A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Foi 

também um dos idealizadores do Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial.  

 A economia mundial sofreu grandes transformações ao longo da história, 

cada fase contribuiu para o surgimento do que se conhece hoje por “Globalização”, 

situa Henderson (1999). Nos dias atuais, “a globalização envolve crescente 

interdependência entre as economias domésticas, os mercados financeiros, 

comércio, corporações, produção, distribuição e marketing de consumo”. 

(HENDERSON, 1999, p. 51).  Destaca-se que, com essa interdependência, os 

problemas e assuntos dos países têm-se tornados globais (do interesse de todos). 

Por exemplo, as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, as guerras 

advindas de motivações religiosas no oriente-médio, a poluição que ultrapassa 

fronteiras, o lixo espacial, a desertificação, o crime organizado, o tráfico de armas e 

drogas, as epidemias que se alastram pelo ar, os resíduos nucleares, o terrorismo 

global, explica Henderson (1999). Ao mesmo tempo em que as nações encaram e 

testemunham estes problemas, devem lidar com o crescimento de megacidades, 

refugiados, emigrantes, corrupção, desgaste do comércio local, vantagem do 

comércio eletrônico e a tentativa de manter as redes de segurança, o que por sua 

vez exige um sólido investimento público, afirma Henderson (1999) em sua obra 

“Além da Globalização”. 

A Globalização, com seus dilemas, tornou possível a nova economia da 

informação em rede. “A sociedade em rede avançou em termos de democracia em 
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todo o mundo, ajudou a derrubar ditadores, abriu regimes opressivos, ampliou o 

pluralismo, avançou os direitos humanos e acelerou o fim da Guerra Fria”. 

(HENDERSON, 1999, p. 55). O movimento das pessoas é considerado como um 

“terceiro setor”, a sociedade da informação exige que setores públicos e privados se 

responsabilizem, sejam sustentáveis, atendendo às necessidades presentes sem 

comprometer as gerações futuras, salienta o autor.  

 

2.2 Economia brasileira 

 

Pires (2010) destaca que o Brasil é considerado por muitos um país “rico”. 

Possui recursos naturais em abundância, clima tropical favorável para a agricultura, 

tem uma população variada, e, na maioria, jovem. Encontra-se também aqui uma 

vastíssima reserva de biodiversidade do planeta, a Amazônia. Ou seja, um país 

riquíssimo, mas ao mesmo tempo pobre. Como pode existir tanta pobreza? A 

resposta para essa pergunta pode estar na herança colonial, segundo Pires (2010). 

O contexto histórico do Brasil começa a ser construído a partir das grandes 

navegações iniciadas no final do século XV. A Europa fervilhava com o comércio 

marítimo e a procura por especiarias e metais preciosos, dando origem ao 

capitalismo. Segundo Pires (2010), em seu livro “Economia Brasileira” sobre a 

expansão do capitalismo: 

 

Os europeus passaram a imitar o padrão de consumo dos povos orientais, 
organizando um complexo processo de geração e transferência de riquezas 
para garantir o seu abastecimento de especiarias, tecidos, artigos de luxo e 
matérias-primas. (PIRES, 2010, p. 5). 

  

O Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses, passando a fornecer pau-

brasil, cana-de-açúcar, tabaco, mais tarde, ouro e diamantes, e, nos anos seguintes, 

algodão e café, abastecendo o mercado europeu. Para Prado Jr. (1998) essa é a 

essência da formação do Brasil, em seu livro “Histórica econômica do Brasil”, 

enfatiza o autor: 

 

Nada mais que isso. E com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora 
do país e sem atenção a considerações que não fossem o interesse 
daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileira. 
(PRADO Jr., 1998, p. 20).  
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Para o trabalho na agricultura , quando mais complexo, foi preciso importar 

escravos africanos, pois a mão de obra portuguesa era insuficiente, explica Prado Jr. 

(1998). Os índios mostraram-se resistentes ao regime escravo, não mais aceitando 

objetos supérfluos em troca do serviço braçal, expõe o autor. Entre 1580 a 1640, 

Portugal esteve envolvido com a Espanha em guerra contra os ingleses. Foi 

derrotado e houve muitas baixas, cita Prado Jr. (1998) em seu livro a “História 

econômica do Brasil”. “Estava definitivamente perdido para Portugal o comércio 

asiático”. (PRADO Jr., 1998, p. 49). Os olhares portugueses voltaram-se para a 

colônia americana, ocorrendo grande emigração em busca de recursos que já não  

se encontravam na pátria mãe. Inicia-se a administração colonial, destaca Prado Jr. 

(1998). O Brasil teve sua formação na herança colonial, mas não só ela é fator 

contribuinte para o país ser subdesenvolvido. Os dirigentes da nação também foram 

responsáveis pelo caminho trilhado pelo Brasil, afirma Paulino (2010) na obra 

intitulada “Economia Brasileira”. 

O Brasil, na metade do século XIX, não era diferente do que fora nos três 

séculos anteriores. Celso Furtado reitera em seu livro “Formação Econômica do 

Brasil” que: “a estrutura econômica, baseada principalmente no trabalho escravo, se 

mantivera imutável nas etapas de expansão e decadência”. (FURTADO, 2001, p. 

38). Essa imutabilidade foi devida à falta de tensões internas, contribuindo, assim, 

para o atraso da industrialização, afirma o autor. 

 O que colaborou para uma transição econômica foi a expansão cafeeira que 

ocorreu na segunda metade do século XIX. O sistema econômico independente se 

deu com as tensões internas da economia cafeeira e suas etapas de crises, 

encerrando-se definitivamente o período colonial da economia brasileira. As 

exportações nesse período foram a força motriz para o desenvolvimento da nação, 

afirma Furtado (2001). 

O café era o produto brasileiro com participação preponderante nas 

exportações. O Brasil tinha uma enorme dívida externa que precisava ser custeada 

com as vendas do produto. A crise de 1929 atingiu em cheio a economia brasileira, 

fazendo com que o preço da commoditie caísse absurdamente, afirma Vallone 

(2009). O governo federal, na tentativa de conter a derrocada, comprou grande parte 

dos estoques dos cafeicultores e queimou 80 milhões de sacas, explica Vallone 

(2009). De acordo com o autor, o coordenador Marcos Fernandes, do Centro de 

Estudos dos Processos de Decisão da FGV-SP, em entrevista ao jornal Folha de 
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São Paulo (2009) explica que “A ideia era queimar para diminuir a oferta e aumentar 

o preço internacional, porque o Brasil era o maior país exportador”. (VALLONE, 

2009, s/p).  Além de gerar muitas dificuldades, a crise de 1929 favoreceu o 

rompimento da política do “café com leite” que perdurava há mais de 30 anos.  

Para Paulino (2010), após a revolução de 1930, o primeiro governo do 

presidente Getúlio Vargas foi o mais importante o período republicano para a 

construção do Brasil moderno. A base econômica, política e institucional foi 

composta nesse período que contempla os anos de 1930 a 1945. O novo presidente 

sabia que o café era importante para a economia e não poderia ser deixado de lado, 

mesmo com o fim da oligarquia paulista. Então, encarregou-se de constituir uma 

nova política de defesa da cafeicultura, na tentativa de equilibrar os preços e evitar a 

superprodução, destaca o autor. 

Sem aprofundar a análise, a era Vargas constituiu-se numa política 

conservadora e ortodoxa que culminou, segundo uma corrente teórica, no atraso do 

crescimento e da diversificação da economia brasileira, declara Forjaz (1984). Por 

outro lado, segundo a autora, teóricos como Celso Furtado e Antônio Castro 

afirmavam que “a reação interna da economia brasileira à crise de 1929 possibilitou 

o arranque do processo de industrialização por substituição de importações”. 

(FORJAZ, 1984, p. 36).  

Paulino (2010) em seu livro “Economia Brasileira” destaca que nos dias 

atuais, o Brasil faz parte dos BRICs (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) 

países emergentes com grande potencial econômico, capazes de superar nos 

próximos 50 anos as seis maiores economias do mundo, formado por Estados 

Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, Itália e França (G6). Segundo o autor, o bloco 

foi formando em 2006 por sugestão do investidor britânico Jim O’Neill, executivo, na 

época, do Banco Goldman Sachs que realizou em 2003 um estudo com projeções 

de crescimento do PIB, da renda per capita e dos movimentos de capitais para os 

BRICs até o ano de 2050. 

 

Com base nessas projeções, o referido estudo concluía que, respeitadas 
determinadas hipóteses (estabilidade macroeconômica, instituições 
estáveis, abertura comercial, melhoria da educação), esse grupo de países 
poderia se transformar, em menos de 40 anos, em uma força econômica 
maior que o atual G6. (PAULINO, 2010, p. 333). 
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O Brasil é um grande fornecer de commodities, cujos produtos agrícolas, 

agropecuários e minerais principais são a cana-de-açúcar, a soja, carne bovina, e 

minério de ferro, evidencia Paulino (2010). Sobre as projeções de crescimento, 

estariam focados em alinhar os países participantes do BRICs no sentido de divisão 

internacional do trabalho:  

 

Ao Brasil e à Rússia, caberia o papel de produtores de alimentos e de 
petróleo, respectivamente. Ambos seriam também fornecedores de 
matérias-primas. Os negócios de serviços e manufaturas estariam 
principalmente localizados na Índia e na China, respectivamente, em virtude 
da concentração de tecnologia e de mão de obra barata e abundante. 
(PAULINO, 2010, p. 334). 

 

Segundo essa projeção, o Brasil alimentaria 40% da população mundial com 

seu papel de país exportador agropecuário. Também operaria na produção de 

biocombustíveis renováveis. A Rússia seria o mesmo que o Brasil, além de fornecer 

mão de obra qualificada e tecnologia de ponta. A Índia, com maior média de 

crescimento entre os BRICs, ocuparia a 3ª posição na escala das economias 

mundiais. A China estando em 2º - EUA ocupando o 1º lugar - forneceria prestação 

de serviços na área de tecnologia da informação. A China, a partir de 2050, tornar-

se-ia a maior economia mundial devido ao seu crescimento econômico, com grande 

concentração de indústrias devido à sua população e à tecnologia, salienta o Paulino 

(2010). 

O economista norte-americano Paul Krugman (Prêmio Nobel de Economia em 

2008) rebate essa posição do Brasil, participante dos BRICs. Em entrevista a 

Bigarelli (2015) da revista Época Negócios, Krugman afirma que o Brasil tem um 

crescimento promissor, mas não demonstra índices que apontassem um 

crescimento da produtividade e que os países que formam o BRICs não têm nada 

em comum entre si. Vale ressaltar que são mesmo países diferentes, com culturas 

diferentes e três deles são potências nucleares: Rússia, China e Índia. 

Na outra extremidade, Delfim Netto argumenta que o Brasil é motivo de 

vergonha na participação do BRICs. “Há 12 anos luta para ser politicamente 

importante, enquanto perde importância econômica! A Índia, ao contrário, tem ação 

política mais discreta, mas avança rapidamente em importância econômica”- diz 

Delfim em sua coluna na Folha de S. Paulo. (DELFIM NETTO, 2009, s/p). No 

entanto, os últimos anos não foram muito auspiciosos para os BRICs.  Brasil e 
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Rússia têm apontado crescimento bem abaixo da média mundial, aponta Barrucho 

(2017). Somando os fatores de retração do crescimento do PIB, o Brasil desemboca 

numa crise que está difícil de ir embora segundo economistas. Crise essa que se 

iniciou com a “bolha imobiliária” americana em 2008 e perdura até os dias de hoje.  

 

3 CRISES 

 

“Crise”, no Dicionário, significa: “conjuntura de incertezas, dificuldades e 

perigos, situação crítica”. (SOUZA, 1991, p. 85). De acordo com Paula (2010), o 

surgimento de uma crise é algo assustador para os países que vivem no sistema 

capitalista, uma vez que a maioria desses países permanecem endividados, 

principalmente os países desenvolvidos, o que não permite medidas temporárias de 

cunho keynesiano, o Estado como agente impulsor do reaquecimento da economia.  

Consideram-se três tipos de crises: a Econômica, a Política e a Financeira. 

Segundo Paula (2010), a crise econômica ocorre quando há decréscimo do PIB e 

está associada a uma das fases do ciclo econômico, juntamente com a 

superprodução. A crise política é decorrente de desacordos entre os partidos 

políticos, corrupção e ameaças na continuidade de um Governo. E as crises 

financeiras são situações que indicam uma desvalorização da moeda ou até a 

falência de instituições como foi o caso, em 2008, do Banco Lehman Brothers nos 

EUA. Problemas econômicos e instabilidade política são algumas das características 

que definem uma economia em crise, e a saída desta pode estar no DNA de cada 

nação, alude Fausto (1984).  

O quadro 1 revela uma cronologia das crises mundiais mais graves desde 

1929,  advindas de vários fatores, como guerras, manipulação de informações 

(Bolsa de Valores), desentendimentos políticos, e etc. Veja-se quadro com as crises: 

Quadro 1 - Cronologia das crises mais graves desde 1929.  

Crise Tipo   Data  Acontecimento Histórico  

Grande Depressão Econômica   1929 Quebra da Bolsa de Valores.  

Fim do sistema 

padrão-ouro 

Financeira   1971 Gastos excessivos com a Guerra 

do Vietnã. 

 

Petróleo Econômica   1973/ 79 Corte do fornecimento pela OPEP.  

Revolução Iraniana Política-   1979 Crise no Irã, 2ª crise do Petróleo.  
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Econômica 

Iraque invade Irã Política- 

Econômica 

  1980 Recorde nos preços do Petróleo.  

Segunda-feira Negra Financeira   1987 Venda de ações em massa Bolsa 

NY. 

 

Crise do peso 

mexicano 

Financeira   1994 Desvalorização da moeda 

mexicana em relação ao dólar. 

 

Crise dos Gigantes 

Asiáticos 

Financeira   1997 Desvalorização das moedas 

asiáticas. 

 

Crise do Rublo Financeira   1998 Colapso do sistema bancário russo  

Crise das pontocom Econômica   2000 Os excessos da nova economia 

deixaram um rastro de quebras. 

 

Torres Gêmeas Econômica   2001 Atentado provocou queda nas 

Bolsas de Valores. 

 

Crise Argentina Financeira   2001-

2002 

O Governo suspendeu o 

pagamento da dívida externa. 

 

Grande Recessão 

EUA 

Financeira   2007-

2008 

Bolha Imobiliária; Falências 

Bancárias; 

 

Crise da dívida 

Europeia 

Financeira   2009-

2010 

Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda, 

Itália. 

 

Fonte: A Redação- Revista Exame (2010). 

 
Destaque importante para as crises de 1929 e 2008, possivelmente as que 

mais repercutiram na economia brasileira. O autor Gazier (2013) em seu livro “A 

crise de 1929”, afirma que o prelúdio da Grande Depressão ocorreu com a queda 

repentina das cotações da Bolsa de Nova York. Segundo o autor, as causas que 

levaram a economia americana a desembocar na crise foram: no âmbito interno, a 

superprodução tanto nas indústrias quanto na agricultura; no externo, as medidas 

protecionistas dos países europeus, tentando reduzir as importações dos produtos 

americanos. Com tantas mercadorias para vender e sem compradores, a economia 

americana entra em colapso. As indústrias precisaram reduzir a produção e milhões 

de trabalhadores ficaram desempregados. O número de demissões estima-se em 

27% da população economicamente ativa do país. Gazier (2013) salienta ainda que: 

 

A crise de 1929 consistiu, acima de tudo, numa queda generalizada da 
produção em quase todo o mundo industrializado (com exceção da URSS e 
do Japão). Convém primeiro entendê- la a partir desse aspecto, utilizando 
para isso os grandes indicadores da atividade econômica, que são os 
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índices de produção e de trocas comerciais, bem como as taxas de 
desemprego. (GAZIER, 2013, p. 6). 

 

Para sair da crise e recuperar a economia americana, abandona-se o modelo 

liberal e o Estado passa a intervir na economia. O presidente americano Franklin 

Delano Roosevelt (1933-1945), inspirado por Keynes, adota um modelo econômico 

chamado New Deal (Novo Acordo). Esse modelo propunha uma série de medidas 

socioeconômicas para recuperar a economia norte-americana, declara Pinto (2017). 

A crise financeira que surgiu nos Estados Unidos em 2007-2008 ainda se 

mostra presente nas economias. Paula (2010), em seu artigo “Desdobramento da 

crise financeira internacional”, justifica a crise financeira como: “A crise da 

globalização financeira, entendida como uma tendência à criação de um mercado 

financeiro global e de intensificação no fluxo de capitais entre países”. (PAULA, 

2010, p. 315). Isso, por sua vez, corroborou para desregulamentação do sistema 

doméstico financeiro, trazendo concorrência entre as instituições bancárias e por 

consequência queda nas margens de spreads,1 tendo como resposta, instituições 

financeiras explorando outros mercados, inclusive o de baixa renda. O setor 

imobiliário, considerado de alto risco, foi o que revelou o estrago. De acordo com o 

autor, os bancos confiaram que os mecanismos de autorregulação do mercado 

seriam capazes de avaliar corretamente os riscos ligados às atividades financeiras. 

A necessidade de ampliação em escala levou as instituições financeiras a 

incorporarem pessoas de baixa renda aos empréstimos com taxas de juros variáveis 

(baixo no início e aumentando com o tempo) “– que acabou resultando em um 

processo de estrangulamento financeiro do tomador de crédito”. (PAULA, 2010, p. 

316). Mas como a crise financeira americana afetou o mundo todo? Grande parte 

dessas hipotecas foram securitizadas e ofertadas a investidores do mercado global, 

tornando-se assim problema mundial (de todos), declara o autor. 

Holland (2010) destaca que para o economista Paul Krugman (2009) a crise 

financeira americana não pertence a um único e exclusivo modelo. Não se trata de 

uma simples crise bancária ou cambial, nem mesmo crise de inadimplência ou falta 

de liquidez. A crise de 2008 é resultado de erros políticos em economias tidas como 

praticantes de boas práticas monetárias e que servem de alerta para as próximas 

crises financeiras que virão. 

                                                             
1 Spread bancário é a diferença entre os juros que o banco cobra ao emprestar e a taxa que ele mesmo paga 

ao captar dinheiro. 
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Já Mazzucchelli (2008, p. 66) afirma que “a grande lição que resta destes dois 

episódios dramáticos é que, definitivamente, o capitalismo não pode ser deixado à 

mercê dos capitalistas”.  

 

2.1  Crise no Brasil 

 

Foi nos anos 1857 e 1873, explica Maringoni (2007) que as primeiras crises 

no Brasil ocorreram, foram fortes perturbações econômicas, centradas na 

vulnerabilidade do sistema de crédito, emissões sem lastro e na fragilidade do país, 

coincidindo com o início da cultura cafeeira, desgaste na escravatura e queda do 

império. Segundo Fausto (1984), é a partir da crise de 1930 que se pode traçar um 

padrão das crises brasileiras. As crises de 1930, 1945, 1954 e 1964 representam 

uma derrubada de forças do poder, enquanto as de 1937 e 1968 representaram uma 

consolidação de forças soberanas para implantar seus modelos de Estado.  

A crise econômica atual é reflexo da crise financeira americana, iniciada em 

2008, que estourou no Brasil no segundo trimestre de 2014, destaca Gasparin 

(2011). A partir de 2007, a economia brasileira passa a operar acima da média. O 

governo brasileiro, nesse período, incentiva o consumo através da redução do IPI 

para automóveis, eletrodomésticos e materiais de construção. Mas este crescimento 

durou pouco, compreendendo-se o período entre o final de 2008 e inicio de 2009, 

declara Oreiro (2017). A variação do dólar, a falta de dinheiro disponível para 

empréstimos nos bancos, a inflação, a baixa e alta dos juros, a retração da 

economia em 2009 e o alto crescimento do país em 2010 são fatores que 

influenciaram a vida da família brasileira, observa Gasparin (2011).  

Os fatores culminantes da crise no país, segundo Gasparin (2011) foram: 

redução do crédito no mercado; alta do dólar; estímulos do governo; redução dos 

juros; crescimento do Brasil; inflação; valorização do real. Segundo Fausto (1984), 

as crises se nutrem de dados objetivos: problemas econômicos, queda do 

administrativo, desastres políticos, e etc, afetando o setor social, e as pessoas 

perdendo seus empregos.  
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3.1  Ciclo econômico 

 

Para Schumpeter (1982) o ciclo econômico compreende quatro fases, são 

elas: o “boom” – quando a atividade econômica atinge o seu auge; a depressão – é 

a reação do sistema econômico ao boom; a recessão – quando a depressão passa 

de dois trimestres consecutivos; e a recuperação – quando se inicia novamente o 

ciclo, com os índices começando a subir. São as chamadas flutuações cíclicas. Os 

ciclos econômicos ganharam maior visibilidade após tantos fenômenos de crises 

desde a Revolução Industrial. Segundo o autor, a principal característica do ciclo é 

que ele segue um padrão e a crise não, o que gera grande recessão em economias 

do sistema capitalista. 

 

E à sua maneira especial, tanto a ascensão, quanto a queda de famílias e 
empresas são muito mais características do sistema econômico capitalista, 
de sua cultura e de seus efeitos, do que qualquer das coisas que se podem 
observar numa sociedade que seja estacionária no sentido de que os seus 
processos se reproduzam a uma taxa constante.                  
(SCHUMPETER, 1982, p. 168). 

 

Para Keynes (1982) o movimento cíclico é: 

 

Quando o sistema evolui, por exemplo, em direção ascendente, as forças 
que o impelem para cima adquirem, inicialmente, impulso e produzem 
efeitos cumulativos de maneira recíproca, mas perdem gradualmente a sua 
potência até que, em certo momento, tendem a ser substituídas pelas forças 
que operam em sentido oposto. (KEYNES, 1982, p. 243). 

 

Keynes (1982) destaca, ainda, um fenômeno da crise neste ciclo econômico, 

o fato da substituição da fase ascendente por uma descendente ocorrer de modo 

repentino e violento, ao passo que, o contrário, a transição de uma fase 

descendente para outra ascendente não é tão repentina.  

O ciclo econômico é próprio de países capitalistas. Schumpeter (1982) 

descreve os ciclos separadamente por intervalos de tempos. O ciclo com duração de 

3 a 5 anos recebe o nome de Kitchin; Juglar para 6 a 10 anos; Kuznets (20 a 30 

anos) e por último o ciclo Kondratieff (60 a 80 anos). É preciso compreender o 

movimento cíclico e suas fases (boom, recessão, depressão e recuperação), 

segundo Schumpeter (1982), para indicar a datação onde ocorrerá cada um dentro 

da flutuação. Não se poderá verificar isoladamente os ciclos, por exemplo, de pico a 

pico ou de vale a vale. O curso normal da economia sugere uma sequência de 
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expansões e retrações, como ondas constantes, em que há revezamento entre 

prosperidade e depressão. A “causação” do ciclo fez com que muitos economistas 

dedicassem grande atenção ao seu entendimento. Atualmente, existem duas 

vertentes teóricas a respeito das flutuações cíclicas. A primeira delas considera a 

flutuação pertinente ao modo de produção das economias de mercado; a segunda 

teoria considera a flutuação cíclica como desvios do produto, a longo prazo, em 

relação a sua demanda e oferta, expõe Lima (2005).  

 

4 VAREJO 

 

Para Bernardino (2011), a função básica do varejista é o atendimento aos 

consumidores, disponibilizando produtos e serviços em atenção a estes, para melhor 

satisfazê-los. Em troca, obter lucro, volume de vendas e criar e manter uma imagem 

na mente dos clientes. Compreende-se por “varejo” um “conjunto de organizações 

interdependentes envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou serviço 

para uso ou consumo final”. (COUGHLAN, 2002, p. 20).  

Segundo Brito (2011, p. 523), a definição de Levy e Weitz (2004, p. 6) para 

varejo é: “um conjunto de atividades de negócio que adicionam valor aos produtos e 

serviços vendidos aos consumidores para seu uso pessoal ou familiar”. Nessa 

conjuntura, compreende-se varejo como “uma atividade econômica, e, como tal, 

deveria tratar de operações, finanças, estratégia, internacionalização, pessoas, 

inteligência de mercado, marketing, além de geografia, engenharia, meio ambiente, 

entre outros aspectos”. (BRITO, 2011, p. 523).  Essa proposição é assunto para 

outro artigo, o presente estudo abordará o comportamento do varejo brasileiro diante 

da crise atual. 

O Brasil, de acordo com Bernardino (2011), evoluiu muito em sua história, 

com critérios macroeconômicos consistentes, elevados níveis de investimento 

estrangeiro, taxas de câmbio constantes, concepção de crescimento em longo 

prazo, maior empregabilidade e maior distribuição de renda. Para Bernardino (2011), 

as transformações no cenário brasileiro que fixaram a estabilidade econômica 

ocorreram em 1994:  

 

A consolidação do real, a globalização, as fusões e a maturidade do 
mercado e dos consumidores foram alguns dos fatos que marcaram a 
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economia brasileira e tiveram reflexos nos processos gerenciais das 
empresas. (BERNARDINO, 2011, p. 22).  

 

Bernardino (2011) mostra ainda que, no varejo, as principais mudanças 

operacionais do segmento, a partir de 1994, trouxeram ganhos de produtividade, 

oferecendo um melhor serviço, aperfeiçoando o relacionamento entre fabricantes e 

fornecedores, aumentando a rentabilidade e contendo custos. 

O varejo é o ramo de negócios que indica maior faturamento no mundo, de 

acordo com Bernardino (2011) – aproximadamente US$ 8 trilhões. No panorama 

internacional, principalmente na Europa, surge um novo modelo de negócios para o 

varejo, e esse modelo indica uma série de práticas de gestão que visam “evitar a 

concentração de poder, e ao mesmo tempo proteger as pequenas e médias 

empresas, que alguns países europeus vêm adotando políticas de regulamentação 

de mercado”. (BERNARDINO, 2011, p. 25). As principais tendências para o varejo 

no mundo são: a maior internacionalização; aumento da concentração; maior poder 

do varejo; parcerias e alianças com fornecedores; disputa pelos consumidores de 

baixa renda; polarização entre formatos e posicionamentos; aumento da 

concorrência de formatos substitutos; tecnologia da informação, valorização das 

pessoas empregadas do varejo; novos formatos e composições varejistas; expansão 

do varejo sem loja; varejos eletrônicos; expansão do varejo de serviços; maior foco 

no cliente e no marketing de relacionamento; mudanças no comportamento do 

consumidor; expansão do autosserviço; mudanças nas características do mercado 

brasileiro; shopping centers; franquias, aponta Bernardino (2011). 

Os negócios de varejo podem ser categorizados de várias maneiras, afirma 

Bernardino (2011), no entanto para análise admitem-se duas: varejo com loja e 

varejo sem loja. Veja-se quadro 02: 

 

Quadro 2 – Categorias de varejo. 

Varejo com loja  Varejo sem loja 

Varejo de alimentos  E-commerce 

Lojas de conveniência  Catálogos 

Lojas de vizinhanças   Porta a porta 

Supermercados compactos   TV Shopping 

Supermercados convencionais  Televendas 
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Superlojas  Máquinas automáticas de vendas 

Varejo tradicional de mercadorias em geral   

Lojas de departamentos   

Lojas tradicionais de desconto    

Lojas tradicionais especializadas   

Especialistas de categoria   

Clubes de atacado e “atacarejos”   

Hipermercados   

Lojas off-price, de ponta de estoque   

Varejo de serviços   

Fonte: Bernardino (2011). 

 

  Num mercado varejista, explica Bernardino (2011) existem infinitos formatos 

de loja que atendem variados públicos em diferentes ocasiões de compra. É 

importante conhecer a segmentação do mercado para entender os tipos de clientes. 

Entende-se por segmentação segundo Weinstein (1995, p.18): “processo de dividir 

mercados em grupos de consumidores potenciais com necessidades e 

características similares”.  

Contextualizando, a representatividade do varejo brasileiro na economia foi de 

12% e o varejo é responsável por 43% do comércio geral, segundo o DEPEC 

Bradesco (2017), referente a dados obtidos em 2015. Veja-se quadro 3 com o 

percentual por segmentação.  

 

Quadro 3 - Segmentação por receita operacional líquida (2015). 

 

Fonte: IBGE – PAC, Bradesco (2017). 

 

SEGMENTAÇÃO POR RECEITA OPERACIONAL 
LÍQUIDA (2015) 

Atacado 44,11% 

Varejo 42,9% 

Veículos, peças e 
motocicletas 13% 



19 
 

 

De acordo com a Pesquisa Anual do Comércio (PAC) de 2015, disponibilizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o comércio varejista no 

Brasil apresentou receita operacional líquida de 3,1 trilhões de reais em 2015, 

quando agrupou 1.573 milhão de empresas e empregou 10,3 milhões de pessoas. 

Observe quadro 4 com o destaque da pesquisa: 

 

                            Quadro 4- Destaque da pesquisa. 

 

                            Fonte: PAC, IBGE (2015). 

 

Para melhor entendimento, os segmentos empresariais do comércio 

brasileiro, segundo o PAC (2015) foram tabulados em três categorias distintas: 

Comércio de veículos automotores, peças e motocicletas; Comércio por atacado; e 

Comércio varejista. Em ambos os anos, a maior parcela foi do setor atacadista, 

devido à presença de empresas de grande porte as quais contam com elevado 

volume de vendas. Em 2007 o comércio atacadista configurava 44,8% da receita 

operacional líquida transitando para 45,4% em 2015, ao passo que o varejo 

participou com 39,8%, no início do período, elevando para 44,3% em 2015, informa 

o PAC (2015). Analise o quadro 5 com a participação na receita operacional líquida 

do comércio: 
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   Quadro 5- Participação na receita operacional líquida do comércio. 

 

    Fonte: PAC, IBGE (2015). 

 

 Para Melo (2016) em 2015-2016, por causa da inflação elevada, restrição de 

crédito e aumento do desemprego, o nível de consumo caiu. “A reação foi evidente 

no varejo: o volume de vendas despencou para 4,3% ao ano, um dos piores 

resultados desde 2001”. (MELO, 2016, s/p.). De acordo com Melo (2016), para se 

adequar à demanda, muitas empresas do setor precisaram demitir e fechar lojas. 

Uma apuração publicada pelo CIP (Centro de Inteligência Padrão), em conjunto com 

a Serasa Experian e o Insper, revela que as implicações da crise variam (e muito) 

para cada nicho dentro do comércio varejista. Foi o caso dos atacarejos, que 

tomaram medidas para atravessarem a crise e cresceram em 11,8% e avançaram 

18,2% em faturamento, abrindo mais lojas do que fechando, revela Melo (2016). 

Esse crescimento segundo a pesquisa do CIP ocorreu em decorrência dos preços 

praticados, normalmente mais baixos que os hiper e supermercados, atraindo 

consumidores que, preocupados em reduzir gastos, mas sem abrir mão da 

qualidade dos produtos, acabaram optando pelos atacarejos, explica Melo (2016). 

 Segundo Melo (2016, s/p.), sobre os dados divulgados pelo CIP “poucos 

setores dentro do varejo conseguiram crescer acima da inflação, que fechou 2015 

em 10,67%. O aumento médio da receita das 300 maiores empresas, inclusive, ficou 

abaixo, em 9,2%, ou seja, houve uma queda real”. Já no ano de 2016 o comércio 

varejista brasileiro obteve o pior resultado. De acordo com Chiara (2017, s/p.) “o 

setor bateu recordes de fechamento de lojas, de demissões e de queda nas 

vendas”. Em meio a aberturas e fechamentos, 108,7 mil lojas formais encerraram os 

negócios no país e 182 mil trabalhadores foram demitidos, revela a pesquisa da 

CNC (Confederação Nacional do Comércio) ao jornal Estado de São Paulo. Observe 
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quadro 6 com a diferença entre abertura e fechamento de lojas no comércio em 

2016. 

 

        Quadro 6 - Diferença entre abertura e fechamento de lojas no comércio em 2016. 

 

         Fonte: CNC, Infográfico/ Estadão (2017). 

 

Segundo Chiara (2017), o estudo da CNC expõe que de dez segmentos do 

varejo investigados, todos fecharam mais lojas do que abriram no ano de 2016, 

salvos os atacarejos. Os hipermercados e supermercados foram os que mais 

sofreram com a crise, fechando 34.783 lojas, seguido pelas lojas de artigos de 

vestuário e calçado com 20.590 lojas fechadas. “A Lojas Marisa, por exemplo, 

fechou cinco lojas em 2016 e abriu uma. A direção da rede, que tem hoje quase 400 

lojas, diz que avalia neste ano se vale a pena manter a operação de 20 pontos de 

venda”. (CHIARA, 2016, s/p.) A tendência para 2017, segundo a CNC, é a 

estabilização dos números de lojas, empregados e faturamento, visto que em 2016 

os números bateram recordes tão negativos que dificilmente irá se repetir em 2017. 

O motivo seria a desaceleração da inflação e a queda dos juros que estimulam o 

consumo, aponta a pesquisa. 

O setor supermercadista foi o que mais sofreu com a crise, abalado pela alta 

inflação dos alimentos e pela queda da renda. Segundo o CNC em 2016, entre 

aberturas e fechamentos este segmento ficou com o saldo negativo em 34,7 mil 

lojas. O Walmart, uma das maiores varejistas de alimentos do país, fechou cinco 
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supermercados no começo daquele ano, a maioria localizada no Sul do país, afirma 

Chiara (2017). Observe-se o quadro 7,  referente ao tamanho das lojas varejistas 

que mais fecharam no ano passado. Ainda que a crise tenha reduzido violentamente 

o número de lojas do varejo, foram as pequenas empresas que mais sentiram a 

crise. De acordo com o estudo da CNC, explica Chiara (2017), das 108,7 mil 

estabelecimentos fechados no ano passado, 39,6 mil foram no pequeno varejo. 

 

        Quadro 7 – Fechamento de lojas por porte de empresa em milhares de lojas. 

 

         Fonte: CNC, Infográfico/ Estadão (2017). 

 

Na contramão dessas incertezas, têm-se um grupo de companhias que 

conseguiram sair da crise e obtiveram resultados mais sólidos do que antes, afirma 

Ribeiro (2017) para o Jornal do Comércio. Estão neste quadro companhias como a 

Renner, que, desde 2014, estendeu sua rede de lojas físicas em 56%, para 473 

pontos, e acaba de propagar suas operações para o exterior com duas lojas em 

Montevidéu no Uruguai e mais 30 filiais no Brasil em 2017, 15 da Camicado e 25 da 

Youcom destaca Ribeiro (2017). Segundo Tozzi (2017, s/p.) para o Jornal do 

Comércio, “as empresas que estão em expansão durante a crise têm eficiência em 

gestão financeira, além de apresentarem capacidade de inovação afinada com a 

demanda do consumidor, o que pede forte investimento em tecnologia”. São 

escolhas distintas para cada exemplo, o grupo Arezzo diversificou o portfólio de 

marcas; o Magazine Luiza apostou na transição para a plataforma digital; a fé 
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inabalável no crédito na Renner; e a capacidade das Americanas de verter em 

vendas cada data especial do calendário, aponta Tozzi (2017). São arquétipos de 

empresas competitivas que reforçaram ainda mais sua musculatura num ambiente 

recessivo se estabelecendo de forma arraigada num contexto macro mais benigno, 

complementa Tozzi (2017). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o exposto neste estudo, a respeito das consequências de uma 

crise econômica no setor varejista do Brasil, concluiu-se que houve mais fechamento 

de lojas do que abertura no ano de 2016. A crise atual afetou demasiadamente o 

cotidiano da população, derrubando o poder de compra e comprometendo a renda 

das famílias. O que o estudo averiguou foi a representatividade do varejo numa 

economia, especialmente a brasileira, com a sua elevada participação no PIB, 

correspondendo em 2015 a 12% do PIB nacional e a sua ampla empregabilidade 

gerando neste mesmo ano 10,3 milhões de empregos.  Apesar dos índices ruins, o 

Brasil, neste segundo semestre de 2017, vem despontando com resultados positivos 

no varejo. Acredita-se que o comércio possa recuperar-se à medida que for gerando 

novos empregos e que modelos de gestão eficiente, com foco em inovação e 

tecnologia, contribuem para a saída das varejistas da crise, como foi o caso da 

Renner. 
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