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Resumo 

 

A crise do coronavírus, além das incontáveis mortes e da sobrecarga nas unidades 

de saúde, tem implicações muito severas sobre a sociedade, alterando hábitos e forçando as 

pessoas a se isolarem em suas casas. As medidas de quarentena e isolamento afetaram 

fortemente o comércio, principalmente o setor de alimentação fora do lar, que teve que 

interromper inesperadamente o serviço presencial. Dessa forma, o presente trabalho tinha como 

objetivo realizar uma pesquisa nesse segmento para identificar e analisar quais os principais 

desafios enfrentados pelos gestores durante a crise do coronavírus. A pesquisa também tinha 

como objetivo identificar quais as estratégias utilizadas para gerir a crise e evitar ou ao menos 

controlar seus impactos, comparando com o que a literatura diz acerca desse assunto. Esse 

levantamento de informações de mercado foi realizado através de uma pesquisa entre 

donos/gestores do setor de alimentação fora do lar. Como resultado, observou-se que as maiores 

dificuldades foram a gestão de pessoas e gestão financeira e as estratégias utilizadas para gestão 

da crise do coronavírus estão em consonância com o que a literatura fala a respeito desse tema. 

 

Palavras-chave: Gestão de crise, Coronavírus, Alimentação fora do lar. 
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Abstract 

 

The coronavirus crisis caused uncountable deaths and the overload of people at the 

health centers, and beyond that, it also has a severe impact on society. Quarantine and isolation 

measures strongly affect trade, especially the out-of-home food sector, which had to 

unexpectedly stop its face-to-face services. This workpaper aims to do a research about the 

subject presented earlier in the first paragraph, to identify and analyze what are the main 

challenges faced by managers during the coronavirus crisis. The research also aims to identify 

which strategies are being used to manage the crisis and avoid, or even just control its impacts, 

I plan to do so by comparing those items with what literature says about it. This information 

survey of market information was done through a research between owners/managers from the 

out-of-home food sector. As a result, it could be observed that the biggest difficulties were 

people management and financial management, as the strategies used to manage the crisis are 

in line with the literature considerations about it. 

 

KEYWORDS: Crisis Management. Coronavirus. Out-of-home food. 
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1 Introdução 

1.1 Considerações iniciais 

 

De acordo com Sebrae (2017), os hábitos alimentares dos brasileiros vêm 

registrando mudanças com o passar do tempo, principalmente pelo aumento da população 

urbana, do indicador de escolaridade, do poder de compra, da presença mais marcante das 

mulheres no mercado de trabalho, envelhecimento da população entre outros fatores que 

acabam modificando as percepções e, consequentemente, as preferências e escolhas do que será 

consumido. 

Nesse contexto, vem crescendo o gasto do consumidor brasileiro em alimentação 

fora de casa. Segundo dados da pesquisa de monitoramento do foodservice brasileiro CREST®, 

realizada pelo GS&NPD (2019) no Brasil, o gasto do consumidor brasileiro em alimentação 

fora de casa cresceu 5% no primeiro trimestre de 2019 se comparado ao mesmo período do ano 

interior. 

No entanto, em 2020 o mundo se deparou com uma questão nunca antes enfrentada 

pela sociedade atual, uma grande pandemia que gerou e continua gerando inúmeros óbitos ao 

redor do globo. A crise do coronavírus, além das incontáveis mortes e da sobrecarga nas 

unidades de saúde, tem implicações muito severas sobre a sociedade, alterando hábitos e 

forçando as pessoas a se isolarem em suas casas. 

Por mais que o isolamento social seja essencial para evitar um contágio massivo 

que venha a sobrecarregar ainda mais os hospitais e postos de saúde, é preciso um olhar mais 

cuidadoso para as suas consequências, principalmente as sociais e econômicas, afim de tentar 

reduzir seus efeitos negativos, como o aumento da taxa de desemprego e o fechamento de 

pequenas empresas.  

Segundo a CNN (2020), no Brasil pelo menos 600 mil micro e pequenas empresas 

fecharam as portas e 9 milhões de funcionários perderam seus empregos como consequência 

da crise econômica gerada pelo coronavírus. A pesquisa realizada pelo Sebrae também mostra 

que 55% dos micro e pequenos empresários necessitarão pedir empréstimos para manter seus 

negócios sem qualquer demissão. 

Esses são só alguns exemplos de desafios enfrentados pelas empresas diante desse 

novo contexto de pandemia. Tratando especificamente do setor de alimentação fora de casa, o 
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grande desafio é como se adaptar a essa nova realidade, onde o fluxo de clientes presenciais 

chegou a 0 de maneira brusca. 

Uma alternativa adotada por muitos estabelecimentos é o movimento OTO – 

Offline to Online, com a substituição de processos tipicamente presenciais por Apps capazes 

de oferecerem, concomitantemente, aproximação de usuários aos estabelecimentos por meio de 

infomediação. 

O ciclo de desenvolvimento de infoprodutos tem sido significativamente 

aperfeiçoado, de modo a evitar redundâncias e/ ou desperdícios de recursos. Nesse contexto, os 

processos de iteração com clientes tornam-se relevantes mecanismos orientados à obtenção de 

feedback imediato e visando à redução do tempo de ciclo e maior assertividade na construção 

dos produtos. 

 

1.2 Formulação do Problema de Pesquisa 

 

Quais seriam os grandes desafios enfrentados pelo setor de restaurantes durante a 

pandemia do coronavírus dado as grandes mudanças ocorridas no consumo decorrente do 

isolamento social adotado por todo o Brasil e quais estratégias adotadas para contornas essas 

questões?  

 

1.3 Objetivo 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar estabelecimentos comerciais do setor alimentício, de modo a identificar, 

os maiores desafios enfrentados pelo setor durante as medidas de isolamento social adotadas 

para controle do contágio da pandemia do coronavírus. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar estabelecimentos comerciais que estejam passando dificuldades durante a 

academia. 
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• Investigar por meio de um questionário de que forma os gestores/donos de 

estabelecimentos enxergam a caminhada do setor a partir das mudanças geradas no 

consumo pela pandemia. 

• Identificar quais medidas estão sendo adotadas pelos estabelecimentos para superar os 

desafios trazidos pela crise do coronavírus. 

• Gerar um trabalho capaz de ser replicado para avaliação das consequências da pandemia 

do coronavírus em outros setores da economia.  

 

1.4 Questões de Estudo 

 

Como estava a situação do setor antes da pandemia? 

 

Que práticas e estratégias gerenciais eram utilizadas pelos gestores antes da pandemia? 

 

Quais os maiores desafios gerados pela crise do coronavírus e suas consequências? 

 

De que forma os gestores de estabelecimentos comerciais no ramo alimentício lidaram com as 

dificuldades e que estratégias eles acharam mais apropriadas para superas as mesmas? 

 

Que práticas e estratégias gerenciais eram utilizadas pelos gestores depois da pandemia? 

 

De que maneira os estabelecimentos enxergam o futuro do setor pós pandemia? 

 

1.5 Relevância do Estudo 

 

O presente estudo torna-se relevante para analisar quais as reais consequências do 

crise do coronavírus em estabelecimentos comerciais do ramo alimentício, olhando sob a ótica 

do empreendedor, com o propósito de criar alternativas para tentar solucionar os desafios 

levantados durante a pesquisa, utilizando métodos e ferramentas da engenharia de produção. 

Além disso, a ideia é realizar um estudo que encoraje mais trabalhos ligados à 

investigação das reais consequências da pandemia do coronavírus nos diferentes setores da 
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economia no Brasil, a fim de utilizar o conteúdo aprendido durante o curso de Engenharia de 

Produção para mitigar as dificuldades trazidas por essa crise sanitária, econômica e social. 

 

 

1.6 Delimitações do estudo 

 

A base de dados obtida por meio de um questionário referente aos estabelecimentos 

comerciais se delimitará apenas a estabelecimentos localizados na Brasil não sendo levado em 

consideração a obtenção de dados fora desse escopo. Devido a dificuldade de encontrar gestores 

do setor, o presente trabalho se preocupou em não restringir o objeto de estudo a uma área 

reduzida para obter um maior número de respostas. 

 

 

1.7 Organização do Estudo 

 

O presente trabalho foi estruturado em 5 capítulos. O primeiro capítulo tem cunho 

introdutório e busca contextualizar o tema e a situação-problema a serem abordados ao longo 

do trabalho.  

O capítulo 2 expõe uma revisão da literatura acerca do segmento de alimetação fora 

do lar, dos processos ligados ao setor como logística, gestão de pessoas, marketing e gestão 

financeira, além do tema gestão de crises. O capítulo tem o objetivo de embasar a pesquisa 

realizada, apresentando conceitos e métodos comumente abordados por autores referências 

nesses assuntos. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia de pesquisa adotada no trabalho, 

buscando mapear conceitos e técnicas de pesquisa utilizadas ao longo do mesmo. 

O quarto capítulo descreve a análise e discussão de resultados obtidos com a 

pesquisa que busca investigar a percepção dos gestores/donos de estabelecimentos comerciais 

na área alimentícia quanto aos problemas que o setor enfrenta em decorrência das mudanças 

geradas pela pandemia. 

No quinto e último capítulo são construídas as conclusões do estudo, buscando 

responder as questões-problema levantadas, além de sugestões para trabalhos futuros. 
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2 Revisão da Literatura 

 

A primeira etapa para a montagem da revisão bibliográfica é a pesquisa 

bibliográfica e tem como função condensar as informações que estão sendo ou já foram 

discutidas na literatura acadêmica por outros autores acerca do tema abordado no presente 

trabalho. O passo inicial é a busca por palavras-chave que norteiem a pesquisa e aquelas 

pesquisadas foram: processos, logística, marketing, mercado de restaurantes, gestão de crise. 

A etapa seguinte consiste no levantamento das bases de dados a serem exploradas.  

O Portal de Periódicos Capes foi de onde as bases de dados utilizadas na presente pesquisa 

foram coletados, englobando Scielo e Google acadêmico. Utilizando-se as palavras-chave e as 

bases de dados exploradas, é possível realizar um levantamento de todos os materiais a serem 

utilizados na presente seção. 

 

2.1 Segmento de Alimentação Fora do Lar 

 

A indústria de restaurantes no Brasil, se desenvolveu em paralelo ao 

desenvolvimento da indústria de hotéis. A partir da abertura dos Hóteis Cassinos, esse segmento 

apresentou um expressivo crescimento no período de 1930 a 1951. No entanto, esta indústria 

se estagnou graças a proibição dos Cassinos pelo governo e só voltou a se expandir a partir de 

meados da década de 60, estendendo seu crescimento até os dias atuais. O crescimento da 

refeição fora do lar está intimamente ligado ao novo papel assumido pela mulher na sociedade. 

Segundo MURARO (1971) as mulheres almejam independência econômica e realização 

profissional em detrimento dos seu antigo status de donas de casa. Além disso, a crescente 

competitividade no mercado de trabalho gerou uma busca pessoal por maior eficiência e 

produtividade para a manutenção do emprego (OFFE, 1991). Diante desse cenário da alta 

exigência por produtividade e eficiência, o tempo desprendido para alimentação se torna cada 

vez menor, impulsionando o setor de alimentação fora do lar pela facilidade e comodidade que 

esse serviço oferece. 

Segundo Poulain (2004) o serviço de alimentação fora de casa pode ser dividido em 

restaurantes coletivos e comerciais. Os primeiros incluem aqueles presentes dentro de hospitais, 

empresas e caterings, de um modo geral. Já os segundos, objetos do presente estudo, abrangem 



16 

 

 

[Type here] 

 

os restaurantes tradicionais à la carte, fast-food, bares, cafés, serviços de entrega, de pagamento 

por quilo, entre outros.  

De acordo com dados da pesquisa de monitoramento do foodservice brasileiro 

CREST®, realizada pela GS&NPD no Brasil, o serviço de alimentação fora do lar atingiu um 

faturamento estimado em R$ 230 bilhões e mais de 14 bilhões de visitas aos restaurantes em 

2018, se consolidando como um dos mais importantes mercado de consumo no país. Ainda 

segundo a CREST®, no Brasil o setor é altamente descentralizado, com cerca de 73% dele 

sendo representado por empresas que não são de rede. 

Um pesquisa realizada pelo Sebrae em 2017 com pequenos negócios que atuam no 

segmento de alimentação fora do lar apontou que 64% dos negócios estão estruturados somente 

como loja física enquanto apenas 12% possui loja virtual. Foi apurado também que restaurantes 

e lanchonetes juntos, respondem por 51% dos negócios de alimentação fora do lar. 

 

2.2 Processos do segmento de alimentação fora do lar 

 

Toda organização pode ser vista como um sistema, ou seja, atua como um conjunto 

de processos. O planejamento apropriado das atividades, o uso adequado dos recursos 

disponíveis e a definição de responsabilidade são potencializados pela identificação e 

mapeamento dos processos (SCUCUGLIA, 2012). 

Segundo Nara et al. (2012), a visão da gestão de processos é uma maneira da 

organização enxergar de forma global e integrada, seus processos, buscando otimização 

contínua para melhoria da qualidade, redução de tempo e redução de custos. Nara et al. (2012) 

ainda aponta para o diferencial competitivo gerado pela gestão de processos, viso que se trata 

de melhorias de processos. 

As organizações são levadas a adotarem essa visão devido as complexidades do 

mundo atual. A sistematização do estudo dos processos em uma organização pode abrir 

caminho não só para mudanças e inovação, como também para novos modelos organizacionais 

mais fluídos e leves (VILELLA, 2000). 

Quando uma organização decide investir no conhecimento dos seus processos ela 

obtém inúmeras vantagens. Hammer (1998) afirma que, tradicionalmente, as empresas não 

buscam compreender seus processos apesar de terem muito a ganhar caso o façam. Laurindo e 

Rondaro (2006) ressaltam os benefícios trazidos por um modelo de gestão de processos como 
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o aumento da competitividade, aumento do valor do serviço/produto na percepção do 

consumidor, produtividade com eficácia e eficiência e eliminação de atividades que não 

agreguem valor ao cliente. 

O presente trabalho busca investigar os processos relacionados ao segmento de 

alimentação fora do lar, principalmente aqueles mais afetados pela crise do coronavírus como: 

logística, gestão de pessoas, gestão financeira, marketing. 

 

2.2.1 Logística 

 

Segundo Pagell (2004) e Prajogo e Olhager (2012), as empresas, impulsionadas 

pela crescente competição vêm buscando cada vez mais a integração e melhorias de suas 

operações internas, bem como a integração externa com fornecedores e clientes ao longo da 

cadeia de suprimentos. De acordo com Aguiar e Martins (2006) esta integração entre os 

aspectos internos e externos representa um passo essencial para que uma organização possa 

assegurar uma vantagem competitiva e, desse modo, um elemento relevante para a 

implementação de um sistema de gestão estratégica bem-sucedido. 

Narver e Slater (1990, p.22) afirmam que a empresa deve ser orientada ao 

consumidor, orientada para o concorrente e possuir coordenação interfuncional para criar valor 

superior aos seus consumidores de maneira contínua. Os autores também expõem a necessidade 

de haver uma sinergia entre as diferentes áreas de uma empresa, visto que essa interação 

contribui para melhorar a rentabilidade por parte das empresas. Quando as empresas não têm 

uma cultura de coordenação interfuncional, é gerado uma necessidade de esforços adicionais 

de gestão para que essas áreas isoladas possam gerar resultados que beneficiarão a empresa em 

atingir seus objetivos (NARVER e SLATER, 1990). 

De acordo com Ballou (2001), a estratégia corporativa é sustentada pelas estratégias 

funcionais que são: Logística, Manufatura, Finanças e Marketing, onde são formulados planos 

para atingir os objetivos estabelecidos para essas funções.  

Ainda segundo o autor, a estratégia de logística, particularmente, possui três 

objetivos: (1) redução de capital, (2) melhoria no serviço e (3) redução dos custos.  O primeiro 

objetivo sugere a criação de soluções estratégicas para maximizar o retorno de investimentos 

relativos a estoque e transporte. O segundo está relacionado a elaboração de estratégias que 

melhorem a qualidade do serviço logístico, o que pode resultar em aumento na receita, através 
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da diferenciação no mercado, ainda que os custos possam ficar mais altos. O terceiro objetivo 

requer estratégias voltadas para a maximização dos lucros com a minimização dos custos 

variáveis relacionados à transporte e estocagem, sem que haja mudanças no nível de serviço. 

Com as estratégias definidas é preciso desenvolver o planejamento logístico, que 

ajuda a esclarecer o quê, onde e como se fazer, nos níveis: operacional, tático e estratégico. O 

planejamento logístico deve solucionar quatro áreas-problemas: localização das instalações, 

decisões de estoque, decisões de transportes e nível de serviço ao cliente. Ao definir o nível de 

serviço logístico ao cliente, é possível direcionar melhor o investimento em locais de transporte 

e estoque além de determinar a localização das instalações de maneira mais eficiente 

(BALLOU, 2001).  

  

2.2.2 Gestão de pessoas 

 

De acordo com Fischer (1998), gestão de pessoas pode ser definido como o 

conjunto de ações, práticas, políticas, padrões e instrumentos adotados por uma empresa para 

direcionar e interferir o comportamento humano no trabalho. 

A gestão de pessoas avalia duas dimensões: organizações e pessoas. As pessoas 

para atingir seus objetivos pessoais, dependem das organizações. A importância e o impacto 

provocados pelo trabalho tornam impossível separar as pessoas do trabalho. Em contrapartida, 

as empresas precisam de pessoas para que os objetivos organizacionais sejam atingidos. Dessa 

forma, sem organizações e sem pessoas não existiria gestão de pessoas (CHIAVENATO, 2008). 

Chiavenato (2008) aponta que as pessoas não devem ser vistas apenas como 

recursos, mas também como parceiras da organização. Segundo o autor citado, um erro 

constante das empresas é focar naqueles parceiros considerados mais importantes como 

stakeholders e fornecedores, esquecendo os parceiros mais íntimos: os funcionários. Estes 

através dos seus esforços, conhecimentos, dedicação dão vitalidade às organizações e sem eles 

as organizações não existiriam.  

Segundo Mocsányi e da Cunha Bastos (2005) o trabalho em equipe é o principal 

fator que faz com que os funcionários desenvolvam o sentimento de “parceiros” da organização. 

Por meio dessa organização do trabalho, os membros são constantemente incentivados a 

exporem suas ideias, melhorar a maneira como se comunicam e se relacionarem melhor com 
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todos. Dessa forma, eles se desenvolvem tanto pessoalmente quanto profissionalmente, 

expandindo o comprometimento com a organização.  

De acordo com Chiavenato (2008), seis processos básicos da gestão de pessoas 

devem ser seguidos pelas empresas que enxergam seus empregados como parceiros. São eles: 

 

1. Processos de Agregar Pessoas: Chamados também de processos de suprimento 

ou de provisão de pessoas, são processos usados para introduzir novos membros à empresa. 

Como exemplo é citado a seleção e recrutamento de pessoas. 

 

2. Processos de Aplicar Pessoas: São aqueles utilizados para apresentar às 

pessoas o que elas vão realizar na organização, como uma forma de orientação e 

monitoramento. Como exemplo é citado desenho de cargos e desenho operacional, análise e 

descrição de cargos, orientação das pessoas e avaliação de desempenho. 

 

3.  Processos de Aplicar Pessoas: Processos utilizados para estimular e motivar 

os funcionários, recompensando-as pelo trabalho realizado. Como exemplo é citado 

remuneração, recompensas, benefícios e serviços sociais.  

 

4. Processos de Desenvolver Pessoas: São utilizados para estimular o 

conhecimento, capacitar e desenvolver profissionalmente e pessoalmente as pessoas. Cita-se 

como exemplo gestão do conhecimento e gestão de competências, treinamento e 

desenvolvimento, desenvolvimento de carreiras, programas de mudanças e programas de 

comunicações e consonância. 

 

5. Processos de Manter Pessoas:  São processos usados para gerar as melhores 

condições psicológicas e ambientais para as pessoas. É citado como exemplo clima, higiene, 

segurança e qualidade de vida, administração da cultura organizacional e manutenção de 

relações sindicais.  

 

6. Processos de Monitorar Pessoas: processos voltados para acompanhar e 

controlar as atividades das pessoas bem como verificar seus resultado. Como exemplo temos 

os bancos de dados e sistemas de informações gerenciais. 
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2.2.3 Marketing 

 

De acordo com Cohen (2013) “marketing é tão básico que não pode ser considerado 

como uma função isolada. É um negócio inteiro, cujo resultado final depende do ponto de vista 

do cliente.” Marketing é definido pela Associação de marketing dos Estados Unidos (American 

Marketing Association, 2013) como uma função organizacional e um conjunto de processos 

que envolvem a comunicação, criação e a entrega de valor para os clientes, assim como a gestão 

do relacionamento entre eles.  

Tavares (2003) enxerga o marketing como uma contínua perseguição do 

compromisso, da satisfação, da oferta de serviços adequada para criar um sentimento de 

comprometimento entre a empresa e os clientes. 

Para Kotler e Keller (2006), “o marketing envolve a identificação e a satisfação das 

necessidades humanas e sociais. Para defini-lo de uma maneira bem simples, podemos dizer 

que ele ‘supre as necessidades lucrativamente”. Ou seja, o marketing é a área cuja função é 

recolher informações externas com o objetivo de orientar as ações da empresa às necessidades 

dos clientes, almejando uma maior lucratividade.  

Para (Shock et al., 2004), um fator crítico de sucesso no segmento de restaurantes 

é entrar na cabeça dos clientes e entender suas visões de valor; os empresários devem entender 

o que os clientes querem para oferecer um serviço que supere suas expectativas. Estes 

elementos devem definir padrões desejados de desempenho do restaurante, e devem ser 

constantemente medidos pelos gestores para ajustar os padrões práticos àqueles desejados 

(CLINKINBEARD, 2003). 

O gerenciamento de marketing de um restaurante pode ser mais bem compreendido 

ao analisar o composto de marketing com 7 Ps, ao invés das 4 Ps tradicionais de produtos 

tangíveis, visto que os restaurantes também apresentam características de serviços (Shock et 

al., 2004): 

 

a) Preço (Price): preço do serviço oferecido no restaurante, que associados aos outros Ps, 

irá interferir no valor percebido pelo cliente. 

b) Produto (Product): itens do cardápio e outros serviços ou produtos que podem ser 

prestados. 
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c) Promoção: (Promotion): a mensagem dirigida ao público alvo como propagandas, 

promoções de vendas e relações públicas.  

d) Local/Ponto de Venda: (Place): localização do restaurante, vizinhança, visibilidade e 

acesso. 

e) Processo (Process): a forma de entrega do serviço. Como os consumidores fazem seu 

pedido, a maneira que o garçom leva os pedidos, como é o sistema de delivery (caso tenha) etc. 

f) Participantes (Participants): são todas as pessoas envolvidas no processos: clientes, 

garçons, manobristas, entregadores, entre outros. 

g) Evidências Físicas (Physical evidence): as instalações do restaurante formam um 

atmosfera própria, diferente da aparência exterior e contém evidências tangíveis como a 

limpeza que reflete um bom gerenciamento. 

 

Para Simos (2004), todos os Ps devem ser desenvolvidos pelos gestores de 

restaurantes para superar as expectativas dos consumidores, e também conscientizar toda a 

equipe de colaboradores da sua importância, dessa forma há maior probabilidade dos clientes 

retornarem além de promoverem a propaganda boca a boca. 

 

2.2.4 Gestão Financeira 

 

De acordo com Gitman (2010), finanças podem ser definidas como ciência de 

administrar fundos. Quase todas as pessoas e empresas levantam fundos e obtêm receitas, 

gastam e investem. O papel do administrador econômico é gerenciar a movimentação financeira 

entre esses agentes econômicos. Atualmente o processo decisório é feito de maneira mais 

coordenada e o processo de controle é responsabilidade direta do gerente financeiro (WESTON 

J. & BRIGHAM, 2000). 

Gitman (2010) afirma que a Administração Financeira tem como funções 

fundamentais:  o planejamento, a gestão e o controle de entradas e saídas de fundos, ou seja, os 

financiamentos e investimentos necessários à sustentação das atividades a empresa. É 

responsabilidade do administrador financeiro utilizar os demonstrativos contábeis que são as 

principais fontes de informação econômica da organização, no entanto, com a responsabilidade 

de analisá-los sob a ótica do fluxo de caixa, buscando compreender o arcabouço econômico, e 
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ficando atento às consequências das mudanças de política econômica e à variação dos níveis de 

atividade econômica (GITMAN, 2010). 

As atividades contábeis e financeiras estão profundamente relacionadas e se 

sobrepõem com frequência. Nem sempre é trivial diferenciar entre administração financeira e 

contabilidade. Em organizações de pequeno porte, é muito comum o contador acumular a 

função financeira enquanto nas empresas grandes, muitas vezes os contadores são envolvidos 

em diversas atividades da área financeira.  

No segmento de restaurantes o grande desafio para os gestores é manter saudável 

seus fluxos de caixa. Zdanowicz (2004) afirma que o fluxo de caixa é a ferramenta que permite 

ao administrador financeiro: organizar, planejar, dirigir, coordenar e controlar os recursos 

financeiros da sua empresa, representando a movimentação numérica diária da organização, em 

função dos desembolsos e ingressos do caixa. 

Já Gitman (2010) entende fluxo de caixa, como o sangue da empresa cujo tema é 

preocupação básica do administrador financeiro, tanto na administração das finanças do dia-a-

dia quanto no planejamento e nas decisões estratégicas voltada para a criação de valor para o 

acionista. 

Para Zdanowicz (2004), o administrador financeiro adota esse controle com o 

objetivo fundamental, a projeção de entradas e saídas de recursos financeiros para determinado 

período, com a intenção de gerar um prognóstico quanto a necessidade ou não de captar 

empréstimos ou realizar aplicações de excedentes de caixa nas áreas mais rentáveis para a 

empresa. 

As principais entradas de recursos são, recebimentos de vendas a prazo, vendas à 

vista, vendas de itens do ativo imobilizado, aumentos de capital social, empréstimos, receitas 

de aluguéis, resgates de aplicações financeiras e outros ingressos de recursos. 

Em contrapartida, os desembolsos principais são, amortização de empréstimos, 

pagamentos de tributos, despesas operacionais da empresa, pagamento de duplicatas, compras 

de mercadorias à vista, pagamento de fornecedores, compras em geral à vista e toda a saída de 

dinheiro, tidos como custos. 

 

2.3 Gestão de Crises 
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O conceito de crise organizacional ou empresarial é um tópico relativamente novo 

nas áreas de administração, comunicação e relações públicas. A palavra “crise” vem do grego 

krisis e quer dizer julgamento e decisão. Segundo o minidicionário Aurélio (FERREIRA, 2004), 

crise pode ser definida como: manifestação repentina de ruptura de equilíbrio, fase difícil, 

grave, na evolução da coisas, dos acontecimentos, das ideias e, também, um período de 

instabilidade financeira, política ou social. 

De acordo com Luecke (2007) crise pode ser entendida como uma mudança – 

repentina ou gradual – que gera como resultado um problema imediato, que deve ser resolvido 

urgentemente ou pelo menos as primeiras ações devem ser feitas de modo a conter ou minimizar 

aquilo que está causando a crise. Ele afirma que qualquer coisa com potencial de causar danos 

súbitos e graves a seus colaboradores, a seu resultado financeiro ou sua reputação pode ser vista 

como crise. 

Neves (2002) procurou definir crise empresarial com a opinião pública como uma 

circunstância que surge quando algo feito pela empresa ou mesmo deixada de fazer, de sua 

responsabilidade, afeta, afetou ou poderá afetar interesses de públicos relacionados à 

organização cuja repercussão junto à opinião pública seja negativa. 

Um conflito que ficou somente no âmbito interno da empresa, segundo Neves 

(2002) pode ser considerada uma crise empresarial interna. No entanto, essas duas estão 

relacionadas visto que uma crise interna não percebida ou mal administrada pode ganhar forças 

e atingir um estágio mais avançado, podendo muitas vezes chegar à mídia. 

 

As causas das crises empresariais podem ser: falhas humanas; falhas de projeto; falhas 

de processo; falhas de execução; falhas de programação; falhas mecânicas ou 

tecnológicas; panes de sistemas de computação e/ou de telecomunicações; 

calamidades públicas; atos criminosos cometidos contra a empresa: terrorismo, 

vandalismo, espionagem, pirataria, crimes cibernéticos, sequestros de executivos, 

extorsão, corrupção, desvios, assassinatos nas instalações da empresa; sabotagem; 

catástrofes; acidentes nas instalações (explosões, incêndios e desabamentos); 

interferência do poder público e mudanças políticas e econômicas (Neves, 2002:52). 

 

Existem diferentes tipos de crise, são elas: fenômenos da natureza, ambiental, 

produto, social, tecnológica e financeira. Quando a crise está ligada aos fenômenos da natureza 

como quando envolve terremotos, vulcões, ventanias, enchentes, entre outros, nos quais o ser 

humano não tem a capacidade de interferir, contudo, tem como agir caso saiba com 

antecedência sobre esses fenômenos. 
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Diretamente ligadas aos efeito do meio ambiente, as crises ambientais, tais como 

destruição da camada de ozônio, vazamentos, contaminação do solo, ar, rios, mares e lagos, 

poluição sonora e visual, tratamento inadequado do lixo, desvios de rios, desmatamentos, caça 

e pesca predadora, aterros, alagamentos. 

As crises sociais estão relacionadas à ética da empresa – envolvem o caráter, os 

valores morais, sua cultura e filosofia, e como a organização se comporta e age diante de 

diferentes assuntos – e os fatos geradores mais usuais são demissões em massa, violação das 

leis, assédio, discriminação, escândalos como corrupção, fraudes, entre outros. 

As crises relacionadas ao produto causam grande impacto nas empresas, em 

especial quando afetam a vida, integridade física, saúde, higiene dos consumidores. Além disso, 

nas crises de produtos também estão incluídos casos como recall de produtos, prazos de entrega 

não cumpridos, manutenção, qualidade suspeita, cobranças indevidas, entre outros. 

Por fim, as crises financeiras incluem as fusões, aquisições, perdas patrimoniais, 

perda de grandes clientes, pedidos de falência e concordata. No mundo atual, as crises 

tecnológicas podem paralisar uma organização, pois são movidas por sistemas, internet e 

telefonia.  

É importante, sempre que uma empresa é envolvida em um crise, entender seu 

gênero, ou seja, de caráter ou contingencial. Na crise do tipo contingencial, são necessárias 

ações rápidas para conter uma emergência, ou seja, ela requer um plano de contingência, como 

por exemplo, em caso de incêndio, ligar para os bombeiros e a defesa civil, acionar os hospitais 

locais, retirar os funcionários do prédio, etc. 

A crise do tipo de caráter envolve ações provenientes de interferências humanas ou 

de falhas. Pode se caracterizar em duas formas: repentina e evolutiva. A crise evolutiva vai 

aumentando conforme as fatos vão acontecendo. É comum que a crise evolutiva seja derivada 

de outras crises menores que vão ganhando corpo até se tornar uma grande crise. A crise 

repentina, como o próprio nome sugere, acontece de maneira inesperada, sem qualquer tipo de 

controle, como por exemplo, a queda de avião (Neves, 2002). 

Após entender o conceito de crise e quais as sua tipologias e classificações foi 

buscado na literatura que tipo de ações e estratégias podem ser feitas com o intuito de gerir e 

controlar essas crises e dentre elas, destaque para: Mix de estratégias e mix de comunicação de 

marketing; Marketing Social; Gestão de marca e imagem; Marketing de relacionamento; 

Marketing integrado ou comunicação integrada. 
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• Mix de estratégias 

 

Segundo Rosa (2001) para administrar uma crise é preciso ter um olhar de fora para 

dentro e de dentro para fora no qual divide em várias etapas. Na quinta etapa  ele diz que o 

importante é definir os pontos vulneráveis e os pontos fortes de uma empresa que está passando 

por uma situação de crise; a sexta etapa é estabelecer o campo de ação do plano de 

administração de crise, e a sétima etapa consiste em definir quais os tipos de crise. 

Marconi (2000) aponta para a importância de se criar um plano de marketing e 

realizar pesquisas para administrar a crise. Já Neves (2002) enfatiza a necessidade de realizar 

um teste de vulnerabilidade de sua empresa e, nesse teste, é possível constatar a análise do 

ambiente interno e externo e pesquisa situacional: antes, durante e após a crise. Depois disso 

ele menciona a necessidade de realizar um planejamento estratégico de marketing, que 

englobaria as estratégias traçadas, antes, durante e depois da crise. 

 

• Marketing Social, Gestão da imagem da marca 

 

Rosa (2001) cita o case da Petrobrás, que após o acidente da plataforma “P-23”, deu 

a volta por cima agregando valor a marca ao seguir a estratégia do marketing social apoiando 

projetos socioambientais em sua política empresarial. O autor destaca a relevância da gestão da 

imagem da marca para o progresso da organização. 

Mckenna (1992) aborda em seu livro sobre os clientes que seguem um processo 

decisório voltado para aspectos qualitativos como confiabilidade e reputação. Segundo ele, a 

reputação apresenta uma abordagem do marketing social ligada à imagem da marca, 

principalmente porque a empresa passa uma visão ao público de ser ética e confiável. Já 

Marconi (2000) aponta a necessidade de construir o nome através dos anos baseados na 

percepção de valor, fortalecendo o conceito de confiabilidade, que está diretamente relacionado 

à gestão de imagem da marca. 

O autor Neves (2002) fala em seu livro Crises Empresariais com a Opinião pública, 

a importância de investir em marketing social, temático, ecológico, esportivo e cultural, o que 

corresponde de forma geral ao marketing social cuja função principal é melhorar a imagem da 

organização. 
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• Marketing de relacionamento 

 

De acordo com Kotler (2000), marketing de relacionamento é uma das tendências 

mais em alta no marketing de hoje. Ele destaca a importância de conhecer melhor seus clientes 

para que você possa atender, de forma mais objetiva e clara, seus desejos e necessidades. 

Ainda segundo Kotler, o marketing de relacionamento tem como objetivo 

estabelecer relacionamentos satisfatórios a longo prazo entre clientes, fornecedores e 

distribuidores a fim de ganhar seus negócios e preferência no longo prazo. 

 

• Marketing integrado ou comunicação integrada 

 

A visão de Kotler (2000) a respeito da comunicação integrada é de que a 

organização não deve depender de apenas uma ferramenta de comunicação e sim combinar 

várias dessas ferramentas de modo a proporcionar uma imagem consistente aos clientes a cada 

contato que eles estiverem com a marca. 

As teorias de gestão de crise expõem a importância de estabelecer feedbacks como 

canal de comunicação além de manter uma boa estratégia de comunicação. Ainda segundo 

Kotler, mensagens podem ser enviadas pelo modo de se vestir, pelas expressões faciais, pelo 

visual das lojas, entre outros. É cada vez mais comum ver as empresas acrescentando canais de 

diálogo (redes sociais, e-mail, números) para substituir os canais via únicas, antes vigentes. 

Na comunicação integrada é utilizado o mix de comunicação de marketing, 

composto por 5 formas essenciais de comunicação como apresenta Kotler, com destaque para 

os itens 3 e 5 que são os mais notados em gestão de crises: 

 

1- Propaganda: qualquer forma paga de apresentação e promoção não-pessoais de ideias, 

mercadorias ou serviços por um anúncio indicado. 

2- Promoção de vendas: uma variedade de incentivos de curto prazo para encorajar a 

experimentação ou a compra de um produto ou serviço.  

3- Relações públicas e publicidade: uma variedade de programas elaborados para 

promover ou proteger a imagem de uma empresa ou de seus produtos. 

4- Vendas pessoais: interação pessoal (cara a cara) com um ou mais compradores 

potenciais visando apresentar produtos ou serviços, responder perguntas e tirar pedidos. 
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5- Marketing direto: utilização do correio, telefone, e-mail ou internet para se comunicar 

diretamente com os clientes e solicitar uma resposta direta. 
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3 Metodologia 

 

O presente trabalho foi articulado em dois tipos básicos de pesquisa descritiva, de 

fontes primárias com investigação direta e secundárias: 

 

• Pesquisa exploratória em bases científicas sobre o segmento de alimentação fora 

do lar, buscando entender melhor o seu contexto antes da pandemia do coronavírus bem como 

seus processos internos. 

• Pesquisa exploratória em bases científicas a respeito da gestão de crises, 

abordando conceitos, características, classificações, e ações e estratégias a respeito desse tema. 

• Pesquisa quantitativa exploratória sobre a percepção dos donos de 

estabelecimentos comerciais no segmento de alimentação fora do lar, em relação a crise do 

coronavírus buscando entender quais os seus impactos. 

• Análise da pesquisa de modo a identificar quais ações e estratégias adotadas 

pelos gestores de estabelecimentos comerciais no segmento de alimentação fora do lar para 

contornar a crise. 

 

Tratando das fontes secundárias, agregam-se contribuições de estudos de 

concorrentes bem como teses, dissertações, artigos qualificados a agregar fatos e informações 

relevantes para a análise e debate da situação problema e dos resultados obtidos. 

 

3.1 Estrutura metodológica do projeto 

 

A estrutura metodológica utilizada para a realização do presente trabalho expressa-

se por etapas sequenciadas e agrupadas em duas dimensões: uma teórica e outra empírica, que 

se correlacionam e se complementam para atingir os objetivos do estudo, conforme ilustrado 

na Figura 1. 
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Figura 1 – Estrutura Metodológica do Estudo.  

Fonte: Adaptado de Araújo (2011) 

 

A dimensão teórica está relacionada essencialmente a revisão da literatura com o 

intuito de expor aquilo que já foi abordado por outros autores e pensadores acerca dos temas 

apresentados no trabalho. Nesta dimensão são expostas as informações e características 

intrínsecas ao empreendedorismo e o ecossistema que dá o suporte ao mesmo. O resultado da 

apuração das fontes literárias que embasam a proposição da metodologia da pesquisa que guia 

o desenvolvimento da vertente empírica. 

A dimensão empírica por sua vez, baseada na metodologia desenvolvida está 

relacionada a análise das consequências e desafios enfrentados pelos estabelecimentos 

comerciais durante a crise da pandemia do coronavírus bem como levantar as estratégias e 

práticas gerenciais utilizadas para contornar tais desafios, sendo articulado questionários para 

avaliar a percepção dos empreendedores envolvidos no negócio. Nesta dimensão os dados 

levantados são confrontados a fim de gerar algum tipo de conclusão acerca do assunto.  

A conjugação de análise das dimensões teórica e empírica é capaz de enriquecer o 

processo de pesquisa e gerar conclusões mais assertivas a respeito do objeto de análise, além 
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de direcionar trabalhos que seguem na linha da investigação do impacto da crise da pandemia 

nos diferentes setores da economia. 

 

 

3.2 Técnicas de coleta de dados 

 

Segundo Barros e Lehfield (2000), a metodologia visando a resolução de 

problemas, busca avaliar e examinar técnicas de pesquisa como também a construção ou 

verificação de novas técnicas que auxiliam na coleta e tratamento das informações. Marconi e 

Lakatos (2003) reforçam “O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 

com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e 

verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista”. Nesta fase serão definidos os métodos a serem utilizados, o tipo de pesquisa, a forma 

de obtenção de dados, de que maneira será realizada as análises de dados, e as limitações da 

pesquisa. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), existem, fundamentalmente, três tipos de 

pesquisa os quais possuem objetivos distintos: pesquisa exploratória, descritiva e experimental, 

também chamada de explicativa. De acordo com Selltiz et. Al (1965), enquadram-se como 

estudos de cunho exploratório os que procuram desvendar ideias e intuições, com o propósito 

de se familiarizar com o tema a ser discutido e possibilitar um maior aprofundamento do 

conhecimento acerca deste tema e uma construção mais assertiva acerca do problema. É 

possível elaborar novas hipóteses e comandar pesquisas mais complexas, apesar nem sempre 

isso ser necessário.  

A presente pesquisa teve como objetivo entender quais as percepções dos 

gestores/donos de estabelecimentos comerciais no segmento de alimentação fora do lar quanto 

ao crescimento do setor e investigar quais foram as consequências da crise do coronavírus para 

o setor. Além disso, o foco da investigação é levantar quais as ações e estratégias adotadas por 

esses gestores com objetivo de administrar a crise e impedir ou minimizar seus impactos. A 

partir desses objetivos, o próximo passo foi realizar um brainstorm para elaborar um 

questionário capaz de atender esses objetivos e gerar resultados validados e consistentes. 

O questionário elaborado foi desenvolvido pela plataforma Google Forms, uma 

ferramenta gratuita disponibilizada pelo Google para criar questionários/formulários de forma 
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gratuita, onde todas as respostas e a listagem de resultados é desenvolvida de forma online e 

depois extraída em forma de planilha do Excel para análise dos resultados. 

É de se destacar que a divulgação do questionário foi feita pelo período de 3 

semanas, entre grupos da faculdade e de amigos pessoais no Whatsapp além do uso do 

Instagram para alcançar o maior número de pessoas possível. 

 

3.3 Caracterização da amostra da pesquisa 

 

Os respondentes são donos/gestores de estabelecimentos comerciais no segmento 

de alimentação fora do lar, seja restaurante, bar, conveniência, delivery ou qualquer outro, que 

trabalhem efetivamente na gestão dos empreendimentos e saibam avaliar os reais impactos da 

crise da covid 19. 

O objetivo da pesquisa era fazer uma macroavaliação sobre o segmento de 

alimentação fora do lar e por esse motivo buscou-se, independente da localidade, encontrar 

empreendedores do ramo capazes de responder qual a real situação do segmento diante da 

pandemia do coronavírus. 

Um total de 23 donos/gestores responderam a pesquisa. A grande maioria dos 

respondentes possuem empresas no Rio de Janeiro (8) e São Paulo (8). Destaque também para 

maioria de restaurantes (16) e lanchonetes (9) como empreendimentos do segmento de 

alimentação fora do lar 

 

3.4 Limitações da Pesquisa 

 

A amostragem de pesquisa foi baseada exclusivamente na rede de contatos do autor. 

A divulgação foi feita através de perfis particulares do autor nas redes sociais e as respostas 

foram obtidas de forma espontânea. Por esse motivo, apesar da pesquisa não ter se preocupado 

em restringir geograficamente a coleta de dados, a maior parte das respostas vieram de empresas 

localizadas no eixo Rio - São Paulo. Cabe ressaltar que devido a pandemia e as medidas de 

isolamento, foi inviável o contato direto com os gestores/donos de estabelecimentos comerciais, 

o que contribui para o número reduzido da amostra. 
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4 Análise e discussão de resultados 

 

Como destacado anteriormente, a aplicação do questionário foi feita apenas através 

da rede dos contatos do autor, o que, de certa forma, limitou a quantidade de respondentes. 

Além disso, essa forma de divulgação abre espaços para que pessoas fora do escopo do público-

alvo do questionário tenham a possibilidade de responder, contaminando a pesquisa e seus 

dados. 

Diante desse cenário, a primeira pergunta do questionário foi uma pergunta filtro 

utilizada justamente para reduzir a contaminação e tentar garantir que apenas o público-alvo de 

interesse fosse objeto de pesquisa. A pergunta filtro pedia que o respondente confirmasse se 

eram donos/gestores ou não de um estabelecimento comercial no segmento de alimentação fora 

do lar. De um total de 51 respostas, 23 confirmaram serem donos/gestores enquanto 28 

responderam não ser. Ou seja, a fim da pesquisa do presente trabalho, utilizaremos o número 

23 e não 51 de respondentes. 

 

Figura 2 - Percentual de donos/gestores de restaurantes   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após aplicar a questão filtro, a pesquisa buscou entender o perfil desses 

estabelecimentos. A sessão de perfil abarca 5 perguntas com o objetivo de entender melhor o 

contexto onde estão inseridos os empreendimentos e suas características. 
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A primeira pergunta tinha como finalidade descobrir onde estão localizadas as 

empresas, de modo a investigar possíveis alternâncias de situações, problemas a depender da 

posição geográfica do estabelecimento.  

Apesar da pesquisa não ter restringido a área geográfica da pesquisa, em virtude do 

modo de divulgação ter sido realizado através do círculo de contato do autor, todos com exceção 

de 2 respondentes (1 em Fortaleza/CE e outro em Curitiba/PR) são donos de estabelecimento 

nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo com destaques para as respectivas capitais, ambas 

com 8 respondentes. Foi observada ainda a presença de respondentes nas cidades de Barueri/SP, 

Niterói/RJ, Maricá/RJ, Armação de Búzios/RJ como mostra o gráfico a seguir. 

 

 

Figura 3 – Localização dos empreendimentos  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A próxima pergunta tinha como objetivo classificar os empreendimentos de acordo 

com seus serviços. Essa pergunta foi formulada com o propósito de identificar possíveis 

diferenças nos impactos da crise do coronavírus sob o segmento de alimentação fora do lar, 

bem como analisar semelhanças e divergências nas estratégias adotadas para gerir os efeitos da 

pandemia. 

Como existem estabelecimentos que possui mais de uma classificação, a pergunta 

permitia que fosse marcada mais de uma classificação. O questionário apresentou as seguintes 
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classificações: bar; restaurante; conveniência, e lanchonete além da opção “outros” caso o 

respondente entendesse que seu estabelecimento possui outra classificação. Nesse caso foi 

pedido que a marcação outro fosse acompanhada de um resposta discursiva apontando qual a 

classificação. 

O gráfico a seguir mostra que a grande maioria dos respondentes classificaram seu 

empreendimento como “restaurante” totalizando 16 respostas. Em seguida aparecem 

“lanchonete” com 9 respostas e “bar” com 8. Com 1 resposta aparecem “conveniência”, “gastro 

pub”, “pizzaria” e “venda de produtos naturais. 

 

 

 

 

Depois de descobrir a localização espacial e classificação dos estabelecimentos, foi 

perguntado aos donos/gestores, se suas empresas ofereciam serviço de delivery ou se só 

realizavam atendimento presencial. Essa pergunta tinha como objetivo analisar quais empresas 

já tinham domínio desse tipo de serviço visto que, durante a pandemia, o delivery configurou-

se como única alternativa para sobrevivência dos empreendimentos no segmento de 

alimentação fora do lar. 

Dos 23 respondentes, 18 (78,2%) responderam que trabalhavam com delivery 

sendo que desses 18, 5 (21,7%) responderam que trabalhavam apenas com delivery, enquanto 

Figura 4 – Localização dos empreendimentos  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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os outros 13 (56,5%) também trabalhavam com presencial. Apenas 5 (21,7%) respondentes do 

total, disseram não trabalhar com delivery como mostra o gráfico a seguir: 

 

 

Figura 5 – Gráfico sobre o oferecimento de serviço de delivery  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em seguida, para aqueles que disseram não possuir serviço de delivery, foi 

perguntado o porquê de não oferecerem esse serviço e se durante a pandemia este foi adotado, 

com frota própria ou terceirizada. Começando pela segunda, os 5 respondentes que disseram 

não oferecer o serviço de delivery, passaram a oferecê-lo durante a pandemia, 3 com frota 

própria e 2 com frota terceirizada.  

Em relação ao porquê da não utilização desse serviço antes da crise do coronavírus, 

2 destacaram a experiência do consumidor quando busca alimentação fora de casa, que não se 

resume apenas a comida, mas também a qualidade do atendimento e do ambiente. Outro, por 

ser um restaurante novo, apontou a necessidade de consolidar o atendimento presencial para 

depois atacar o delivery. Dos dois restantes, um alegou não ter como entregar e o outro apontou 

como motivo as taxas predatórias das integradoras. 

A próxima sessão foi intitulada “problematização“ e tinha como objetivo analisar 

as perspectivas dos donos/gestores para com segmento de alimentação fora do lar antes da 

pandemia, quais o reais impactos da crise do coronavírus e quais estratégias foram adotadas 

para contornar a crise. 

Primeiramente, foi pedido aos respondentes que passassem quais eram as suas 

visões quanto ao crescimento do setor em 2020 antes da pandemia. Essa pergunta foi elaborada 
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para confrontar posteriormente com suas visões a respeito do crescimento do setor depois da 

pandemia. Para responder essa pergunta foi dado 4 opções de resposta: muito otimista, otimista, 

pessimista e muito pessimista. O gráfico a seguir mostra que dos 23 respondentes todos viam 

com otimismo as perspectivas de crescimento do setor dos quais 16 (65,2%) apontaram estar 

otimistas e 7 (34,8%) apontaram estar muito otimistas. 

 

 

Figura 6 – Gráfico sobre a visão dos gestores/donos quanto ao crescimento do setor de alimentação fora do lar 

antes da pandemia  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Agora, entrando mais nos impactos gerados pela pandemia, a próxima pergunta foi 

elaborada com o propósito de investigar quais as principais mudanças operacionais forçadas 

pela crise da covid 19. Essa pergunta foi formulada em forma de lista para que o respondente 

marcasse todas aquelas mudanças as quais o seu empreendimento foi submetido durante a 

pandemia. Por esse motivo, obtemos uma quantidade de resposta superior ao número de 

respondentes, totalizando 122 respostas. 

A listagem foi separada em 5 grandes grupos de processos os quais são 

considerados os mais relevantes para o segmento de alimentação fora do lar, são eles: compra, 

financeiro, gestão empresarial, gestão de funcionários, logística e marketing. Em cada um deles 

foi listado 2 ou mais mudanças que podem ter ocorrido nesses processos. A lista foi feita 

baseada em notícias que apontam as principais alterações feitas em processos de pequenas e 

médias empresas, independente do setor, mas que se aplicam ao perfil abarcado pela presente 

pesquisa. 
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Nos processos de compras, entre as possíveis mudanças, a pergunta destacou 

dilatação de prazo de pagamento de fornecedor, mudança de fornecedor e renegociação de 

dívidas. Quanto a primeira, 7 (30,4%) disseram ter conseguido uma dilatação de prazo de 

pagamento do fornecedor. Em relação a segunda, 5 (21,7%) apontaram ter mudado o 

fornecedor. Por último, em relação a terceira, 11 (47,8%) afirmaram ter renegociado suas 

dívidas. 

Falando dos processos do financeiro, as possíveis mudanças listadas foram aumento 

ou diminuição da retirada do empreendimento, pedido de ajuda ao governo, visto que durante 

a crise do coronavírus o governo Federal criou linhas de programas para ajudar os pequenos e 

médios empresários, e por fim se houve necessidade de empréstimo bancário. Em relação a 

retirada do empreendimento, como esperado de uma situação de calamidade, 9 (39,1%) 

empresas responderam terem diminuído a retirada e apenas 1 (4,3%) disse ter aumentado. 

Quanto a questão do auxílio do governo, 6 (26,1%) afirmaram ter recorrido ao governo na 

tentativa de lidar com as dificuldades financeiras, trazidas ou potencializadas pela crise. Por 

último, 9 (39,1%) empresas admitiram terem feito empréstimos bancários a fim de contornar a 

crise e manter seus fluxos de caixa minimamente saudáveis. 

Nos processos de gestão empresarial, foram listadas as seguintes alterações: 

mudanças no cardápio, mudança do local de operação e redução na quantidade de máquinas e 

equipamentos. Dos 23 respondentes, 9 (39,1%) afirmaram terem feito mudanças no cardápio 

para adaptar seus estabelecimentos às novas demandas e desafios trazidos pela pandemia. 

Apenas 1 (4,3%) respondente disse ter mudado o local de operação e 5 (21,7%) reduziram a 

quantidade de máquinas e equipamentos. 

Quanto aos processos de gestão de funcionários, o objetivo era saber se a empresa 

demitiu ou admitiu funcionários. Como esperado, a quantidade de empresas que demitiram foi 

maior com 9 (39,1%), ainda que surpreendentemente o número de empresas que admitiu tenha 

sido bastante expressivo com 5 (21,7%). 

Na logística, as possíveis mudanças elencadas foram redução ou aumento de 

estoque além de mudanças no armazenamento de produtos. Dada as dificuldades de logística 

observada durante a pandemia, pelo menos no seu início, a pesquisa mostrou que 13 (56,5%) 

das 23 empresas que responderam o questionário reduziram seu nível de estoque enquanto 5 

(21,7%) aumentaram seu nível de estoque. Quanto as mudanças no armazenamento de 

produtos, 9 (39,1%) relataram terem feito alterações na forma de armazenamento, 
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provavelmente influenciados pela redução da confiabilidade da logística, o que coloca em risco 

a chegada dos insumos necessários para o preparo das refeições. 

Por fim, nos processos de marketing, a informação que se buscou quanto as 

mudanças nesse processo foi quanto a adesão as plataformas digitais, seja alguma existente, 

terceirizada ou a criação de uma plataforma própria. As plataformas digitais, durante a crise do 

coronavírus, se tornaram se não o único, o mais importante canal para o marketing das 

empresas, seja para divulgar seus produtos e cardápios, seja para estreitar a relação com os 

clientes e de preferência fidelizá-los. O resultado da pesquisa confirma essa realidade, visto que 

10 (43,5%) das 23 empresas aderiram a alguma das plataformas digitais existentes enquanto 9 

(39,1%) afirmaram ter criado suas próprias plataformas. O gráfico a seguir resume as respostas 

destacadas acima: 

 

 

Figura 7 – Gráfico sobre os impactos da crise do coronavírus sob o setor de alimentação fora do lar 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além das opções listadas era importante também analisar quais as opiniões dos 

donos/gestores de estabelecimentos comerciais no segmento de alimentação fora do lar quanto 

as maiores dificuldades gerenciais e administrativas vividas durante a pandemia. Nessa 

pergunta, ao invés de um campo listado com possíveis problemas, a pergunta foi elaborada para 

ser respondida de forma discursiva em campo estruturado, para captar as reais impressões e 

desafios que cada empresa enfrentou. 
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Dentre as respostas, 5 empresas citaram como a maior dificuldade a gestão de 

funcionários. A questão da demissão ou até mesmo de realocação foi um grande desafio não só 

para as empresas do segmento de alimentação fora do lar como para o comércio de forma geral. 

A quarentena adotada na maioria das cidades para evitar o contágio em massa e não 

sobrecarregar os sistemas de saúde, atingiu em cheio os empregos, principalmente no comércio 

onde a brusca queda de faturamento teve como consequência a demissão em massa. O setor de 

alimentação fora do lar foi ainda mais afetado, já que funções como garçons, equipe de limpeza, 

recepcionistas se tornaram despesas impossíveis de se manter. Ainda na questão de gestão de 

pessoas, 1 respondente destacou a dificuldade de conscientização dos funcionários quanto ao 

uso de EPI e higienização, ações essas indispensáveis para segurança dos clientes durante a 

crise do coronavírus. 

Nessa linha, 3 respondentes afirmaram que a maior dificuldade gerencial foi a 

adaptação. A pandemia gerou grandes e bruscas mudanças de hábitos, o que gera necessidade 

de adaptação a essa nova realidade. Isso vem desde a questão de higiene e proteção como citado 

anteriormente, mas também inclui adaptação nos processos, principalmente no serviço de 

delivery. Aqueles que não ofereciam esse serviço se viram obrigados a adaptar seus processos 

para oferecê-lo, e aqueles que já o faziam precisaram readaptar, para garantir a segurança dos 

produtos, desde a chegada dos insumos até a entrega final aos clientes. 

Outro fator muito abordado nas respostas foi a questão financeira. Queda de 

faturamento, falta de capital, perda de clientes e contas a pagar foram dificuldades citadas 

algumas vezes nas respostas. Naturalmente, com a adoção da quarentena, o segmento de 

alimentação fora do lar foi muito afetado por ter suas operações presenciais interrompidas 

inesperadamente. Dessa forma, a queda de faturamento e perda de clientes é uma consequência 

natural da parada de atividades repentina desses estabelecimentos, enquanto as contas não 

param de chegar. Por outro lado, a quarentena também gerou um aumento expressivo da 

demanda de serviços de delivery e aqueles que souberam aproveitar esse “boom” tiveram que 

lidar com dificuldades do aumento substancial da demanda desse serviço. Um respondente, por 

exemplo, citou que a grande dificuldade gerencial foi lidar com um aumento de 115% na 

demanda do delivery, o que gerou enormes dificuldades operacionais para atender esses 

pedidos. 

Ainda foi citado pelos respondentes a questão do espaço ocioso, o que naturalmente 

aconteceu como consequência da interrupção do atendimento presencial. Mesmo com a 
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gradativa retomada do atendimento presencial observado em algumas cidades, as regras de 

reabertura incluem taxas de ocupação reduzidas, o que mantém a capacidade ociosa nos 

estabelecimentos incluindo os do segmento de alimentação fora do lar. Mantimentos parados 

no estoque também foi exposto como um grande desafio, em virtude da diminuição da demanda, 

consequentemente, o estoque previsto para atender os clientes se tornou excessivo, com risco 

de perecimento. Três respondentes disseram não ter nenhuma grande dificuldade ao mesmo 

tempo que um deles respondeu “todas”. 

Após entender melhor as dificuldades particulares de cada empresa, foi perguntado 

de que maneira essas questões foram tratadas, a fim de levantar quais estratégias gerenciais 

foram adotadas nesse período de enormes desafios. 

Para lidar com as dificuldades de gerenciamento de pessoal, inevitavelmente muitos 

optaram por reduzir seus corpos de funcionários, mas enfatizando que isso foi feita de maneira 

muito transparente, cuidadosa e respeitosa para com aqueles que tiveram que ser 

descontinuados. Outros optaram por não demitir, com planejamento e muitas reuniões, 

buscaram alternativas à demissão como ações de realocação, substituindo as funções que foram 

afetadas como a de garçom por outras que foram mais demandadas como o atendimento ao 

delivery.   

As questões financeiras são mais difíceis de lidar num período de crise, mas muitos 

que apontaram como o maior problema a queda de faturamento, perda de capital, perda de 

clientes, afirmaram terem recorrido a empréstimos bancários e renegociação de dívidas. Em 

situação normal, esse segmento já convive com muitas dificuldades financeiras, principalmente 

pelo altos custos de aluguéis, o que atrapalha o fluxo de caixa desses estabelecimentos. A 

questão dos aluguéis também foi citada mais de um vez e para resolvê-los foi preciso bastante 

esforço na busca de uma renegociação desses valores. Outra solução adotada por muitos foi 

focar no desenvolvimento do serviço de delivery, com muito trabalho, buscaram aperfeiçoá-lo 

além de investir fortemente no marketing, por meio de divulgação e promoções para captar 

mais clientes. Promoção também foi a estratégia utilizada pela empresa que afirmou ter tido 

dificuldades quanto ao prazo de validade dos seus produtos, oferecendo até 50% de desconto 

nos produtos que se encontravam perto do prazo de vencimento. 

Já em relação as dificuldades de adaptação, mais uma vez foi citado o trabalho forte 

e intenso para garantir que as normas sanitárias e de saúde fossem implementadas de maneira 

rígida além de transmitir para os clientes todas as ações feitas de maneira a assegurar a 
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confiabilidade da chegada dos alimentos, do preparo e da entrega. A empresa que afirmou ter 

se deparado com um crescimento exponencial da demanda pelos serviços de delivery disse ter 

investido em infraestrutura tecnológica, com objetivo de reduzir os gargalos dos processos. 

Como dito anteriormente, ao final da pesquisa foi perguntado aos donos/gestores 

de estabelecimentos comerciais quais as suas perspectivas para o crescimento do setor em 2020 

pós pandemia, justamente para comparar com suas visões a respeito antes da crise do 

coronavírus. Como esperado, diferentemente do que foi apurado quanto as perspectivas antes 

da pandemia, onde todos responderam ter uma visão otimista ou muito otimista, após a crise 

existem aqueles que mudaram de opinião e tem um olhar pessimista quanto ao crescimento do 

segmento de alimentação fora do lar.  No entanto, supreendentemente, a maioria dos 

respondentes mantém uma perspectiva otimista para o segmento dos quais 14 (60,9%) estão 

otimistas e 3 (13%) muito otimistas. Daqueles que mudaram de opinião 4 (17,4%) estão 

pessimistas e 2 (8,7%) disseram estar muito pessimistas. O gráfico a seguir apresenta as 

informações indicadas acima: 

 

 

Figura 8 – Gráfico sobre a visão dos gestores/donos quanto ao crescimento do setor de alimentação fora do lar 

depois da pandemia  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dessa vez, foi pedido que além de passar quais suas perspectivas quanto ao 

crescimento do setor, os donos/gestores respondessem por quais razões eles possuem tais visões 

para o futuro pós pandemia. O objetivo era absorver quais as suas impressões particulares para 

condensar os diferentes posicionamentos do setor em relação a crise do coronavírus. 

Começando por aqueles que mudaram de visão e olham com insegurança o futuro 

do segmento de alimentação fora do lar, o que eles apontaram como motivos para essa 
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insegurança é o receio que os clientes apresentam em sair de casa para frequentar esses 

estabelecimentos. É comum, nesse período de pandemia que as pessoas sejam mais cuidadosas 

em relação a sua saúde e evitem correr riscos de contaminação, se expondo ao se alimentar fora 

de casa. Além disso muitos estabelecimentos já tiveram que fechar ou se não fecharam, 

demitiram muitos funcionários, o que eleva ainda mais a insegurança quanto o futuro do setor. 

As dificuldades financeiras também foram citadas, afinal a queda de faturamento foi 

substancial, a crise econômica diminui o poder de compra dos clientes, sem contar que o serviço 

de delivery, por mais que reduza os custos, também reduz as receitas. 

Em contrapartida, aqueles com uma visão otimista acreditam justamente no 

contrário, que após a crise, depois de tanto tempo confinados, os clientes vão voltar a frequentar 

bares e restaurantes com ainda maior frequência, para recuperar todo o tempo perdido sem 

poder viver a experiência gastronômica e social que esses estabelecimentos oferecem. Um 

respondente citou também o avanço tecnológico trazido pela pandemia, que forçou 

empreendedores conservadores a digitalizarem seus processos e serviços, o que traz um avanço 

para o setor, aumentando a concorrência e impulsionando melhorias contínuas. Alguns adeptos 

do “pior não da para ficar” justificaram assim seu otimismo. 

Ao fazer o levantamento das estratégias utilizadas pelas empresas do setor de 

alimentação fora do lar para superar as dificuldades trazidas pela crise do coronavírus, é 

possível fazer um paralelo com o que foi falado pela literatura a respeito de gestão de crises. 

Porém, antes disso é preciso classificar a crise pandêmica que assolou o mundo no ano de 2020.  

Antes de mais nada, devemos classificar a crise da covid 19 como uma crise 

ambiental, surgida da relação predatória dos humanos com os animais, o que gerou como 

consequência uma doença em escala global, deixando inúmeras mortes por onde passou além 

de sobrecarregar os sistemas de saúde. 

Podemos classificar a crise do coronavírus como uma crise de produtos visto que 

todos os produtos, a partir do surgimento da crise, passaram a ter a sua qualidade e higiene 

ainda mais exigidas pelos consumidores, observando de perto os processos realizados que 

garantam esses requisitos. 

Por fim, é possível classificar a crise do coronavírus como uma crise financeira, o 

que é confirmado pelo noticiário dia após dia, apresentando dados nunca antes vistos de 

desemprego, queda da bolsa, desvalorização monetária, fechamento de empresas, queda do PIB 

e muitas outras. 
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A pandemia e a crise do coronavírus não chega a ser considerada uma crise de 

imagem, entretanto, pode-se dizer que alguns setores do comércio, principalmente o setor de 

alimentação fora do lar, tiveram seus processos e serviços colocados em constante fiscalização 

pelos seus clientes, o que configura uma crise empresarial com a opinião pública.  

Para passar pela crise, reduzir seus danos e tentar controlá-la de forma eficiente, a 

literatura aponta para necessidade de elaborar um plano de marketing destacando seus pontes 

fortes além de realizar pesquisas com os clientes para entender seus desejos e anseios durante 

uma crise. Pode-se afirmar que essa estratégia foi bastante utilizada pelos donos/gestores que 

responderam a pesquisa. Eles disseram terem feito diversas pesquisas não só para captar os 

desejos, inseguranças durante o período de quarentena onde o atendimento presencial foi 

impossibilitado como também pesquisas para planejarem a volta do atendimento presencial, 

garantindo que todas as inseguranças dos clientes sejam endereçadas garantindo o bem-estar 

deles nessa retomada. 

Outra estratégia muito citada pela literatura é o marketing integrado ou 

comunicação integrada que utiliza o mix de comunicação de marketing composto por 5 formas 

essenciais de comunicação: propaganda, promoção de vendas, relações públicas e publicidade, 

vendas pessoais e marketing direto. Em um cenário de crise os que se tornam mais importantes 

são promoção de vendas, relações públicas e publicidade e marketing direto. Esses três tipos de 

comunicação foram bastante usados pelos donos/gestores de estabelecimentos comerciais no 

segmento de alimentação fora do lar que responderam a pesquisa. Muitos utilizaram a promoção 

de vendas para atrair os clientes, utilizaram as relações públicas e publicidade para 

apresentarem ao seus clientes todos os seus processos, garantindo a eles que todas as normas e 

protocolos de higiene, segurança e confiabilidade estavam sendo seguidos a risca. Por fim, o 

marketing direto foi utilizado por muitos, através da digitalização de seus processos, investindo 

em divulgação nas redes sociais e entrando em plataformas digitais existentes ou criando sua 

própria plataforma digital. 
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5 Conclusão 

 

5.1 Considerações iniciais 

 

O ano de 2020 começou com uma notícia que abalou o mundo, uma nova doença 

que se espalhou rapidamente pelo globo, sobrecarregando os sistemas de saúde e causando 

muitas mortes por onde passa. O mundo moderno nunca havia vivido algo parecido, o que gerou 

um cenário de muitas incertezas, em todas as esferas, social, econômica, política.  

A crise afetou e economia de uma forma nunca antes vista, elevando o desemprego 

a patamares alarmantes, diminuiu os salários da maioria dos trabalhadores, impossibilitados de 

trabalhar em condições normais, reduziu o consumo e causou grandes prejuízos a diversos 

setores da economia. O comércio sofreu um dos maiores baques, consequência dos sistemas de 

“lockdown” adotas por diversas cidades, numa tentativa de conter o contágio na população. O 

segmento de alimentação fora do lar foi um dos mais atingidos, tendo interrompido seu serviço 

de atendimento presencial de forma repentina, sem qualquer chance de planejamento. 

O segmento de alimentação fora do lar vinha de um grande crescimento, em 2018 

por exemplo, esse segmento obteve um faturamento de mais de R$ 230 bilhões e contou com 

mais de 14 bilhões de visitas de acordo com dados da pesquisa de monitoramento do 

foodservice brasileiro CREST®, realizada pela GS&NPD no Brasil. 

Uma situação de crise como essa exige uma gestão ainda mais eficiente, para se não 

impedir, ao menos reduzir e controlar os impactos negativos que são gerados nesse cenário 

caótico trazido pela pandemia da covid 19. 

Diversos autores buscaram compreender as crises, buscando definir seu conceito e 

entender que situações exatamente se configuram como crise. Existem diversas classificações: 

interna ou de opinião pública; ambiental, social, relacionada ao produto ou financeira; de caráter 

ou contingencial. Para cada classificação de crise, existem estratégias de marketing que devem 

ser utilizadas para gerir a crise, reduzir seus impactos e preservar a imagem da organização 

perante a sociedade.  

A crise do coronavírus possui mais de uma classificação podendo ser considerada 

uma crise de opinião pública por colocar em evidência cada ação tomada pelas organizações; 

ambiental pelo caráter da patologia, nascida da relação exploratória e cruel dos humanos para 

com os animais; relacionada ao produto por exigir ainda mais segurança, higiene e qualidade 
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dos produtos e serviços e por  fim financeira, graças aos estragos econômicos gerados, 

principalmente pelo grau de incerteza e pela paralização do comércio. 

Diversas estratégias foram formuladas para controlar as crises, evitar ou reduzir as 

suas consequências e tornar esse período o menos custoso possível para as organizações. É 

possível afirmar que o objetivo do trabalho foi alcançado visto que o resultado da pesquisa 

demonstrou que a maiores dificuldades trazidas pela pandemia foram a gestão de pessoas e 

gestão financeira, consequência da parada repentina e imediata dos serviços de atendimento 

presencial. Entre as principais estratégias para gestão de crise, que se aplicam a crise pandêmica 

observada em 2020 e que foram utilizadas pelo segmento de alimentação fora do lar, destaque 

para o plano de marketing e a comunicação integrada, utilizadas para aprimorar a comunicação 

com os clientes para reduzir suas inseguranças e garantir que eles vejam que o serviço e o 

atendimento estão sendo realizados de maneira responsável e cuidadosa, atendendo todos as 

normas e protocolos de saúde e higiene.  

 

5.2 Respostas às questões problemas 

 

Como estava a situação do setor antes da pandemia? 

 

O presente trabalho analisou diversas notícias e avaliou as perspectivas dos próprios 

donos/gestores do setor de alimentação fora do lar e o resultado apontou para um cenário 

bastante otimista, com expectativa de crescimento do setor em 2020, mantendo o que já vinha 

sendo observado nos últimos anos. 

 

Que práticas e estratégias gerenciais eram utilizadas pelos gestores antes da 

pandemia? 

 

A pesquisa apurou que antes da pandemia, a maioria dos donos/gestores do setor 

focavam em fortalecer seus serviços de atendimento presencial, com o propósito de oferecer 

além de comida de qualidade, uma experiência gastronômica inovadora, com atendimento 

diferenciado e ambientes acolhedores. 
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Quais os maiores desafios gerados pela crise do coronavírus e suas 

consequências? 

 

O maior desafio gerado pela crise foi a interrupção do atendimento presencial de 

maneira inesperada. Essa parada repentina gerou consequências como demissão de 

funcionários, necessidade de mudanças de fornecedor, renegociação de dívidas, mudanças no 

cardápio além da migração total para os serviços de delivery, o qual muitos restaurantes 

afirmaram não oferecer antes da pandemia. 

 

 

De que forma os gestores de estabelecimentos comerciais no ramo alimentício 

lidaram com as dificuldades e que estratégias elas acharam mais apropriadas para 

superas as mesmas? 

 

Eles lidaram com muita transparência e muito trabalho. Sem dúvida a parte mais 

difícil foi a gestão de pessoas e a necessidade de demissões. Diante desse cenário, eles optaram 

pelo zelo para com seus funcionários, se esforçando para mantê-los, muitas vezes realocando-

os em novas funções. Além disso, o investimento em plataformas digitais foi uma estratégia 

adotada quase que por todos os respondentes da pesquisa.  

 

Que práticas e estratégias gerenciais eram utilizadas pelos gestores depois da 

pandemia? 

 

A grande mudança foi a migração do atendimento presencial para o serviço de 

delivery. Ao fazer essa mudança, muitos gestores aproveitaram essa oportunidade para 

digitalizar e automatizar seus processos, usando infraestrutura tecnológica para reduzir os 

gargalos. 

 

 

De que maneira os estabelecimentos enxergam o futuro do setor pós 

pandemia? 
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Contrariando as expectativas, a maioria dos gestores que responderam a pesquisa 

estão otimistas quanto o futuro do setor de alimentação fora do lar pós pandemia. Eles acreditam 

que depois de tanto tempo sem poder sair de casa, os clientes vão valorizar mais ainda a 

experiência de sair para comer e vão voltar a frequentar esses estabelecimentos com maior 

frequência. 

 

5.3 Propostas de estudos futuros 

 

• Realização de uma pesquisa com uma amostra maior que a presente pesquisa. 

• Investigação da situação de outros setores durante a pandemia da covid 19. 

• Investigação mais aprofundada dos métodos de gestão utilizados. 

• Desenvolvimento de uma metodologia para gestão de crises pandêmicas. 
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