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RESUMO: 

Introdução: O atual cenário econômico brasileiro é de intensa transformação e isso ocasiona muitas 

dificuldades para as organizações se manterem ativas no ambiente econômico, seja ela de grande ou 

pequeno porte. Em tempos de crise, conseguir desempenhar o seu papel se torna mais difícil, pois além de 

oferecer aos seus clientes produtos e serviços de qualidade, as empresas devem ter um diferencial 

competitivo capaz de ajudá-las a se manter no mercado. O período de crise direta ou indiretamente afeta 

todas as áreas dentro da economia, uma vez que um setor influencia o outro, sendo também que este 

período afeta diretamente no comportamento do consumidor, fazendo-o reduzir e conter seus gastos. O 

consumidor comprando menos, consequentemente as empresas terão menos receitas e isso leva as 

organizações a criarem novas estratégias de vendas e planejar adequadamente os seus processos, para 

atender os desejos do seu público-alvo, dos seus gestores e dos colaboradores, de forma que os serviços 

e/ou produtos oferecidos pelas mesmas consigam atender às necessidades dos consumidores ou 

compradores e ainda se manter estável no Mercado. Assim, cabe a área de administração de vendas 

permitirem o mais perfeito aproveitamento dos recursos, sem desperdício de tempo e dinheiro e ao mesmo 

tempo atende o consumidor, de acordo com a sua necessidade. Objetivos: Conceituar/definir a 

administração de vendas, o comportamento do consumidor, o ambiente de crise e analisar as estratégias de 

administração de vendas para momentos de crise. Metodologia: A pesquisa, quanto aos objetivos, pode 

ser caracterizada como de natureza descritiva, dado que o intuito da pesquisa é descrever o ambiente de 

crise em que as empresas brasileiras estão passando. Do ponto de vista da forma de abordagem, pode ser 

classificada como qualitativa, uma vez que ao analisar a produção científica sobre o tema crise e seu 

impacto sobre o consumidor, dessa forma  
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efetuando um levantamento bibliográfico de dados sobre as motivações de um grupo, a fim de entender e 

interpretar determinados comportamentos em relação ao objeto de estudo a cerca de um determinado 

tema. Considerações finais: Diante do período de crise, o diferencial entre uma organização e outra está 

na maneira de como o gestor e administrador utiliza e vê as oportunidades e as ferramentas 

administrativas a favor da sua organização, visando sempre os melhores resultados. Planejar é acima de 

tudo a estratégia mais eficaz na tentativa de prever as circunstâncias imprevistas e difíceis antes mesmas 

que elas aconteçam e poder tomar com antecedência as possíveis soluções, impedindo assim a maior 

quantidade de imprevistos prováveis. Essas inesperadas situações empresariais ocorrem, e capturam 

grande peso na administração das companhias, mas, são circunstancias de outro grande problema: a falta 

de conhecimento e de promoção a mecanismos administrativos a sua realidade. 
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