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As chamadas marcas "talibãs" de baixo valor e que não têm uma estratégia de imagem 
consolidada poderão ser beneficiadas se a crise econômica mundial afetar consideravelmente o 
consumo do brasileiro. Essa é uma das conclusões de pesquisa "Retrato da Crise: as classes C 
e D em estado de alerta", encomendada pela McCann Erickson. O estudo foi feito em sete 
países da América Latina (Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Honduras, México e Panamá).  
 
Os consumidores afirmam que ainda não sentem os efeitos da crise e que, no momento em 
que isso acontecer, vão cortar gastos, preferir produtos mais baratos, consumir menos e trocar 
de marca.  
 
"Possivelmente veremos uma segunda onda de marcas talibãs", diz Aloísio Pinto, vice-
presidente de planejamento da McCann Erickson Brasil, referindo-se ao movimento de 
mercado que ganhou notoriedade no início da década. Segundo ele, as marcas que um dia 
foram "talibãs", hoje tem uma imagem de marca e já se consolidaram como alternativa de 
mercado. "Mas as pessoas vão procurar marcas abaixo dessa linha". Um segmento, de acordo 
com o executivo, em que há uma grande quantidade de "talibãs" é o de material de limpeza.  
 
Segundo o levantamento, 85% das pessoas consideram que a vida está boa ou regular e 58% 
acreditam que, em relação há três meses, a situação atual é estável. No entanto, quando os 
entrevistados são perguntados sobre a percepção específica do País, 80% dizem que a 
situação está igual ou pior. Os consumidores dizem que, apesar de não sentirem a crise, crêem 
que a situação tenha piorado, diz Pinto.  
 
Os consumidores dizem que sentirão a crise a partir do momento em que houver demissões 
(42%) e perceberem que o salário não é suficiente para pagar as contas (62%). É aí que o 
consumo muda. Dos entrevistados, 63% já vão alterar a forma de presentear neste Natal. 
Segundo o estudo, mais de 50% dos entrevistados vão alterar os gastos com lazer, vestuário, 
vaidade e celular. O cartão de crédito é o primeiro item a ser cortado (27%), seguidos do lazer 
(14%) e celular (10%). "Eles querem evitar a tentação de cair no endividamento", conclui.  
 
Para enfrentar a crise, os consumidores pedem embalagens econômicas (30% das menções), 
ofertas especiais (29%) e informações claras para melhor escolher (23%).  
 
A pesquisa "Retrato da Crise: as classes C e D em estado de alerta" foi realizada com 1.720 
pessoas dessas classes no período de 25 a 31 de outubro. No Brasil foram entrevistadas 618 
pessoas, na faixa entre 24 e 60 anos e renda familiar entre R$ 607 e R$ 3 mil, com margem 
de erro de até 4%.  
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