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Embora tenhamos aproveitado nos últimos anos a tão esperada entrada no mercado 
consumidor, já passamos poucas e boas no passado tentando driblar as incontáveis crises 
econômicas que faziam evaporar nosso suado salário ao final de cada mês. 
 
Justo agora que as mulheres estavam conseguindo seus empregos, ajudando suas famílias a 
comprar a primeira casa própria, experimentar o prazer de comprar seu carro zero km e um 
computador novinho para as crianças, chega a crise global para ameaçar nosso sonho com 
suas quebras de banco, desemprego alarmante e clima de desespero generalizado. 
 
É de se esperar que os 30 milhões de mulheres que acabaram de entrar no que podemos 
chamar de "nova classe C" não queiram acreditar que esta crise global venha agora puxar o 
tapete de todo mundo. 
 
Em um estudo quantitativo com 500 mulheres encomendado por nossa agência e conduzido 
pelo Ibope Intelligence, em novembro de 2008, pudemos ver que as mulheres da nova classe 
C não acreditam que o Brasil e suas vidas serão severamente afetados pela crise global. 
 
A maior parte das mulheres brasileiras acredita que os. efeitos da crise econômica global 
ficaram em 2008: 47% crêem que as pessoas continuarão a melhorar de vida em 2009 e 
79% que 2009 será um ano melhor ou muito melhor do que 2008. Quando opinaram sobre 
como o País reagiria à crise, 56% das mulheres pensam que o Brasil vai continuar a crescer 
durante a crise, só que de forma mais lenta. 
 
Enquanto alguns podem julgar que todo esse entusiasmo seja apenas resultado de um acesso 
menor à informação, a pesquisa revela que, apesar deste sentimento de otimismo ser mais 
forte para a nova classe C, as mulheres de classes sociais mais altas, com um nível mais 
elevado de educação e envolvimento com o tema, também demonstram o mesmo traço de 
confiança e otimismo. 
 
O otimismo é reconhecidamente uma característica intrínseca dos brasileiros. A crença de que 
"tudo vai ficar bem no final" mesmo em condições adversas tem origens remotas em nossa 
história. 
 
Diferentemente do ceticismo que poderia ser esperado depois de todas as crises econômicas 
que assolaram o País ao longo dos anos, as mulheres brasileiras apresentam outra atitude, 
Elas naturalmente se tornaram experts em lidar com o dinheiro da família durante crises 
econômicas e adquiriram a certeza das pessoas mais experientes de que esta pode ser 
"apenas mais uma crise". 
 
A verdade é que para as mulheres da nova classe C, como Maria do Carmo 45, mãe de três 
crianças, a vida ainda não mudou muito desde que a crise global chegou às manchetes dos 
jornais brasileiros. Ela mora em sua primeira casa própria, recentemente adquirida, seu 
marido está no mesmo emprego há oito anos, suas crianças continuam comendo as 
guloseimas de que tanto gostam e o dinheiro da família ainda está seguro em um sólido 
banco nacional. 
 
Assim como 73% das mulheres, Maria do Carmo "ouviu falar" que existe uma crise 
econômica mundial lá fora e que de alguma forma está afetando a vida das pessoas. Mas ela 
continua pagando as parcelas de sua casa própria, seu marido continua empregado e suas 
crianças bem cuidadas. Os empregos que estão sumindo, os bancos que estão quebrando e a 
falta de dinheiro na praça são, pelo menos até agora, uma realidade distante dela. 
 
E, no fundo, realidade é uma percepção que cada um de nós cria a cada dia. 
 
Se a economia brasileira prevalecer minimamente ao strike econômico que está a nossa 
frente, o que primeiramente pode ter soado como um mantra saído de um livro de autoajuda, 



pode no final provar-se bem menos superficial do que parece. A crença e o otimismo das 
mulheres brasileiras de que seus sonhos não irão acabar podem tornar-se uma força 
importante para ajudar o País a sobreviver à crise global com muito menos estrago do que os 
jornais anunciam. 
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