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O que acontece
em tempos de crise

ma nuvem cinza paira no
ar. Seu nome, crise. Seu
sobrenome, oportunida-
de. O discurso já é bati-
do, todo mundo fala nis-
so, mas nada como dados
para comprovar. Apesar de

grave, a agência de publicidade Ogílvy acredita ter
razões para colocar a crise no seu verdadeiro pata-
mar e atacá-la, buscando maneiras de fortalecer os
negócios durante a tormenta. A empresa realizou
um estudo em 124 países com 14 mil pessoas no
qual confrontou fatores econômicos e mudanças
nos hábitos de consumo, para extrair sugestões de
marketing capazes de fortalecer as empresas.

Produtos que
atendem toda a família

Comprar apenas o
necessário

Opção por marcas baratas,
sobretudo da mercearia de

alto giro e de bebidas

Apego às promoções,
visitando mais de uma loja

Opção por lojas "no meio
do caminho" do trabalho,

escola, médico

Pagamento à vista, com
dinheiro ou cartão de débito

Pesquisa da agência Ogilvy mostra
como o consumidor reage a turbulências

da economia. Seu negócio deve passar
por adaptações.
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EMPRESAS QUE
SUSPENDERAM

INVESTIMENTOS EM
PUBLICIDADE POR

UM ANO
levaram outros

seis para elevar as
vendas

EM 1º LUGAR
Crises são velhas conhecidas

Os EUA monitoram seu merca-
do desde 1854. Ao longo desse
período, contabilizaram em mé-
dia uma crise a cada quatro anos.
Nas contas da Ogilvy, os países
europeus atravessaram turbulên-
cias pelo menos 112 vezes desde
1960. E o brasileiro passou por
mais de uma década de pressão
inflacionária. Ou seja, por vá-
rios pacotes econômicos e uma
recessão "estável", interrompida
por momentos de equilíbrio ou
de euforia de consumo. O brasi-
leiro sabe bem o que é viver em
tormentas. Tem consciência tam-
bém de que as crises passam.

EM 2° LUGAR
O marketing é parte da solução

Nos períodos de crise e reces-
são, as empresas que elevaram
os aportes em marketing num
período de dois anos triplicaram
a participação no mercado (mar-
ket share), se comparadas às que
entenderam o marketing como
despesa e reduziram a verba. No
quesito vendas por anúncios,
empresas que suspenderam os

investimentos por um ano le-

varam outros seis para alcançar o
mesmo nível de vendas das que
os mantiveram.

O temor financeiro faz com
que boa parte das organiza-
ções corte os gastos justamente
em marketing e publicidade. Já
as companhias mais robustas e
agressivas costumam manter e
até elevar as cifras para divulga-
ção da sua marca, serviços e pro-
dutos. Quem se vale dessa estra-
tégia acredita ser esse o melhor
momento para tirar do páreo os
concorrentes mais fracos.

Se em épocas de vacas magras
as empresas mudam suas estraté-
gias, os consumidores reagem de
maneira semelhante. Sai de cena
o cliente idealista, que se envol-
ve com as marcas elevando os
índices de compra e recompra.
Entra em cena o cliente pragmá-
tico, mais atento aos gastos e com
maior controle sobre o orçamen-
to. "A forma como o consumidor
analisa os preços torna-se mais
relacionada às suas expectativas
sobre a crise do que ao dinheiro
em sua conta bancária. Essa mu-
dança na percepção torna mais
complexas as escolhas entre pro-
dutos e serviços", destaca Renato
de Paula, um dos executivos-che-
fes da Ogilvy no País.
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TEMPOS DE CRISE

Existem
quatro tipos
básicos de

cliente

EM 3° LUGAR
Os consumidores são diferentes

O consumidor se comporta em
relação à crise de acordo com seus
hábitos e a intensidade da recessão.
Mas o levantamento feito pela Ogil-
vy mostra que existem quatro tipos
básicos de cliente - vulnerável, em
busca de segurança, aprova de reces-
são, em busca de soluções (veja nas
últimas páginas da matéria). Cada
um requer uma estratégia diferente
e, para enfrentar a crise, você deve
investigar como a maioria de sua
clientela age diante das dificuldades.
Assim, saberá o que fazer para atraí-
la e estimular seu consumo. Desse
conhecimento depende o ajuste do
mix, da exposição, das promoções,
das negociações com fornecedores.
Uma pesquisa informal durante o
atendimento em seções como pa-
daria, rotisseria e balcão de frios vai
ajudá-lo na tarefa.

Em geral, as mudanças no con-
sumo começam pelos hábitos não
regulares: lazer, viagens e compras
de roupas e eletroeletrônicos. O
cliente tende a ficar mais tempo em
casa e a reforçar ou diversificar a ge-
ladeira e a despensa. Ambientação
no ponto-de-venda com imagens
que remetam a momentos lúdicos e
de segurança familiar costuma valo-
rizar a compra, tornando a loja um
canal de confiança para o cliente.

EM 4° LUGAR
O aumento de ofertas é inevitável

Alguns clientes tenderão a fazer
economia com transporte, segun-

do a pesquisa da Ogilvy. Eles pro-
curarão gastar menos com passa-
gem de ônibus ou combustível, re-
duzindo as idas às lojas e definindo
o canal pelo itinerário do trabalho
ou dos compromissos diários. Hi-
permercados, lojas de desconto e
atacarejos tornam-se as primeiras
opções desse público, que opta por
encontrar tudo em um só lugar.

Os supermercados de vizinhan-
ça, contudo, ganham com o consu-
midor mais tradicional no quesito
promoções. A busca por descontos
torna-se mais intensa, fazendo com
que alguns aumentem as idas às lo-
jas de bairro para conferir e adquirir
promoções. Combine com os forne-
cedores formas de oferecer descon-
tos e/ou vantagens nas mercadorias
que geram maior tráfego e lucro.

EM 5° LUGAR
Cliente despreocupado vai
às compras

Dentro da loja, a batalha se acirra.
Segundo o estudo da Ogilvy, a es-
colha de um produto é potenciali-
zada quando o consumidor ganha
uma amostra ou participa de uma
degustação. A ação surte efeito
principalmente entre os clientes
menos preocupados com o cená-
rio econômico e que se permitem
compras por impulso. Eles repre-
sentam cerca de 20% do público.
Continuarão valorizando produ-
tos que tragam inovação e respei-
tem o meio ambiente. E eliminarão
das compras os itens básicos, para
manter o consumo daqueles que
oferecem maior prazer.
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TEMPOS DE CRISE

Consumidores diferentes
A agência de publicidade Ogilvy identificou quatro

perfis de consumidores em tempos de crise econômica
Veja quais são.

• Vulnerável

São consumidores que em momentos de recessão sentem
necessidade de ser mais cautelosos nos gastos. Fazem

substituições na compra e privilegiam marcas mais ba-
ratas sem reduzir o consumo. É o caso de Flávia Angi.
Ela é autônoma e trabalha com fisioterapia em esco-
las. "Deixei de comprar meu catchup preferido, que
está R$ 6, para levar um de R$ 2. É melhor fazer
esses cortes do que dispensar a empregada que me
ajuda a cuidar dos meus dois filhos".

• Em busca da segurança

São os mais atingidos nos momentos de
crise, pois têm na segurança financeira

sua obsessão maior. Previdentes, são os que
de fato deixam de comprar. Em busca da
qualidade, priorizam marcas confiáveis, que
oferecem estabilidade e credibilidade. Rose-
li Donato é dona de casa e responsável pelas
compras do lar. Ela prefere abdicar de produ-
tos (deixou de comprar chocolates, por exem-
plo), para manter suas marcas preferidas.
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A prova de recessão
ao os confiantes. Estão tranqüi-
los em relação a seus ganhos e

investimentos. O empresário
Marcelo Soares acredita que
passamos por um momen-
to de ajuste na economia,
que não justifica preocu-
pações. "É só um susto.
Claro que alguns pro-

dutos subiram de preço,
mas outros não. Ainda

não precisamos mudar nos-
sos hábitos de compras". Ele, a
esposa Rosângela e filhos não
deixam de ir a restaurantes ou
de comprar marcas líderes.

Em busca de soluções

São os mais criativos e otimistas em relação ao momento e acreditam
que não serão atingidos. Isso acontece porque o consumo de

bens não é o principal alvo de interesse. Eles valorizam mais
os bens culturais. Manuela Costa trabalha com produção
de cinema e está grávida de sete meses. O que a preo-
cupa de fato são os preços de livros e DVDs. "Claro
que possuo minhas marcas preferidas e faço ajustes
no orçamento quando necessário, mas o cenário eco-
nômico não me assusta. As mudanças que estou rea-
lizando são por conta da chegada do bebê".

MAIS INFORMAÇÕES

www.ogHvyonrecesslon.com (em inglês)
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