
rápido e maciço movimen-
to de migração de contin-
gentes das classes D e E
para a classe C não esta
passando despercebido pe-
lo radar da indústria, que já
está dirigindo uma atenção

especial a esse nicho. O atendimento
da demanda ocorre por meio do lança-
mento de linhas de produtos e marcas
específicas, pela criação de novas divi-
sões e até mesmo de novas empresas.

Conforme constatou pesquisa re-
cente do Observador Brasil, realizada
pela Cetelem, financeira do banco
francês BNP Paribas, em associação
com o Instituto Ipsos, a classe C trans-
formou-se em nova e poderosa frente
de consumo, expandindo-se em 2007
para um total de 86,2 milhões de brasi-
leiros, o que representa um incremen-
to de 20 milhões de pessoas em com-
paração a 2006. Desse número adicio-
nal, a maior parte - 12 milhões de pes-
soas - migrou das classes D e E.

Tal movimento massivo de ascen-
são social está enraizado em um con-

junto de fatores que convergiu para
uma melhor distribuição de renda no
Brasil: o aumento do crédito ao consu-
midor com o alongamento dos prazos,
a maior oferta de financiamentos por
bancos e financeiras, a queda nos pre-
ços de bens duráveis, a redução do de-
semprego, o aumento da renda média
familiar e o aumento da renda propor-
cionado pelos programas sociais.

Poder de compra. A pesquisa tam-
bém identificou aumento de renda na
classe D. Em 2005, depois de pagas as
contas obrigatórias, as famílias da
classe D enfrentavam uni rombo
médio de R$ 17 mensais; em 2007,
passaram a contar com uma sobra
média de R$ 22. Na classe C, a sobra
de R$ 122, registrada em 2005, elevou-
se para RS 147 em 2007.

A ascensão das classes D e E, alia-
da à queda de contingentes das clas-
ses A e B (mais de 4 milhões de pes-
soas recuaram na pirâmide social) -
de acordo com projeções realizadas
pela empresa de consultoria Target
sobre números levantados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Es-

O consumidor
emergente
A classe C expande-se e passa a consumir mais. A indústria
acompanha o processo e coloca no mercado produtos feitos
sob medida para essa nova frente de consumo

tatística (IBGE) -, transformou a clas-
se C no estrato social com o rnaior
potencial de consumo, algo em torno
de R$ 365 bilhões no ano passado.
Trata-se, nada menos, segundo a
Target, do equivalente a 25% da ca-
pacidade total de compra do País,
que é de R$ 1,4 trilhão.

Mas a expansão da classe C
e o aumento de seu poder de
compra não colheram a indús-
tria de surpresa, afirma o
diretor do Departamento
de Competitividade e Tec-
nologia da Fiesp, José
Ricardo Roriz Coelho.
"A indústria já estava
preparada para esse
movimento", diz.
'Temos realizado
significativos in-
vestimentos ao
longo dos últi-
mos anos, o
que nos per-
mitiu aten-
der aos im-
pactos no consumo
proporcionados por essa
nova configuração social do País."

Novos produtos. A adaptação ao
novo mercado tem sido a palavra de
ordem nesse processo. A fabricante
de eletrodomésticos BSH Conti-
nental, por exemplo, está reforçando
a marca Continental com o objetivo
de atender o público C. A empresa
considera que já concluiu o trabalho
de consolidação da marca Bosch
para uma linha de produtos com
maior sofisticação e inovação agre-
gadas e que agora é o momento de
reforçar a marca Continental para o
público da classe C.
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"A Continental é uma marca tradi-
cional brasileira, que se tornou conhe-
cida pela robustez, facilidade no uso e
bons preços de seus produtos", conta
o presidente da BSH Continental,
Edson Grottoli, que assumiu recente-
mente a presidência da BSH para o
Mercosul. Na abordagem a esse públi-
co, a empresa tem se deparado com
um consumidor exigente, que busca
obter a melhor combinação entre pre-
ços baixos, tecnologia e facilidades
agregadas aos produtos.

"O nível de exigência é alto",
observa Grottoli. Para atendê-lo, a
companhia está oferecendo diferen-
ciais mais sofisticados, mas sempre
com a preocupação de manter o preço
acessível. 'Temos produzido, por
exemplo, fogões de inox com acende-
dor automático e timer, que são itens
bastante apreciados", diz.

A fabricante de tubos e conexões
Tigre, por sua vez, prepara-se para o
vôo-solo da marca Plena, que, inicial-
mente, foi criada como uma linha de
acessórios, produtos para banheiros,
lavanderias e áreas externas. "A
marca passará a ser independente a
partir de junho", prevê o diretor da
marca, Evandro Sanf Anna.

A emancipação da Plena está vincu-
lada as excelentes resultados de ven-
dos últimos anos, fundamentados no
sucesso da marca com a classe C. Ela
tem registrado, mais recentemente,
aumento de vendas de cerca de 20% ao
ano. A tendência, observada em pes-
quisas mercadológicas, é de que a
Plena continuará a experimentar um
crescimento de vendas encorajador.

Para dar suporte a essa estratégia,
a empresa investiu RS 25 milhões nas
obras civis da fábrica da Plena, localiza-
da em Pouso Alegre (MG), além de
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outros RS 10 milhões em equipamen-
tos. "Mesmo introduzindo uma nova
marca no mercado, pretendemos, no
mínimo, manter a taxa de crescimento
na casa dos 20%, iniciar nossa interna-
cionalização para a América Latina em
2009 e atingir um faturamento de RS
100 milhões já em 2010, com presença
em mais de 30 mil pontos-de-venda de
todo o Brasil", conta SanfAnna.

Crescimento sustentado. Roriz
Coelho também está otimista. De
acordo com o diretor da Fiesp, a
expectativa da indústria é de que o
crescimento do poder de compra das
classes de renda intermediária seja
sustentável, amparado no cenário eco-
nômico e social em que o País se vê
inserido. "O Brasil passa por um
momento especial", diz. "O aumento
da renda continuará a ser um podero-
so indutor do crescimento do consu-
mo. Se a indústria não estiver capaci-
tada para atender à demanda crescen-

te, haverá reflexo no aumento da
importação, fato que poderia colocar
sob risco o saldo positivo da balança
comercial brasileira", argumenta.

Entretanto, na opinião dele, para
que a indústria continue a dar conta
do recado, alguns obstáculos ao cres-
cimento precisam ser superados.
Coelho lembra, por exemplo, que o
sistema tributário brasileiro é comple-
xo e oneroso e que uma reforma tribu-
tária tem de buscar, necessariamente,
a simplificação e a desoneração.

Já o consultor Fábio Silveira, da
RC Consultores, vê no horizonte ma-
croeconômico de curto prazo sinais
de apertos no orçamento das famílias
da classe C, o que deverá representar
uma redução do poder de consumo.
"Mas não será nada assustador", res-
salva. "Deve haver uma redução da
renda disponível em função do maior
patamar alcançado pelo preço dos ali-
mentos", projeta. Isso limitará a capa-
cidade de endividamento das famílias

desse estrato, que já subiu nos últimos
meses, apontando uma elevação do
nível de inadimplência.

Silveira acredita que essa pequena
redução do poder de consumo da
classe C deverá se dar entre o segun-
do semestre de 2008 e o primeiro
semestre de 2009. Contribuirá para
esse quadro uma desaceleração no
período, proporcionada pelo aumento
dos juros em vigência desde março.
Desaceleração que, destaca o consul-
tor, não provocará queda no PIB. Mas,
já partir do segundo semestre de
2009, a expectativa é de que ocorra
uma ampliação dos investimentos
diretos em função da nota "grau de
investimento" (investment grade) obti-
da pelo Brasil, em abril.
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