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A classe B, que envolve 28,5% da
população brasileira e representa
46,6% do consumo nacional, pa-
rece ter sumido do radar da in-
dústria e do varejo nacional. Sal-
vo raras exceções, a exemplo de
marcas importadas que foram
beneficiadas pelo dólar enfra-
quecido e pelo aumento do aces-
so aos produtos considerados ob-
jetos de desejo, é raríssimo en-
contrar um novo artigo ou servi-
ço elaborado para atender espe-
cificamente aos consumidores
das chamadas classes B1, aquela
com renda média familiar de
R$ 5.350, e B2, de renda média de
R$ 2.950, pelos critérios da IPC
Marketing Editora, que realiza o
estudo IPC Maps, sobre demo-
grafia e consumo nos municípios
brasileiros. Juntas, essas duas
classes devem movimentar perto
de R$ 1 trilhão neste ano, segun-
do a consultoria.

“As empresas esquecem que
muita gente da classe B de hoje
foi da C ontem. Embora tenha
poder aquisitivo para comprar
boa parte do que o público A ad-
quire, os consumidores da B va-
lorizam muito o preço na hora
das compras”, explica Marcos
Pazzini, diretor da IPC Marke-
ting Editora. Ele acredita que,
como aconteceu com a classe C,
as indústrias precisarão se ade-
quar a este novo consumidor
que passou a ganhar mais, po-
rém não deixou costumes e há-
bitos antigos para trás.

Estilo de vida
Ao mesmo tempo em que busca
artigos de qualidade, Barbara
Kern, vice-presidente da RR Per-
fumes e Cosméticos, uma das
maiores distribuidoras de impor-
tados do país, diz que o público B
está mais preocupado com con-
ceitos como estilo de vida, que
com as marcas de luxo por si só.
“É cada vez mais clara a demanda
desse público por produtos que
transmitam bem-estar e também
qualidades observadas em cele-
bridades e com as quais eles se
identificam, como o inglês David
Beckham (jogador de futebol) e a
argentina Gabriela Sabatini (ex-

tenista)”, explica Barbara. Outro
exemplo é o da Acqua Colonia, da
casa de perfumes alemã 4711, cuja
proposta “é vender uma sensação
refrescante capaz de elevar o es-
pírito”. Essa proposta vai de en-
contro com a onda crescente de
produtos focados em bem-estar,
e é vendido por cerca de R$ 110.

O consumidor da classe B é
um dos alvos da RR Perfumes
que, para ele, distribui perfumes
importados e nacionais de até
US$ 100. Para a classe B, a em-
presa destacou frascos de 50 ml
que custam entre R$ 49 a R$ 129 e
são vendidos em 500 pontos de
venda, acirrando a disputa com
os perfumes nacionais.

Marcas mais sofisticadas como
Chloé, cuja fragrância recém-
lançada no Brasil sai em torno de
R$ 300, ainda se mantém restrita
à classe A. Contudo, é encarada
como objeto de desejo da B.

A L ´Occitane, multinacional
francesa de cosméticos, também
busca clientes entre as mulheres
da classe B para impulsionar suas
vendas no Brasil. “Embora nosso
foco seja a classe A, queremos
atingir um pedaço da B. Para isso,
estamos realizando movimentos
estratégicos como a criação de
kits para o Natal de até R$ 100 e o
lançamento da água de colônia
Eau des Minimes por R$ 79”, diz
Anna Chaia, presidente da L´Oc-
citane no Brasil. ■

Ainda são raros os produtos criados
para atrair a parcela da população que
deve movimentar R$ 1 trilhão este ano

“Embora tenha
poder aquisitivo
para comprar boa
parte do que o
público A adquire,
os consumidores
da classe B valorizam
muito o preço

Marcos Pazzini,
diretor da IPC Marketing Editora

Indústria
se esqueceu
do cliente
da classe B
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1 Para Barbara Kern, da distribuidora RR, classe B
busca marcas que se enquadrem em seu estilo de vida;
2 Anna Chaia, da L’Occitane Brasil, oferece kits de Natal e
produtos de até R$ 100 para chegar a novas consumidoras
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