


na indústria é a fabricante de computadores Dell. Há pou-
cos meses, a empresa lançou o computador Inspiron 14 es-
pecialmente destinado ao mercado brasileiro. "Criamos esse 
modelo para consumidores que estão pensando em comprar 
o primeiro notebook. É um produto de bastante qualidade e 
ideal para a classe C", afirma Sandra Chen, gerente de Pro-
dutos da Dell. 

Segundo ela, para se chegar a um produto ao preço de R$ 
1.149 - para se ter uma ideia de comparação, o modelo Ins-
tron 15 R, que faz parte de uma linha mais sofisticada e com 
boa saída, custa R$ 1.899 -, a Dell promoveu algumas refor-
mulações ,no equipamento, adotando, por exemplo, um de-
sign mais simples. "No entanto, é um computador que nas-
ceu bem complexo, com um HD de até 500 gigabits, o que lhe 
garante grande capacidade de armazenamento de fotos e ví-
deos. Além disso, conta com wireless e webcam", descreve San-
dra, acrescentando que o novo modelo já promoveu aumentos 
substanciais nas vendas da empresa desde seu lançamento. 

A outra tacada da Dell com o Inspiron 14 está no direcio-
namento do modelo para outros emergentes. "A plataforma 
fica no Brasil, mas o computador também está disponível em 
países como México, China e índia", revela a executiva. 

DE CHUVEIRADA; 
Quem também está surfando na onda da classe C é a Loren-
zetti, fabricante de duchas, chuveiros e metais sanitários que 
criou a marca Fortti, em 2010, para atender esse segmento. A 
empresa aproveitou o boom imobiliário e lançou uma linha 
completa de torneiras, válvulas sanitárias, assentos sanitá-
rios e acessórios de banheiro concebidos com plástico de en-
genharia, considerados mais resistentes que o comum. No 
total, a linha é composta por 66 produtos. 

Esses itens já nasceram com preços bem mais baixos pa-
ra atrair essa tão promissora camada da população. O valor 
da torneira de plástico da nova marca, por exemplo, corres-
ponde a 20% do preço de uma torneira em latão da marca 
Lorenzetti, voltada às classes A e B. 

Segundo Alexandre Tambasco, gerente de Marketing 
da Lorenzetti, a linha Fortti engloba linhas diferenciadas 
de produtos para cozinha, banheiro e área de serviço, unin-
do design, tecnologia avançada e respeito ao meio ambiente. 
"A aceitação desses produtos por parte dos consumidores é 
muito grande. Eles aprovam a relação custo-benefício propi-

ciada pelo plástico de en-
genharia", diz. 

SOLUÇÕES 
Também pegando caro-
na no fenômeno da clas-
se C, a Totvs, empresa 
voltada a softwares, esmera-se para atender esse mercado, mas 
do "outro lado do balcão". A companhia está focada no de-
senvolvimento de soluções para facilitar os processos de em-
presas que estão voltadas a esse público. Um exemplo é um 
software, lançado no final de 2010, destinado à análise da via-
bilidade de empreendimentos. 

"O grande negócio dessa solução está na economia 
que a empresa pode atingir, além da agilidade que ela é ca-
paz de proporcionar, o que facilita o crescimento dos negó-
cios", explica Gilsinei Hansen, diretor de Estratégia de Soft-
ware da Totvs. 

Ele cita como exemplo o caso de uma construtora na ci-
dade de Goiânia (GO). "Depois que a empresa adotou a so-
lução, somente com a criação de um sistema de controle de 
fluxo de caixa, conseguiu economizar cerca de R$ 10 mil por 
ano, que eram pagos em juros. Isso acontecia porque as no-
tas de materiais comprados não eram provisionadas no or-
çamento. Hoje, os engenheiros da construtora têm informa-
ções mais precisas sobre seus custos", observa. • 
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