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Classe C, vírgula
Melhor seria falar em classes C, no plural, sugere pesquisa inédita sobre renda popular

Por josé gabriel navarro jnavarro@grupomm.com.br

Uma história de tons infantis
Em visita ao País, o conde Faber-Castell comenta os 250 anos da marca líder de lápis

Bastam 25 toques no teclado do compu-
tador, três cliques com o mouse. Com 

esse ínfimo gasto de energia, pode-se ve-
rificar no Google Trends o quanto as men-
ções à expressão “classe C” na internet au-
mentam no Brasil. Em 2011, até a sema-
na passada, o volume de dados com o ter-
mo mais que duplicou em relação a 2009. 
Pudera, desde que se firmou como a nova 
classe média brasileira, com a saída  de 50 
milhões de pessoas da linha da miséria no 
País, segundo o Banco Mundial, a letra C 
ingressou definitivamente no vocabulário 
dos profissionais de marketing.

Esse movimento tem levado muitas 
empresas a encarar as 62,5 milhões de 
pessoas que compõem a classe C como 
um bloco homogêneo, de hábitos e ex-

A palavra tradição é usada para designar  
velhos hábitos e ideias há não mais de 

200 anos. Antes, simplesmente, não havia 
uma definição equivalente em nenhuma 
língua europeia. Em 1761, contudo, quan-
do a Faber-Castell surgiu na Francônia, 
região hoje integrante do estado alemão 
da Baviera, nascia uma “corporação” ca-
paz de chegar ao século 21 como líder do 
mercado de lápis graças a uma comuni-
cação baseada no apelo histórico.

“As primeiras viagens dos produtos Fa-
ber-Castell ao Brasil ocorreram ainda na 
década de 1870. Eram vendidos em regi-
me de exportação”, diz o conde Anton Wol-

zendo é ‘eu quero mostrar minhas con-
quistas, porque foi muito difícil chegar 
até aqui’. E não mostra como as conse-
guiu para se mostrar emancipada, por-
que se identifica como classe média. Pa-
ra a classe C-, faltam produtos e servi-
ços que lhe possibilitem ampliar o aces-
so ao que ela deseja, só que ainda não 
pode ter como a C+”, diz a consultora.

Luciana cita como exemplo de negó-
cio bem-sucedido nessa seara a Beleza 
Natural, rede de salões de beleza da pe-
riferia do Rio de Janeiro, especializada 
em cabelos crespos e ondulados. “A em-
presa oferece produtos e serviços caros. 
Um tratamento custa uma média de R$ 
80. Mas oferece uma experiência interes-
sante: o lugar é bonito, a forma de lidar 
com o cliente é diferente, todos os espe-
lhos são propositalmente grandes para 
mostrar o corpo todo, porque a classe C 
não tem espelhos assim na casa dela. E, 
como eles sabem que o cliente não poderá 
voltar tão cedo por não ter dinheiro, ensi-
nam-lhe a cuidar do cabelo com um kit.”

Dinheiro em dobro
A pesquisa também perguntou o que 

fariam caso tivessem a renda familiar du-
plicada. Em todas as classes sociais, fi-
cam entre as primeiras opções a aquisi-
ção de casa própria ou a reforma do lar, 
para quem já o possui, e guardar dinhei-
ro em poupança ou investimento. 

É do terceiro lugar em diante, na lista 
de prioridades, que cada classe socioeco-
nômica revela suas diferenças. Mais uma 
vez, C+ e C- se diferenciam por se apro-
ximarem mais das camadas A/B e D/E, 
respectivamente.

Ambas as subdivisões sonham com 
uma segunda casa e um carro, mas a clas-
se C+ se preocupa mais em viajar e pagar 
suas dívidas que a C-. “A família C+ con-
ta com mais de uma pessoa contribuin-
do para a renda, tem gente em casa fre-
quentando universidade ou curso profis-
sionalizante. É uma família que consegue 
se estruturar melhor, e que, geralmente, 
conta com uma renda igual todo mês”, diz 
Luciana. A C-, por sua vez, deseja justa-
mente ter acesso a essa educação da qual 
a C+ já desfruta. E tem em mente aplicar o 
dinheiro em um negócio próprio, espírito 
empreendedor semelhante ao das clas-
ses D e E, que ainda sobrevivem, grosso 
modo, do trabalho informal.

pectativas de consumo idênticas. “É pre-
cipitado assumir que toda essa gente vai 
se comportar de forma semelhante”, diz 
Luciana Aguiar, sócia-diretora da Plano 
CDE, consultoria especializada na base 
da pirâmide socioeconômica. 

O levantamento em questão, publicado 
com exclusividade por Meio & Mensagem, 
foi feito no ano passado, confrontando os 
resultados de duas subclasses dentro da C: 
a C+ (que corresponde a 24,8 milhões de 
pessoas, com renda familiar entre R$ 2.001 
e R$ 3.181) e a C- (outras 37,7 milhões, com 
renda entre R$ 1.273 a R$ 2 mil).

Entre as questões apresentadas, foi per-
guntado a 1.006 paulistanos e 609 recifen-
ses como reagem ao comprar um produto 
caro. Os entrevistados da classe C- deram 

respostas praticamente idênticas às veri-
ficadas nas camadas D/E: 81% não mos-
tram o item para ninguém, 10% mostram 
aos vizinhos e amigos, sem contar como 
conseguiu pagar por ele, e 9% mostram 
o produto e contam como o adquiriram. 

Já a classe C+ não apenas se aproxima 
das camadas A/B — que, em média, têm 
14,5% de pessoas que mostram o item ca-
ro sem explicar como o comprou — como 
a supera. Quase um quarto (23%) dos C+ 
exibem sua aquisição preciosa sem reve-
lar as dificuldades ou prestações neces-
sárias para ter acesso a ela.

“Há a ideia de que a classe C compra 
só para ostentar, mas isso não é uma ver-
dade total. A C- não tem esse perfil”, afir-
ma Luciana. “O que a classe C+ está di-
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fgang Graf von Faber-Castell, atual presi-
dente da companhia, que esteve em São 
Paulo na semana passada.

Datas remotas são habituais para falar da 
trajetória da empresa. O conde, por exem-
plo, pertence à oitava geração da família 
fundadora, que entrou no negócio “ape-
nas” dois séculos depois de os primeiros 
lápis surgirem, quando pecuaristas  ingle-
ses descobriram a utilidade do grafite pa-
ra marcar ovelhas. Seu filho, Charles, está 
sendo preparado para assumir os negócios.

Ainda que a crise ande a corroer a Eu-
ropa, a Faber-Castell parece determina-
da a dar continuidade a sua tradição. Em 

visita ao Brasil por ocasião do aniversá-
rio de 250 anos da companhia, o con-
de-CEO declarou que planeja investir 
R$ 100 milhões ao longo dos próximos 
três anos. A ideia é atualizar as fábricas 
de São Carlos (SP), Prata (MG) e Ma-
naus (AM). “Com o real tão forte, essa é 
a única forma de fazer frente à compe-
titiva produção chinesa”, explica.

A fabricante também planeja aumen-
tar de 150 para 200 o número de pontos de 
venda no Brasil, dentro do conceito “shop 
in shop”, até o fim de 2011. O formato, que 
reserva um espaço temático dentro de uni-
dades do varejo, é considerado essencial 

para organizar os mais de mil itens que a 
corporação comercializa no Brasil.

O derretimento do Velho Mundo não 
significa, no entanto, o desgaste dos valo-
res tradicionais transmitidos pela Faber-
-Castell desde 1900, quando, digamos, co-
meça sua história moderna. O mote “Sin-
ce 1761”, por sinal, seguirá firme e forte, 
como assinatura onipresente em todos 
os produtos fabricados pela empresa, as-
sim como a logomarca  com os cavaleiros 
duelando num jogo de justa.

 “O importante para uma empresa du-
rar mais que uma vida é se aproximar 
das crianças. E foi isso o que fizemos no 
Brasil, desde quando chegamos aqui pa-
ra nos instalarmos no País, há 81 anos. 
Muitas vezes, o primeiro item que elas 
compram sozinhas é um produto da Fa-
ber-Castell, para ser usado na escola. Os 
produtos infantis são essências para que 
todos se lembrem da marca de forma po-
sitiva”, resume o conde.

josé gabriel navarro

Beleza Natural, rede de salões de beleza: capricho no atendimento e kit para cuidados em casa
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