
Fabricantes de móveis voltam-se à classe C 
Vanessa Jurgenfeld 
 
Empresas lançam modelos incrementados para casas menores, sem grandes reajustes de 
preço. 
 

 
João Paulo Pompermayer diz que Italínea, linha voltada para classe C, tem faturamento maior que o da Todeschini. 

  
A disputa por uma maior participação no mercado atual e potencial que representa a nova 
classe média brasileira tem levado a indústria moveleira de Bento Gonçalves (RS), um dos 
principais polos deste tipo de fabricação no país, a se reinventar para atingir uma fatia maior 
desses consumidores. Empresas que estavam focadas em produtos para classes de renda mais 
baixas, agora migram para este nicho. De outro lado, aqueles que tinham nas classes de renda 
mais altas seu principal ramo de faturamento, observam que o negócio para a classe média 
vem se tornando o mais importante. 
  
"É um período de transição", define Marcos Riva, gerente comercial da Multimóveis. Assim 
como diversas outras empresas gaúchas, a Multimóveis tinha uma linha bem popular, voltada 
para as classes D e E, e agora busca um consumidor com uma renda um pouco mais alta. Para 
isso, alterou alguns materiais usados na fabricação - incrementou alguns itens como 
puxadores e cores -, passou a investir mais em design e lançou a marca Múltipla, voltada à 
classe C. "Ela poderá representar 30% do faturamento do grupo em 2011. É uma meta 
arrojada e ainda é uma incógnita se poderá superar os negócios voltados às classes A e B. Mas 
o mercado para a classe C é grande, e há muitos varejistas de porte que podem fazer com que 
os números deste segmento sejam monstruosos", destaca Riva. 
  
A nova classe média que virou alvo do setor é aquela que conseguiu comprar um imóvel do 
programa Minha Casa, Minha Vida, tem emprego com mais estabilidade e possui maior acesso 
ao crédito bancário. Parte dos novos integrantes ascendeu das classes D e E. Alguns institutos 
de pesquisa, como o Centro de Pesquisas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, constata que a 
classe C possui renda domiciliar mensal total entre R$ 1.200,00 e R$ 5.174,00. 
  
Para atingir esse consumidor, o exercício que as empresas moveleiras de Bento Gonçalves têm 
feito é o de incrementar os produtos, mas sem alterar significativamente para cima a sua 
estrutura de custos, pois é um mercado que concorre em preço e em qualidade. 
  
Dentre as novidades, há o incremento das funcionalidades, como fruteiras que agora possuem 
espaço para que se coloque o filtro de água, compotas e ainda comportam um pequeno 
armário. As estratégias envolvem ainda a fabricação de móveis menores para que caibam nos 
apartamentos de 40 a 50 metros quadrados e a criação de uma espécie de móvel "semi" 
planejado para a classe C. As empresas continuam produzindo móveis em série, mas em uma 
diversidade maior de módulos (partes), que facilitam a adequação dos ambientes da casa. 
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No grupo Bentec, a ideia agora é que uma das áreas de negócio, a Móvel Bento, concentre-se 
em desenvolver ambientes inteiros de uma casa para a Classe C e não somente itens 
populares voltados às classes D e E, como era mais focada até então. Segundo o gerente 
comercial Gilberto Todeschini, a empresa começa a trabalhar com um "móvel planejado 
resumido" para a classe C. Isto é, peças que complementam os ambientes dos dormitórios e 
das cozinhas. 
  
Na Móveis Stein, acelerou-se o processo de substituição de coleções: a cada seis meses, 
renova-se boa parte das suas linhas de produtos, com novo acabamento. "É como as 
montadoras fazem. Aquilo que tinha de acessório em um carro de luxo, agora passa a ser 
ofertado também nos carros populares", resume Renato Melgarejo de Abreu, diretor comercial 
da Móveis Stein. A empresa, focada principalmente em móveis para banheiro, tem diminuído o 
tamanho dos itens que compõem esse ambiente. O balcão tinha comprimento de 65 cm e 
agora tem 60 cm. Sua altura caiu de 62,5 cm para 50 cm, com o produto ganhando novas 
cores, mas com preço ao varejo menor. Segundo Abreu, isso ocorre porque há necessidade de 
ter um preço mais competitivo por conta do aumento da concorrência em torno da nova classe 
média. 
  
Nas empresas de grande porte e que já atuam na Classe C, como o grupo Todeschini, também 
observa-se o aumento de importância deste nicho. Com uma linha de móveis planejados a 
essa público há 12 anos, a empresa observou esse ramo despontar. Em 2011, viu o 
faturamento desta sua linha mais popular, a Italínea, superar o faturamento da Todeschini, 
cujos produtos miram as classes de renda mais alta. "Temos observado crescimento parecido 
das duas, mas o mercado da Italínea é muito maior", ressalta o diretor-financeiro João Paulo 
Pompermayer. 
  
Na Ditália Móveis, o foco para a classe C vem sendo reforçado pela Up Design Inteligente, um 
novo ramo de negócios pelo qual passou a concorrer em móveis planejados para esse público, 
com uma rede de lojas exclusiva da marca. "Os concorrentes que estavam focados nas classes 
A e B têm dado mais ênfase à classe C. Ainda não está feroz, mas o pessoal está começando a 
se reestruturar", afirma o diretor comercial e de marketing Renan Capoani. 
  
Não foi à toa a classe C se tornou o principal foco de uma das principais feiras de móveis do 
país, a Movelsul, onde fornecedores da região mostrarão o que é possível inventar nos 
diversos ambientes de uma casa de classe média. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 fev. 2012, Empresas, p. B7. 
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