
Classe média negra não quer só cosméticos  
Cíntia Cardoso 
 
Presença em publicidade associada a status ainda é incipiente; há também poucos executivos 
afrodescendentes 
 
O slogan "negro é lindo" parece ter saído dos movimentos militantes para impulsionar a indústria 
cosmética brasileira. 
 
Os recentes lançamentos de produtos específicos para consumidores negros confirmam essa 
tendência. A crescente classe média negra brasileira, entretanto, ainda não conseguiu ultrapassar 
a barreira da invisibilidade em outros segmentos. 
 
A pouca representatividade de afrodescendentes na linha de frente de propagandas para 
consumidores da classe A e B não chega a ser um fato novo, mas, com 14% de negros e pardos 
entre a parcela mais rica da população brasileira -aqueles com rendimentos acima de R$ 1.300-, o 
poder de influência desse mercado começa a aparecer. 
 
"Nesse mundo simbólico do consumo, a classe média negra ainda se vê restrita a investidas de 
produtos cosméticos. Há poucos avanços quando buscamos ver a imagem de negros associada a 
produtos de bens de posse e de status", avaliou a cientista social Ângela Figueiredo, da 
Universidade Federal da Bahia. 
 
Embora os dados específicos sobre o consumo da população negra sejam precários, o publicitário 
Luis Grottera, da agência TBWA, acha que ele é subestimado. "Percebo que a tendência é de um 
crescimento forte nos próximos cinco anos, mas, por enquanto, o único segmento que se 
desenvolveu foi o de cosméticos. Não vejo nenhum outro segmento com relevância estratégica." 
 
Do lado dos consumidores, Vilma Lúcia Warner engrossa o coro dos descontentes. "Só vejo negros 
como eu em anúncios de produtos de consumo popular e de qualidade duvidosa", queixa-se 
Warner, a proprietária de uma escola de idiomas que mora no Alto de Pinheiros, bairro de classe 
média alta, em São Paulo. 
 
O representante de comércio exterior João Carlos Martins também reclama. "Nós também 
comemos, também nos vestimos, também compramos carros, mas os empresários não vêem 
isso. Nem parece que somos quase 50% da população", diz. 
 
Beleza lucrativa 
Publicitários e multinacionais do ramo de beleza se desdobram para cortejar esse mercado. A 
Johnson & Johnson planeja o lançamento de um protetor solar para pele negra da marca Sundown 
para outubro deste ano. "Ouvimos várias mulheres afrodescendentes e elas se queixavam da falta 
de um produto de proteção solar específico para elas", disse Daniel Izzo, gerente de produto da 
marca. Na campanha publicitária, serão investidos R$ 5 milhões, segundo a empresa. 
 
"Quando montei a fábrica, havia muito preconceito, não se acreditava no potencial de compra dos 
negros. Aliás, nem havia interesse em saber quais os produtos de que precisávamos", conta o 
empresário de cosméticos Rui Nascimento. Hoje a empresa vende, em média, R$ 1.200 
mensalmente para cada um dos salões de cabeleireiro aos quais atende. Na carteira de clientes, 
existem cerca de 30 salões. E 90% da produção é destinada para negros. 
 
O afã de atrair consumidores negros, porém, pode esbarrar na propagação de estereótipos, como 
em recente lançamento da Unilever. "A propaganda era um horror e só reforça preconceitos", diz 
a socióloga a respeito do desodorante Rexona Ebony em 2003, que promete "dupla proteção" 
para os consumidores. 



A empresa se defende. "A Unilever em nenhum momento agiria de forma preconceituosa ou 
inconseqüente com qualquer cidadão, grupo ou origem", disse Andrea Rolim, gerente de 
categorias da Unilever. 
 
A executiva destaca que o grupo tem vários produtos voltados para o mercado étnico e que a 
participação de mercado de Rexona, após o lançamento do Ebony, passou de 29,4% em julho de 
2003 para 33,2% em julho deste ano. 
 
Para Grottera, da agência TBWA, a evolução do segmento de cosméticos na última década mostra 
que há potencial para saltos maiores em outros ramos. Pesquisa realizada pela própria agência 
entre afrodescendentes, em 1997, mostrava que, entre as 1.500 pessoas ouvidas: 54% querem 
ganhar mais dinheiro; 44% desejam abrir seu próprio negócio; 43% planejam trocar ou comprar 
carro e 39% pretendem viajar. "Hoje, acredito que os desejos permanecem os mesmos. As 
empresas de outros setores têm que ficar atentas a essa tendência. Estão negligenciando um 
mercado importante", diz o publicitário. 
 
Barreira corporativa 
Não é apenas no mercado publicitário que pardos e negros podem enfrentar dificuldades para 
ascender. Nas empresas brasileiras, a barreira racial ainda persiste de forma contundente. Em 
quadros executivos de alto nível, o percentual de negros é de 1,8% contra 96,5% de brancos. Os 
dados são de pesquisa feita em 2003 pelo Instituto Ethos. 
 
"Esse problema persiste em parte por causa do preconceito e em parte porque as empresas dizem 
que não há candidatos negros. É preciso, então, mudar as fontes de recrutamento", afirma Oded 
Grajew, presidente do Ethos. Essa mudança no paradigma de admissão de funcionários, 
argumenta, seria benéfica para as próprias empresas e também ajudaria a alavancar o 
crescimento da classe média negra. 

 
 
Leia Mais 
 
Fábrica na Bahia produz de roupas a panôs para afrodescendentes  
Luiz Francisco  
 
Em um galpão de quase 900 metros quadrados, localizado em Cosme de Farias (15 km do centro 
de Salvador), 22 operários usam cores fortes e alegres para fabricar vestidos, saias, biquínis, 
cangas, camisetas, calças, sungas, toalhas e panôs direcionados basicamente para o maior 
público consumidor da capital baiana -os afrodescendentes. 
 
Segundo o MNU (Movimento Negro Unificado), 79,9% da população de Salvador (2,56 milhões de 
habitantes) é formada por negros, mestiços e mulatos. "Com o passar dos anos, os negros 
perceberam que suas histórias podem ser contadas pelas roupas, pelos adereços, pela 
decoração", disse a artista plástica Maria Auxiliadora dos Santos Goya Lopes, 50. 
 
Há 18 anos, Goya Lopes fundou a Didara, fábrica que atualmente produz cerca de 3.000 peças 
por mês e que, desde o ano passado, começou a exportar para a Itália. Em média, a empresa 
fatura cerca de R$ 60 mil por mês. "A exportação acontece principalmente durante o verão 
europeu. Mesmo estando apenas no começo do trabalho, conseguimos vender para o exterior 
aproximadamente 50% do nosso faturamento." 
 
"No começo dos anos 80, quando morava na Itália, percebi que os negros brasileiros não tinham à 
disposição produtos que os identificavam dentro da cultura afro-brasileira. Aqui, como em quase 
todo o mundo, a moda é uma imposição. E os negros, felizmente, batalharam muito para 
conseguir a sua identidade", disse a empresária, que também possui uma loja no Pelourinho 
(centro histórico de Salvador). 



Cinco cores 
Todos os produtos que saem da linha de montagem da Didara possuem somente cinco cores -
vermelho, amarelo, laranja, preto e branco. "Essas cores têm uma luminosidade muito forte, são 
muito usadas na África." 
 
O trabalho de Goya Lopes ganhou mais dimensão depois que dois artistas -o ministro Gilberto Gil 
(Cultura) e o jamaicano Jimmy Cliff- começaram a usar roupas confeccionadas pela artista 
plástica. 
 
"Muitos afrodescendentes brasileiros, que se espelhavam no padrão europeu de moda, 
começaram a comprar os nossos produtos, principalmente depois que o ministro Gil passou a se 
apresentar em público com as roupas fabricadas pela minha empresa." 
 
Na loja do Pelourinho, os preços dos produtos fabricados pela Didara variam de R$ 15 (camiseta 
infantil) a R$ 2.000 (panô). "Gostei muito do estilo, principalmente porque as roupas não saem de 
moda", disse a estudante peruana Cristina Velasquez, 25, que visitou o estabelecimento no centro 
histórico de Salvador. 
 
Professora de história e pesquisadora da UCSal (Universidade Católica do Salvador), Cecília 
Soares, 39, disse que existe uma grande "brecha" a ser explorada pelas empresas que têm os 
afrodescendentes como público-alvo. "O que o mercado impõe não representa a identidade dos 
negros", disse a pesquisadora. 
 
De acordo com Soares, os negros são consumidores "que necessitam de um olhar específico". "A 
sociedade brasileira nunca deu a devida importância para o negro. Agora, depois de muita luta, os 
negros começaram o ocupar o seu espaço. Quem souber explorar o mercado afrodescendente, 
que é muito grande, certamente não vai se arrepender." 

 
 
Leia Mais 
 
Contingente de renda média e alta é incógnita  
 
O contingente de brasileiros negros que pertence à classe média é uma incógnita. A falta de 
pesquisas sobre o tema e a desinformação sobre a classe média brasileira em geral explicam a 
situação, na avaliação da cientista social Ângela Figueiredo. 
 
Estimativas da Anceabra (Associação Nacional de Empresários Afro- Brasileiros) calculam um 
número de 10 milhões de brasileiros afrodescendentes de classe média. 
 
Para a socióloga, entretanto, os dados são difíceis de auferir. "É notório o apelo ao consumo feito 
por parte dos meios de comunicação e marketing à chamada "classe média negra", tendendo, 
muitas vezes, a superdimensioná-la em termos numéricos. Contudo não sabemos realmente 
quantos são e quem são", argumentou a socióloga. 
 
Uma das razões para isso é que boa parte essa parcela da população ainda está numa situação 
frágil. "A classe média negra é filha de pessoas simples. Em geral são a primeira geração de 
classe média e, por isso, não herdaram bens", explica. 
 
Somada à estréia nos estratos sociais mais elevados, os afrodescendentes de classe média que 
ingressaram no círculo de rendimentos mais elevados nos anos 90 têm ainda que ajudar os 
demais familiares que ficaram para trás na pirâmide social. Essa peculiaridade faz com que a 
manutenção dessa condição socioeconômica seja mais difícil. 
 
 



Um caminho apontado para contornar a desigualdade racial no Brasil é via educação. 
 
Mas um estudo sobre mobilidade educacional no Brasil feito pelo Ibmec (Instituto Brasileiro de 
Mercado de Capitais) confirma a dificuldade de ascensão social. 
 
A pesquisa "Mobilidade Intergeracional de Educação no Brasil", do professor do instituto Fernando 
Veloso, mostra que a probabilidade de um filho negro ou pardo herdar a escolaridade zero do pai 
é de 42,06%. 
 
A chance de isso ocorrer com um filho da cor branca é de 24,36%. Já na outra ponta, a 
probabilidade de um filho de um pai com ensino superior completar seus estudos universitários é 
de 40,25% para negros e de 62,19% para brancos. 

 
 
Leia Mais 
 
Grupo tenta atrair turista negro americano  
 
Um grupo de empresários afro-brasileiros pretende aproveitar a prosperidade de seus pares 
americanos para alavancar negócios no Brasil. 
 
A Anceabra (Associação Nacional de Empresários Afro-Brasileiros), que agrupa 860 afiliados, tem 
dois projetos em andamento com empresários negros americanos. Batizado de "Rota das Raízes 
Afrobrasileiras", o primeiro programa, segundo João Bosco Braga, presidente da entidade, é 
destinado para o turismo étnico. O objetivo é trazer 1 milhão de turistas negros americanos por 
ano para visitar pontos turísticos com forte influência da cultura negra, como a Bahia. "Os negros 
americanos gastam US$ 54 bilhões por ano em turismo e lazer. Temos que aproveitar esse filão",  
argumenta Braga. 
 
Um outro ponto é o de arregimentar investidores para obras de infra-estrutura básica em áreas 
carentes. Aproximadamente um quarto dos afroamericanos ganha mais de US$ 50 mil por ano. 
De acordo com o censo americano do ano 2000, havia 36,419 milhões de negros nos Estados 
Unidos. 
 
O mercado externo também está na mira da associação. Em Cabo Verde, os empresários 
brasileiros de ascendência africana não pretendem apenas exportar. Eles também planejam 
importar de lá produtos tão variados como música e atum enlatado. 
 
"Queremos colocar a música cabo-verdiana no mercado fonográfico brasileiro. Ela é excelente 
para trabalhar a relação entre nossos países", diz o presidente da Anceabra. 
 
Com um mercado com cerca de 500 mil consumidores, Cabo Verde também pode servir como 
porta de entrada para o mercado da África de língua portuguesa, que inclui Angola, Guiné Bissau, 
Moçambique e São Tomé. 
 
Mercado interno 
Outros empresários vêem na retomada da economia brasileira uma oportunidade para 
expandirem suas at ividades. Um exemplo é a marca Coisa de Crioulo, criada em 2001 pelas 
empresárias Edna Madureira e Jussara Bel. 
 
"Desenvolvemos uma linha de camisetas e bolsas. O nosso foco é a classe média negra baixa. Por 
isso, as nossas representantes de vendas têm origem nas comunidades mais pobres", afirma 
Madureira. A empresa carioca tem uma média de vendas de mil camisetas por mês. Até o mês 
passado, conta a empresária, eram vendidas 400 por mês. "Acredito que a renda esteja 
melhorando, mas a marca também está ficando mais conhecida." 



Analistas de mercado dizem, porém, que os empresários afrodescendentes não devem também 
perder de vista outros segmentos sociais. 
 
As criadoras da Coisa de Crioulo entenderam o recado. "Criamos a marca para os negros, mas 
quase metade da nossa clientela hoje é formada por brancos. Eles também se identificam com os 
produtos", diz Madureira. 
 
A estratégia é bem definida pelo empresário do ramo dos cosméticos étnicos Rui Nascimento: "Sei 
que a maioria dos meus produtos é para clientes negros, mas cabelo não tem cor. Ainda mais em 
um país mestiço como o Brasil". 

 
 
Leia Mais 
 
Spike Lee denuncia "gueto" nos Estados Unidos  
Gary Silverman 
 
Cineasta e publicitário aponta erros na propaganda com negros americanos, apesar de grupo 
representar o 11º PIB do mundo 
 
Spike Lee gosta de comerciais de televisão. O diretor de comentários cáusticos sobre a sociedade 
americana como "Faça a Coisa Certa" e "Malcolm X" também é publicitário, afinal, presidente-
executivo e acionista majoritário da Spike DDB, uma agência de publicidade integrada ao grupo 
Omnicom, a maior companhia de serviços de marketing do mundo. 
 
Mas mesmo Lee tem seus limites. Ficou indignado quando a fabricante de material esportivo Nike 
exibiu neste ano comerciais estrelados por LeBron Jones, o adolescente-sensação do basquete 
americano, exibindo seu acrobático talento em uma igreja negra repleta de astros do basquete. 
 
"O comercial de LeBron James, aquele em que ele entra na igreja e os negros voam pelo ar 
fazendo piruetas e enterrando bolas nas cestas estrondosamente, para mim, aquilo é um 
sacrilégio", afirma Lee, na sede de sua agência, na avenida Madison. "Desafio alguém a me exibir 
um comercial vendendo qualquer coisa em uma sinagoga ou igreja católica. O filme fazia chacota 
da fé dos negros norte-americanos e da igreja negra." 
 
As observações de Lee são especialmente notáveis porque, como ele diz, "sou um homem da 
Nike". Dirigiu e atuou em uma série de comerciais inovadores com o astro do basquete Michael 
Jordan, em começo de carreira, e os filmes ajudaram a estabelecer os tênis Air Jordan como o 
ápice da moda street dos anos 80. Lee também é fã de James, e sua agência usou o jogador em 
um comercial. Mas o diretor continua a ser um crítico social, e sua reação ao filme da Nike que 
usa uma igreja  negra como cenário oferece um vislumbre das questões envolvidas no mundo do 
marketing étnico, que cresce cada vez mais nos EUA. Os anunciantes vêm se concentrando nos 
negros, nos hispânicos e nos demais grupos minoritários dos Estados Unidos em razão de novas 
estatísticas que demonstram o poder aquisitivo desses grupos. 
 
Os negros dos Estados Unidos, se considerados como um país separado, seriam a 11ª nação do 
mundo em termos de Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com a UniWorld, uma agência de 
publicidade associada ao grupo britânico de serviços de marketing WPP. Mais de um quarto dos 
negros norte-americanos tem renda superior a US$ 50 mil ao ano. 
 
Além disso, os anunciantes têm em vista a oportunidade de atingir um novo grupo de 
consumidores que eles definem como "os urbanos", pessoas de diferentes raças que respondem 
às tendências emanadas das cidades. Esse grupo incluiria categorias como os profissionais 
urbanos acostumados a viver em regiões multirraciais e as legiões de brancos que vivem nos 
subúrbios mas se tornaram devotos do rap. 



Dana Wade, presidente da Spike DDB, estima que cerca de três quartos de seus clientes 
anunciem para os "urbanos", enquanto o quarto restante se concentra nos consumidores negros. 
 
Lee diz ter criado sua agência, que emprega 45 pessoas, no final dos anos 90, porque dirigir 
trabalhos com idéias alheias era causa de frustração. Sua participação na empresa é de 51%, e as 
demais ações estão sob o controle da DDB Worldwide, uma das agências de publicidade da 
Omnicom. Mas, mesmo como acionista majoritário, Lee ainda enfrenta obstáculos, gerados pelas 
concepções estereotipadas das grandes empresas sobre os negros. 
 
Os trabalhos recentes da DDB incluem um comercial para a Pepsi-Cola baseado na ópera 
"Carmen" com a cantora Beyoncé Knowles no papel principal. Mas Lee e Wade dizem que muitos 
dos potenciais clientes continuam querendo retratar os negros, particularmente os homens 
jovens, de maneira menos lisonjeira. 
 
Wade diz que "existe uma certa imagem dos homens negros que a maioria dos norte-americanos 
está disposta a aceitar, e é uma imagem de gangue, uma imagem exagerada". Lee acrescenta 
que "meus amigos atores muitas vezes contam, depois de testes com diretores brancos, que 
recebem pedidos para agir mais como negros, agir de um jeito mais street". 
 
O resultado é que, na interpretação de Lee e Wade, os negros continuam a existir em um gueto, 
em termos publicitários. As empresas que vendem carros e roupas, ou comida e bebida, ou 
serviços financeiros, a exemplo das seguradoras, claramente querem atingir as audiências 
minoritárias. Mas os grupos que comercializam produtos de luxo preferem manter distância. 
 
"Quanto mais luxuosa uma marca se torna, mais medo a organização de marketing demonstra", 
diz Wade. "Nós ficamos completamente de fora dos produtos de luxo. Eles querem acreditar que 
os negros são pobres e que todos nós temos baixo nível de educação. Graças a Deus pelo 
recenseamento, de certa forma, as pessoas descobriram que existe não só uma classe média 
negra mas uma classe média alta na comunidade negra dos EUA." 
 
Lee diz que a popularidade da cultura negra sugere que os negros têm apelo maior nas audiências 
do que as empresas parecem presumir. Nesse sentido, ele deixa a impressão de que gostaria que 
sua agência de publicidade assumisse um tom mais universal. "Nós [os negros] é que geramos 
tudo de novo, na moda, na música, na uso da linguagem, mas não são somos vistos como uma 
presença universal e atraente para todos. Se não fôssemos atraentes para todos, porque a cultura 
negra seria imitada o tempo todo?" 
 
"Muito do que temos de fazer é educar os clientes, que simplesmente não sabem. Eles têm uma 
visão monolítica dos negros: que todos nós nos parecemos, falamos do mesmo jeito e 
compartilhamos dos mesmos antecedentes sociais e econômicos", diz. 
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