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O público classe C é a grande promessa do varejo nacional, tanto para as grandes empresas 
quanto para os pequenos comerciantes. O alerta é da empresa paulista de consultoria The Boston 
Consulting Group, que participou do 8º Congresso de Brasileiro de Marketing, promovido pela 
Associação Brasileira de Marketing & Negócios (ABMN), que termina hoje no Hotel Inter-
continental.  
 
Renata Bochi, diretora do The Boston Consulting Group, lembrou que esta parcela da população 
teve aumento do poder de compra - principalmente após o Plano Real - e influencia cada vez mais 
o mercado de produtos e serviços. "Se dividirmos a decisão de compra dos consumidores classe C 
por influências, o fator preço fica com 40% de influência. Cerca de 20% das compras são 
motivadas pela marca e outras 40% pela qualidade", revelou.  
 
Dicas  
 
É possível retirar boas dicas de pesquisa da consultoria, realizada no ano passado em 1,7 mil lares 
brasileiros. Segundo Renata, os consumidores classe C gastam nos pequenos mercados, padarias 
e demais estabelecimentos próximos de casa o mesmo volume que destinam aos grandes 
hipermercados. Isso significa que os produtos da cesta básica, são comprados nas grandes redes 
e que os itens considerados supérfluos e de reposição são adquiridos em pequenos 
estabelecimentos.  
 
Renata diz, ainda, que é importante ressaltar que o consumidor classe C não se contenta apenas 
com marcas de preço inferior. Qualidade faz parte de seus critérios de compra e deve ser levada 
em conta pelos lojistas. "É preciso oferecer alternativas aos chamados produtos premium, 
voltados para a classe A. E não simplesmente produtos baratos", alerta.  
 
Para as grandes redes, Renata aconselha o reposicionamento das marcas próprias. Para ela, 
assim como na Europa, estes itens deveriam ser sinônimo de alternativa, não de pura e simples 
economia. Outra dica é a criação de marcas direcionadas ao segmento, como as redes de 
supermercados já vêm fazendo.  
 
Quando o assunto é a fidelização dos clientes do século XXI, Reginaldo Dória, diretor da Entersoft, 
destaca a criatividade para fazer frente à guerra de preços que se acentua no varejo. "A 
competição de preços está cada vez mais acirrada, principalmente nos produtos voltados para a 
classe média. Normalmente o que vemos é uma troca de interesses: o comerciante dá alguma 
coisa para ter o cliente. Isso não é fidelização", constata.  
 
Criatividade  
 
Dória afirma que a criatividade ajuda também a compensar a falta de verbas. Porém, alguns 
setores vêm cometendo erros graves, abusando da paciência do cliente. "A compra de mailing 
ainda existe e é um grande erro. As empresas não percebem que falham ao tentar conquistar um 
consumidor que não é seu cliente e nunca usufruiu de seu produto ou serviço", conclui.  
 
Hoje o congresso da ABMN apresentará, como painel principal, Marketing no século XXI: marca, 
competitividade e comunicação. Como palestrantes, Jaime Troiano, presidente da Troiano 
Consultoria de Marca; Milton Cabral, vice-presidente da Souza Cruz; e Mario Cohen, sócio 
presidente da 1818 Branding. Como moderadores, José Carlos Salles Neto, presidente do M&M; e 
Rui Porto, diretor da Alpargatas.  
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