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O discurso é sempre o mesmo. As classes C e D transformaram-se no alvo preferencial de dez 
entre dez empresas de bens de consumo, que gastam boa parte da verba e do tempo do 
departamento de marketing em busca de fórmulas certeiras para cativar esse público. Pois a 
estratégia começa a dar certo. Pelo menos com a classe C - parcela da população que mais se 
destaca nas compras, apesar da renda inferior. 
 
Pesquisa realizada pelo Latin Panel mostra que o gasto e o volume consumido pela classe C em 
2005 ficou acima da média nacional - algo corriqueiro nas classes A e B. De acordo com o 
levantamento, realizado em 8,2 mil lares, o volume de consumo da classe C cresceu 7%, acima 
dos 6% da média nacional. O gasto subiu 10%, além da média de 9%. 
 
Mas, para conquistar essa fatia da população, que tem uma renda média de R$ 1255,00 segundo 
a pesquisa, as empresas precisam manter a qualidade dos produtos e o tom aspiracional de 
marcas premium. O estudo mostra que a classe C está aproximando, cada vez mais, o seu 
comportamento de compra do das classes A e B. Mas não consegue sustentar a mesma freqüência 
de compra que os consumidores de maior poder aquisitivo. "A aquisição de marcas premium pela 
classe C é esporádica, mas vem aumentando", diz Margareth Utimura, do Latin Panel. 
 
A adoção de embalagens econômicas, por exemplo, foi uma das estratégias acertadas da indústria 
para conquistar o público que pretende adquirir uma marca top de linha. As duas multinacionais 
que brigam no mercado de sabão em pó no Brasil, Unilever e Procter & Gamble, apostaram nas 
embalagens plásticas (cerca de 10% mais baratas) para vender, também, suas marcas premium, 
como Omo e Ariel. 
 
A Johnson & Jonhson estreou no mercado de sabonetes com dois tipos de produtos: o hidratante, 
em caixa, e o mais popular, vendido a R$ 0,69, em embalagem tradicional. A Nivea, que só tinha 
sabonetes em caixa com um posicionamento mais elevado de preço, aumentou suas vendas 
depois que lançou a versão em "flow pack" (embalagem plastificada). 
 
A redução do tamanho dos produtos foi outra estratégia certeira da indústria para angariar 
clientes que não podem fazer um desembolso mais alto. A Danone, por exemplo, passou a vender 
o Danoninho em duas partes apenas. A Mars, fabricante de chocolates como M&M, também 
reduziu o tamanho de boa parte de sua linha. 
 
O custo de chegar mais perto do consumidor de classes A e B é alto. De acordo com a pesquisa, o 
endividamento da classe C é de 8% - a média nacional é de 3%. 
 
A compra do bem de consumo de padrão mais alto é uma das únicas coisas que podem aproximar 
a classe C das mais altas, já que o nível de gastos com habitação, serviços e educação é muito 
diferente. "Na frente da gôndola, todo mundo é igual", diz Margareth. 
 
 
Um importante "efeito colateral" do aumento do consumo da classe C é a expansão das marcas 
intermediárias. Em 2002, 40% das marcas consumidas eram desse segmento. Hoje, elas somam 
46%. Muitas empresas nacionais que atuam nessa faixa - como Friboi, das marcas Minuano e 
Albany, e Assolan - estão investindo pesado para ganhar mercado. 
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