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Entender o comportamento dos 
consumidores da classe C emergente 
tem sido o grande desafio para agências 
e anunciantes desde que esse públi-
co passou a contar com maior poder 
aquisitivo. Aplicar esse conhecimento 
aos canais digitais também faz parte 
das preocupações, tendo em vista que 
se trata de uma classe formada por 
cidadãos conectados e em busca de 
crescimento. Foi pensando nisso que 
a Razorfish, em parceria com o portal 
Terra, promoveu pesquisa de campo 
visando desvendar especificamente a 
rotina e o perfil dos usuários daquela 
que está sendo chamada de a nova 
classe média digital. 

O estudo The Stampede — que le-
vantou o perfil desses internautas no 
Brasil, México e Argentina — revelou, 
por exemplo, que 66% dos lares de clas-
se C já possuem algum tipo de aparelho 
que permite acesso à internet, sendo 
que os desktops representam a maioria 
(presentes em 40% dos lares), seguidos 
dos celulares (com 23% de penetração) e 
dos laptops (apenas 3%). Dos internautas 
brasileiros, 42% já pertencem a essa nova 

A nova classe média digital
Pesquisa procura desvendar quem é o consumidor da classe C online
Mariana Ditolvo

classe média digital. Em 2004 esse índice 
era de 29%. “Além de ser importante 
desvendar quem são essas pessoas, é 
essencial lembrar que essa nova classe 
média é formada por consumidores que 
precisam ser impactados por propagan-
das direcionadas. Hoje a televisão faz 
isso muito bem, mas precisamos levar 
essa experiência para os meios digitais”, 
acredita Fernando Tassinari, diretor geral 
da Razorfish no Brasil.

Segundo ele, ficou evidente ainda 

Mas os melhores lugares para manter 
relacionamento com usuários da classe 
C ainda são as redes sociais e os portais 
de conteúdo”, garante. 

A pesquisa mostrou ainda que a 
maioria absoluta dos integrantes da nova 
classe média digital afirma se sentir mais 
inteligente acessando a internet do que 
assistindo televisão. “Tudo o que permite 
a interatividade tende a ser visto com 
mais entusiasmo. Além disso, são pessoas  
que se mostram receptivas às ações 
publicitárias e priorizam as marcas que 
lhes oferecem algum tipo de benefício”, 
acrescenta Tassinari. 

O estudo identificou ainda seis perfis 
de internautas da classe C (ver qua-
dro). “Esses perfis ajudam a esclarecer 
tendências de comportamento e as aspi-
rações desses consumidores. Todos eles 
configuram um grande desafio para a 
publicidade”, afirma Tassinari, ao apontar 
que existe uma grande oportunidade de 
explorar os ambientes de lan houses para 
impactar esses consumidores.

Quem é quem na nova classe média digital 
Pesquisa traça seis “identidades virtuais” para segmentar a classe C internauta

Digi-nativos São os usuários mais jovens e que se mantêm permanentemente conectados.

E-ntusiastas
Têm menor nível de escolaridade e se envolvem com a internet via redes sociais, 
através das quais também buscam informações e educação.

E-desenvolvidos
Pessoas que já evoluíram através do uso da internet e que hoje seguem 
carreiras ligadas à tecnologia de informação.

Alpinistas Casais jovens e que buscam empreender utilizando a tecnologia.

Trabalhadores 
esforçados

Não lidam com a tecnologia, mas reconhecem seu valor.

Lutadores
Para eles a internet aparece como artigo de alto custo,  
mas essencial para sua melhoria de vida

que as redes sociais aparecem como 
uma excelente oportunidade de aproxi-
mação com esse público, que as acessa 
de lan houses, de casa e do trabalho. 
Já as ações para celular, na sua opi-
nião, ainda podem ser prematuras se 
considerado o baixo acesso móvel em 
razão dos altos preços ainda praticados 
pelas operadoras. “Pensar em jogos 
ou ações mais simples que possam ser 
transmitidas via Bluetooth é uma boa 
alternativa para explorar esse canal. 

Tassinari, da Razorfish: boas 
oportunidades em lan houses
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