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AWMcCann divulgou, na úl-
tima terça-feira (26), estudo 

que analisa o uso da internet pe-
las classes A/B e C. A pesquisa 
abordou a utilização da web para 
gerar renda, crescer profissional-
mente, criar os filhos, cuidar da 
beleza e da aparência, construir 
uma boa reputação social, me-
lhorar as finanças, incrementar a 
saúde e o bem-estar. 

O estudo foi realizado com 
3.050 pessoas em cinco países 
(Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica e México), entre janeiro e 
fevereiro de 2011. O público-alvo 
foram homens e mulheres de 17 
a 45 anos, usuários da internet. 
Desse universo, 70% eram con-
sumidores emergentes e 30% per-
tenciam às classes A e B. 

Um dos dados da pesquisa 
aponta que, hoje, 90% dos con-
sumidores emergentes (classe C) 
usam a internet para comunica-
ção, lazer e informação, e, nas 
classes A e B, esse número não é 
tão diferente, chega a 85% , assim 
como em outros quesitos (veja 
gráfico). 

A WMcCann estima que exis-
tam 80 milhões de pessoas na 
classe C com acesso à internet na 
América Latina. Além de se infor-
mar, 71% desses internautas tam-
bém usam a rede para interagir e 
compartilhar informações e 58% 
para obter progresso pessoal. 

A pesquisa também indica que 
a classe C, assim como a A e B, 
percebe que a internet dispõe de 
ferramentas suficientes para auxi-
liá-los em tarefas rotineiras. Entre 
elas, criar filhos (57%), obter saú-
de e bem-estar (67%), melhorar a 
aparência (64%), a casa (69%) e 
a condição financeira da família 
(69%) 

De acordo com Aloísio Pinto, 
vice-presidente de planejamento 
da WMcCann, o objetivo da pes-
quisa é traçar um perfil do consu-
midor e entender os propósitos de 
uso e suas motivações. Ele explica 

que, atualmente, existem muitos 
dados sobre onde a Classe C está 
na internet, quantas horas ela na-
vega, o que faz e que ferramentas 
ela usa, mas a ideia é entender o 
que está por trás desses números 
e como as marcas, a partir daí, 
podem trabalhar de forma mais 
eficiente. 

O executivo diz que as empre-
sas têm uma visão distorcida da 
utilização da internet pelas clas-
ses socioeconômicas. "Por meio 
da pesquisa, percebemos que as 
pessoas usam a web de forma 
bem semelhante e para fins pare-
cidos", falou Pinto. 

Outro ponto importante da 
pesquisa é que as redes sociais 
não são usadas apenas para re-
lacionamento. Os entrevistados 
afirmaram que também as utili-
zam para realizar negócios, para a 
carreira e a família, e que os blogs 
pessoais são também utilizados 
para construir uma boa imagem. 
Outro dado é que apenas 45% dos 
entrevistados seguem alguma 
marca nas redes sociais. 

O executivo afirmou que as 
empresas estão muito preocupa-
das, em geral, com o fluxo em 
suas redes sociais, mas o essen-
cial é saber qual o assunto de in-
teresse desse internauta e se apro-
priar do tema. Ele acredita que, 
dessa maneira, se tornará mais 
relevante. 

O estudo concluiu que o consu-
midor emergente já pensa no digi-
tal e não são as tecnologias ou as 
redes sociais que determinam co-
mo se navega pela internet, mas 
as intenções e os objetivos que as 
pessoas têm. 

Na pesquisa, os entrevistados 
disseram que gostariam de ter 
mais informações sobre nutrição 
e hábitos alimentares, de como 
manter o corpo são e produtivo 
e ter o organismo em perfeitas 
condições. Ele diz que esses são 
alguns dos inúmeros propósitos 
que ainda não estão totalmente 
satisfeitos e que podem ser apro-
veitados pelas marcas. 
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