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A agência D M 9 D D B divulgou recentemente um levan
tamento inédito que introduz uma nova classificação do 
consumidor no ambiente digital. O estudo 
concluiu que as mudanças trazidas por 
essa área pouco ou nada tem a ver com 
sexo, idade ou classe social, e sim com 
três novos critérios. São eles: quanto e 
como as pessoas utilizam os recursos e 
equipamentos de tecnologia em sua vida, 
quais são as intenções ao consumir os 
diferentes produtos digitais e, principal
mente, quanto esses recursos servem 
para moldar sua própria identidade. Com 
base nos novos critérios, a agência ado
tou cinco perfis de consumidores. 
Os imersos, por exemplo, tiveram parte 
de sua identidade definida a partir da tec
nologia. Com ela, conseguem definir seus 
interesses e estabelecer vínculos com o 
mundo. Já os ferramentados costumam 
recorrer à tecnologia para agilizar as ta
refas, mas não a idolatram. Ao contrário 
do primeiro grupo, eles não dependem 
da tecnologia. Os fascinados, por sua vez, 
querem ser modernos e tecnológicos. 
Para essa turma, computadores, gadgets 
e hábitos da era digital são ícones da mo

dernidade e consumir essas novidades os ajuda a atestar 
que são antenados. No quarto grupo, estão os emparelha

dos, para quem a tecnologia é fundamen
tal para pôr em prática os projetos de vida. 
Eles enxergam essa ferramenta como a 
grande companheira para fazer o dia a dia 
acontecer. Sem ela, tudo é complicado. É 
como se as máquinas fossem uma exten
são de seus próprios corpos. Por último, 
há os evoluídos. O universo das máquinas 
e da tecnologia é seu habitat. São crianças 
e adolescentes que já nasceram adapta
dos e estão no mundo digital. 
"Para as marcas, o estudo será uma gran
de contribuição para que sofistiquem 
seu entendimento do consumidor na era 
digital", diz Cynthia Horowicz, vp de pla
nejamento da DM9DDB. Rodrigo Maro
ni, diretor de planejamento e estratégia 
digital, diz que a nova classificação dos 
consumidores permite aumentar a efici
ência das ações digitais. "Para se conec
tar, por exemplo, com o perfil 'imersos', é 
preciso saber conversar e dar valor para 
suas identidades virtuais, especialmente 
usando meios digitais, que é onde essas 
identidades ganham vida." 
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