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A segmentação de mercado, que 

durante muito tempo foi mais discurso do que 

prática está sendo aplicada cada vez mais 

refinadamente pela maioria das empresas 

brasileiras. Ela representa uma transição 

entre a massificação da economia de escala 

e a personalização total de produtos e 

comunicação, que vem sendo proposta com 

a era digital. 

A palavra de ordem é segmentação, 

sinônimo de identificar grupos de consumidores com características 

semelhantes do ponto de vista do perfil e do comportamento de compra. As 

empresas devem investir em conhecimentos sobre seu cliente, revertendo este 

conhecimento em produtos desenvolvidos, produzidos, formulados e 

reformulados de acordo com as necessidades e hábitos dos nichos de mercado 

encontrados. 

Não são as empresas que segmentam o mercado, mas ele próprio se 

segmenta, porque o consumo é cada vez mais heterogêneo. É tarefa das 

empresas detectar subsegmentos, e se adaptar às subdivisões, desenvolvendo 

programas de marketing específicos para cada segmento, ou seja, alterando 

características do produto ou da embalagem proporcionando uma oferta que se 

identifique melhor com o mercado alvo: ajustar os preços, definir os canais de 

distribuição mais próximos do consumidor e criar uma comunicação mais 

adequada às necessidades únicas de cada segmento.  

O marketing hoje deve atentar que querer ser tudo para todos é o primeiro 

passo para acabar não sendo nada para ninguém. Para segmentar o mercado 

consumidor pode-se observar as características geográficas, demográficas, 

psicográficas e comportamentais, as quais podem ser  usadas separadamente 

ou combinadas.  

Os segmentos de mercado devem ser mensuráveis, substanciais 

acessíveis, diferenciáveis e acionáveis. As empresas precisam avaliar os vários 

segmentos e decidir a quantos e quais deles atender: um único segmento, 

vários segmentos, um produto especifico, um mercado  especifico ou todo o 

mercado. 



 

Recentemente ministrando aula os alunos indagaram sobre o  erro do 

lançamento das cervejas sem álcool apontando que  cerveja boa tem que 

conter  álcool. No bate bola verificamos a  aplicabilidade  da  estratégia de  

segmentação de mercado. Entre 2006 e 2010, o mercado de cerveja  

experimentou um momento de grande  expansão com o aumento do consumo 

da população da chamada nova classe  C. 

O segmento de  cervejas premium e  artesanais,  responde  por 5% das 

vendas totais, caiu no gosto dos consumidores. Para a  Associação Brasileira 

da Indústria da  Cerveja (CervBrasil), em 2013 a produção acumulou queda  de 

2%, os grandes responsáveis são atribuídos: ao atual momento da  economia 

brasileira, com a desaceleração dos ganhos de renda do trabalhador, a inflação 

elevada  e  o alto nível de  endividamento das famílias. Para driblar as  

adversidades  e manter as margens, as companhias cervejeiras buscaram 

estratégias mercadológicas  apostando em inovações de  embalagens maiores 

e  menores para melhorar a relação custo por litro, a fim de  continuar na cesta  

de compras dos consumidores. 

Nesse processo, um segmento estigmatizado chamou  atenção,  a 

cerveja sem álcool tem  atraído novas  marcas. A Ambev colocou no mercado, 

a cerveja Brahma 0,0% com o objetivo de atuar no segmento de consumidores 

que gosta  de cerveja, mas que nem sempre pode ou não quer degustar um 

produto com álcool.  

O mercado brasileiro de cervejas  sem álcool é pequeno, se comparado 

com o mercado  espanhol, referência desses produtos com 14% do volume 

total de vendas, segundo a Ambev o segmento representa entre 0,3% e 0,48% 

das vendas totais  no País.  

O foco da estratégia adotada concentra-se na oportunidade da existência  

de uma gama de pessoas  que prefere não beber bebida  alcoólica, há  

ocasiões  em que a  cerveja sem álcool é uma imposição, como no caso dos  

eventos esportivos e  existe a situação da  lei  seca, em que motoristas  

querem beber  e  cumprir a lei. 

Quanto ao sabor as cervejarias  fizeram aportes pesados, a Brahma 0,0% 

por  exemplo é resultado de três  anos de pesquisa e de  investimento em 

processos e  equipamentos, os ingredientes são os mesmos que os  de uma  

cerveja  pilsen,  por isso  seu sabor  é  garantido. Foram realizados mais de 84 

produções diferentes, gerando mais de  cem protótipos e  ultrapassando  12 mil 

garrafas  envasadas para  avaliação até  alcançar uma cerveja de  qualidade 

(dados  internos Ambev).  

Uma boa estratégia de segmentação deve criar condições para que a 

empresa faça um programa de marketing e comunicação de acordo com as 

medidas de cada segmento do mercado. O próximo passo para  as  cervejarias 



 

é desenvolver estratégias de comunicação para fazer com que o consumidor 

experimente o produto e  depois promover mais nos  canais de  

comercialização e finalmente  fazer as  grandes campanhas publicitárias  que 

darão endosso para  a categoria. .  

Para que as empresas não continuem tateando na sua capacidade de 

aproveitar a estratégia da segmentação, deve-se investir muito em pesquisas, 

uma vez que conhecer o mercado antecipa sua interpretação e atende as 

necessidades do público alvo apostando na máxima de cerveja sem álcool, 

mas com graça. 
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