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Segmentação: uma boa opção de marketing 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

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. 

Já não faz sentido tratar o mercado como nos tempos da Revolução Industrial, quando o 

que se destacava era a produção em série e em larga escala, com a conseqüente elevação dos 

estoques e a necessidade de sair em busca de um mercado ávido por consumo. Nos tempos atuais, 

do marketing um a um, pressupõe-se, por parte das empresas muito conhecimento a respeito dos 

hábitos culturais e comportamentais de seus consumidores, não só para dividir seus mercados, 

mas também para saber como agrupá-los a fim de aproveitar os ganhos de escala da produção, o 

que customização denomina-se de massa. 

A palavra de ordem hoje 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. Destaca-se que segmentar não é dividir, mas reunir, 

pois a estratégia envolverá a reunião dos consumidores dispersos que, entretanto,  partilham algo 

em comum, relevante para os objetivos mercadológicos da marca. 

Não são as empresas que segmentam o mercado, mas ele próprio que 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. Na opinião de especialistas como Semenick, Bamossy e 

Richers, de todos os elementos que proporcionam à empresa uma base para resposta do ambiente 
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externo, nenhum é mais importante do que a segmentação de mercado, ela é o alvo de marketing, 

concorda-se, pois, que ela criará as condições para que a empresa faça um programa de marketing 

e comunicação de acordo com as medidas de cada segmento do mercado. Falta hoje 

conhecimento da demanda do segmento e a maior prova disso é que 80% dos produtos lançados 

fracassam. 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. 

Para acertar nas estratégias, as empresas devem aumentar seus investimentos em 

informações sobre o consumidor. Não se entende o mercado se não segmentá-lo, por exemplo a 

Natura, quando foi internacionalizar-se, dobrou sua capacidade produtiva e cresceu 89% em 

relação ao ano anterior, pois, na Argentina, as cores de maquilagem são bem diferentes das dos 

brasileiros; outro exemplo, o clima seco europeu contribui para o aparecimento precoce de sinais 

de envelhecimento. Conhecer o mercado e analisar as características pessoais de seu público, com 

variáveis como fisiologia, idade, sexo, tipo de atividade, classe social, são cruciais para o sucesso 

da estratégia. 

São várias as maneiras de segmentar o mercado, entre as quais destacamos a segmentação 

demográfica: selecionar os diferentes públicos a partir de informações como idade, sexo, estado 

civil, tamanho da família, ciclo familiar, religião, classe social, nível de renda, escolaridade, 

categoria socio-profissional. Um dos setores que vem apostando na segmentação é o sistema 

financeiro, bancos 24 horas, por fax, on line, agências especializadas por atividade profissional 

do cliente, tipo de investimento, assim por diante. O Banco Rural foi o primeiro banco a fornecer 

um plantão por computador  para seus clientes estarem conectados ao banco, o que é muito 

conveniente para clientes rurais. A Coca-Cola também vem usando uma estratégia de 

segmentação, testando em uma das regiões mais pobres da Rússia, a cidade de Volgrado, a 

introdução das garrafas de 200 ml com as quais procura atingir os consumidores de baixo poder 

aquisitivo, maioria da cidade, com renda mensal média por habitante de US$ 28 por mês. Outras 

variáveis são: a segmentação sócio econômica, a geográfica, psicográfica, por comportamento de 

compra e por benefício. 

Se o mercado é o industrial, recomenda-se fazer escolhas em dois níveis de segmentos do 

mercado: macrossegmentação e a segmentação individual dos consumidores que fazem parte de 

um segmento, a microssegmentação. 
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No primeiro deve-se considerar: setor de atividade, localização geográfica, importância 

em pessoal empregado na empresa, volume de negócios do setor e evolução, crescimento do 

setor; já no segundo, os critérios devem estar escalados: volume consumido, parcela de 

consumidores potenciais do setor, fidelidade potencial, respeito aos prazos de pagamento, etc. 

O que é importante para que a empresa continue no mercado é ter a visão de que uma 

empresa não precisa ser grande para adotar a segmentação, apenas olhar para o mercado e ser 

criativo, adaptar produto/serviços ao mercado. 

 

 

 

 

 

 


