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OBJETIVOS 

Conceitos de segmentação de mercado e as premissas 
básicas para sua utilização na prática, com o objetivo de 
identificar os clientes-alvo da empresa.  

Abordagem dos clientes-alvo focalizada tanto a partir 
dos desejos e necessidades dos clientes finais como das 
necessidades dos clientes organizacionais empresas e 
instituições que adquirem produtos e serviços com objetivo 
de revenda ou transformação em seu processo produtivo.  

Vantagens e os desafios do processo de segmentação 
de mercados e discutir modelos e passos para uma boa 
segmentação, com base em resultados de pesquisa de 
mercado. 
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Estratégia de segmentação de mercado e o 
posicionamento do produto e da marca na mente do cliente.  

 

Critérios para avaliar a possibilidade de retomo do 
processo de segmentação e de gerenciamento de seus 
resultados em termos de competitividade para a 
organização que adota a estratégia são discutidos,  

 

Questões éticas que devem nortear a estratégia de 
segmentação a ser adotada pelas organizações, dentro dos 
princípios do marketing societal. 



Prof. Lucio G. Chaves 4 

Segmentação de Mercado e Identificação de 
Clientes Alvo 

•O que É Segmentação de Mercado?  EX: 

 

Unilever lança um extrato de tomate Knorr-Cica, na versão 
cremosa, para o Nordeste (Pacheco, 2005). 

 

Alguns clientes da Dow Química, considerados 
estratégicos, têm garantia de fornecimento, mesmo que o 
estoque da empresa esteja baixo (Somoggi, 2005).  

 

Comércio de Doces Lucky Ltda. produz salgadinhos 
diferentes para os públicos infantil e adulto, e somente 
comunica o produto para adultos nos intervalos de jogos de 
futebol (Peixoto, 2000).  
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Pesquisa do Instituto Akatu identifica e quantifica um grupo 
de consumidores denominados "conscientes" e suas 
exigências sobre as empresas (Almeida, 2004). 

  

Exemplos de que a perspectiva do cliente passou a ser 
considerada no processo de desenvolvimento e 
comercialização de novos produtos pelas empresas 
brasileiras (Somoggi, 2005). 
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Nos Estados Unidos, surgiu em 1956, com um artigo no 
Journal of Marketing, cujo título pode ser traduzido como:  

 

"Diferenciação de produto e segmentação de mercado 
como alternativa para estratégias de marketing".  

 

•Smith (1956) afirmava nesse artigo que segmentar 
mercados é condição indispensável para o crescimento das 
firmas e para adaptá-Ias às necessidades dos clientes. 

•Henry Ford já havia sofrido as conseqüências da decisão de 
disponibilizar o Ford T "em qualquer cor, desde que preto", 
quando a General Motors inovou em cores e modelos.  
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 Ford de Bigode, no Brasil 

Construtor Ford;  

 Produção de 1908-1927:  

15.007.003 unidades;  

 Tipo de Carroçaria: sedan, 

4 portas, 5 ocupantes; 

 Designer: Henry Ford, 

Childe Harold Wills, Joseph 

A. Galamb e Eugene Farkas; 

 Informações técnicas Motor 

2894 cm3, quatro cilindros 

velocidade máxima = 75km/h; 

 Potência - 20 cv; 

 Caixa de velocidades - 

duas velocidades à frente 

mais a ré.  
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 Em 1908, quando teve sua primeira unidade vendida, o Ford T custava US$ 825,00. Em 1925 o 

preço era de US$ 260,00 

 O Modelo “T” pode ser considerado o primeiro carro “universal”, em 1957 ele representava 57% 

da produção mundial de automóveis, era fabricado em vários países e tinha revenda em todos os 

continentes. 

 Foi o Modelo T que tornou padrão o uso de direção do lado esquerdo em grande parte do mundo. 

 O ditado que o Modelo T poderia “ser encomendado em qualquer cor, desde que preto”, vem em 

parte do fato de que 12 das 15 milhões de unidades produzidas eram pretas, e que as outras três 

milhões, produzidas em verde, vermelho e azul, eram tão escuras que dificilmente distinguiam-se 

dos pretos. 

 O Ford Modelo T Runabout foi a primeira pickup produzida, em 1925. Havia também um modelo TT 

com capacidade de carga de 1 tonelada. 

 Seu primeiro motor foi o primeiro quatro cilindros de bloco simples com cabeçote removível, tinha 2,9 

litros e 20cvs de potência, a velocidade máxima do carro era de cerca de 70km/h e seu consumo 

variava entre 5 e 9 km/l. 

 Ao longo dos quase 19 anos em que esteve em produção, saíram das fábricas da Ford um total 

de 15 milhões de Modelos T, número que só viria a ser batido em 1972 pelo VW Fusca. 

 Em 1999, um painel de 126 jornalistas de 32 países, escolheu o Modelo T como carro mais 

influente do século 
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•Essa abordagem foi dominante na fase da produção para 
consumo em massa, teve seu apogeu nas décadas de 1970 
e 1980, e, segundo Kotler e Keller (2006), tem os dias 
contados em função da multiplicidade de canais de 
comunicação e distribuição que impactam os clientes. 

 

•Recém-saído da Segunda Guerra Mundial os EUA, 
começava a sofrer os impactos do crescimento econômico do 
Japão e sua indiscutível habilidade em desenvolver e adaptar 
produtos, técnica que ficou conhecida como Toyotismo, 
pouco mais tarde. 
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•Taiichi Ohno 

Taiichi Ohno 
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O que é Toyotismo 

 É um sistema de organização voltado para a produção de 

mercadorias.  

 Criado no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, pelo 

engenheiro japonês Taiichi Ohno, o sistema foi aplicado na 

fábrica da Toyota (origem do nome do sistema).  

 O Toyotismo espalhou-se a partir da década de 1960 por 

várias regiões do mundo e até hoje é aplicado em muitas 

empresas. 
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•Brasil e Estados Unidos - segmentação de mercado foi uma 
reação estratégica ao declínio da abordagem dos mercados 
de massa e ao uso do marketing indiferenciado.  

 

• Marketing de massa, a empresa atende todos os grupos de 
clientes que possam adquirir seus produtos e serviços com 
uma única proposta de composto de marketing.  
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•Brasil - segmentação abordagem em 1972 por meio de 
uma tese de doutoramento, de Geraldo L. Toledo.  

 

• Definitivamente incorporado nas opções estratégicas 
brasileiras por meio de obra organizada por Richers e Lima 
(1991).  

 

•A estratégia de segmentação consiste na utilização do 
marketing diferenciado, isto é, o uso de ações de 
marketing projetadas especificamente para cada grupo 
de clientes identificados (Churchill Jr. e Peter, 2000, p. 
207). 
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•Grupos de clientes que têm entre si algumas características 
em comum, com produtos e serviços dirigidos a esses 
públicos.  

•Boa parte das empresas atualmente investem elevadas 
somas em identificar esses grupos e suas preferências, para 
elaborar produtos que agradem à média dos clientes. 

•Exatamente nesse sentido é que começa a confusão de 
conceitos.  

•Nem sempre o conceito é compreendido em profundidade 
ora ligado a setores industriais, ora a produtos ou canais de 
distribuição.  

•Richers (1991a) ressalta: segmentação refere-se sempre 
ao mercado. Isto é, ... 
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•"um conjunto de compradores e vendedores que efetuam 
transações relativas a determinado produto ou classe de 
produto" (Kotler e Keller, 2006, p. 8).  

 

•Quando se diz que uma determinada organização atende 
um conjunto de compradores selecionados em função de 
algumas características, essas pessoas, com essas 
características, são... 

•... um segmento de mercado para o qual determinado 
produto ou serviço é desenvolvido, produzido e 
comercializado.  

• Portanto os exemplos que abrem este capítulo do livro - a 
definição adotada para segmentação de mercado é a 
descrita por Churchill Jr. e Peter (2000, p. 204): 



Prof. Lucio G. Chaves 17 

Segmentação de Mercado e Identificação de 
Clientes Alvo 

•"Segmentação de mercado é o processo de dividir um 
mercado em grupos de compradores potenciais com 
necessidades, desejos, percepções de valores ou 
comportamentos de compra semelhantes".  

 

•Nesse sentido, Kotler e Keller (2006, p. 237) são enfáticos:  

•"Os profissionais de marketing não criam segmentos; ... 

•...sua tarefa é identificá-Ios e decidir em quais vão se 
concentrar". 

 

•Richers (1991a) afirma que uma organização deve enfocar 
suas opções de segmentação de mercado sob quatro 
ângulos distintos:  
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•o do setor, que é um problema de concorrência,  

•o dos segmentos, que é um problema de oportunidade,  

•o dos produtos, que é um problema de adaptação,  

•e o de distribuição e comunicação, que é um problema 
de escolha.  
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•Continuando a explorar os exemplos de abertura:  

 

•A Unilever, Dow, Lucky e a pesquisa do Instituto Akatu abordam as 
mesmas variáveis no que tange à forma de dividir os grupos de 
compradores e as oportunidades que geram? 

  

•Ainda assim, essas empresas atendem tanto clientes finais como 
organizacionais.  

 

•As mesmas variáveis podem ser utilizadas para caracterizar ambos os 
mercados-consumo e organizacional?  
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•Segmentação de Mercados de Consumo 

 

•A segmentação dos mercados de consumo é baseada nas 
informações obtidas da análise do comportamento de 
compra do cliente final, isto é: ... 

 

•...como ele seleciona, compra, usa e descarta artigos, 
serviços, idéias ou experiências para satisfazer às suas 
necessidades e desejos (Kotler e Keller, 2006). 
 



Prof. Lucio G. Chaves 21 

Segmentação de Mercado e Identificação de 
Clientes Alvo 

•Segmentação de Mercados de Consumo 

 

•Analisar a cultura, os grupos de referência, a influência 
familiar, a idade, o estágio no ciclo de vida, a ocupação, o 
padrão de consumo, o estilo de vida, os valores e as 
motivações das pessoas... 

•... pode trazer boas sugestões sobre como agir e servir a 
grupos de clientes de maneira mais efetiva. 

 

•Os mercados de clientes finais podem ser segmentados 
por cinco grandes grupos de variáveis: 
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•Geografia.  

 

• É a Divisão do mercado em unidades geograficamente 
distintas.  

 

•É possível definir o mercado com respeito a blocos 
econômicos, continentes, países, regiões, estados, cidades 
e bairros (Kotler e Keller, 2006). 
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•Demografia.  

 

• Nela o que importa são as características distintivas 
básicas de grupos sociais: ... 

 

• ...idade e ciclo de vida; tamanho da família; sexo; renda; 
ocupação; grau de instrução; raça; geração; nacionalidade e 
classe social. 

 

• Podem ser utilizados em conjunto ou separadamente para 
entender as orientações atitudinais e comportamentais de 
grupos de clientes (Kotler e Keller, 2006; Churchill Jr. e 
Peter, 2000). 
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•Psicografia.  

 

• Compradores são separados em grupos com base em seu 
estilo de vida, personalidade, valores e envolvimento com o 
produto, portanto, baseados em características psicológicas 
dos clientes (Kotler e Keller, 2006; Sheth et aI., 2001).  

 

• Um dos critérios de classificação psicográfica é o VaIs 2, 
que estuda os clientes de acordo com a auto-orientação 
(princípio, status e ação) e seus recursos (renda, instrução, 
autoconfiança, saúde, desejo de comprar, inteligência e 
energia pessoal) (Churchill Jr. e Peter, 2000). 
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•Comportamento 

 

Clientes podem ser agrupados de formas diferentes se a 
atenção do pesquisador de marketing se voltar:  

 

aos conhecimentos acumulados,  

à atitude do cliente,  

ao uso que ele faz dos produtos,  

ocasiões de consumo e seu perfil de resposta.  
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•Comportamento 

 

 

• Os papéis de compra e a forma como são exercidos podem 
afetar o comportamento do cliente.  

 

• Dividí-Ios em função do nível de uso (contumazes, 
medianos e leves) pode ajudar a estabelecer estratégias para 
a atração e retenção dos clientes mais rentáveis (Kotler e 
Keller, 2006; Churchill Jr. e Peter, 2000). 
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• Benefício.  

• Variável consiste no agrupamento de clientes de acordo 

com os benefícios que buscam nos produtos e serviços, 

como economia de tempo ou dinheiro, serviços agregados, 

funcionalidade, entre outros,... 

•...enfim, os motivos básicos pelos quais são atraídos por 

diferentes ofertas (Sheth et aI., 2001; Hooley et aI., 2005; 

Churchill Jr. e Peter, 2000; Richers, 1991). 
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•Segmentação de Mercados Organizacionais 

 

• O que são Mercados organizacionais: 

 

• “O conjunto de organizações que elaboram produtos e 
serviços que são revendidos ou utilizados na produção 
de outros bens e serviços (Kotler e Keller, 2006, p. 208)”. 
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•Segmentação de Mercados Organizacionais 

 

•...Da mesma forma que a compra do cliente final, várias 
influências podem afetar a forma de como os fornecedores 
são identificados, avaliados e escolhidos pelas organizações. 

  

• Importante:...a compra organizacional possui um 
componente racional de decisão mais acentuado, além de 
ser mais concentrada que a compra do cliente final. 

 

• Podem servir para identificar grupos de compradores 
organizacionais que melhor reagiriam às ofertas da empresa: 
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• O tipo de situação de compra, os ocupantes dos papéis de 
compra, a cultura organizacional, a organização da função 
compras, etc. 

• Os clientes organizacionais podem ser segmentados por 
meio das seguintes variáveis (Bonoma e Shapiro, apud Kotler 
e Keller, 2006, p. 255): 

 

 Demografia.  

Setor industrial, porte da empresa, localização geográfica. 

 

 Operacionais.  

Tecnologias usadas pelos clientes, status usuário /não-
usuário, uso (usuários contumazes, medianos e leves), 
demanda por muitos ou poucos serviços. 
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Abordagem de compras.  

 

Organização de compras centralizada ou descentralizada, 
estrutura de poder, atenção aos clientes fiéis ou à extensão 
de nova carteira, critério de compra do cliente (preço, 
serviço, qualidade), políticas de compra. 

 

Fatores situacionais.  

 

Necessidades de atendimentos emergenciais, aplicações 
únicas ou gerais de produtos, pedidos grandes ou 
pequenos. 
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Características pessoais.  

Similaridade ou não de valores entre com-prador e 
fornecedor, posição do cliente quanto a assumir riscos, 
fidelidade do cliente. 

 

EX: 

A Domingos Costa, fabricante de produtos alimentícios na 
região metropolitana de Belo Horizonte, dona da marca 
Vilma, tem como principal foco de ações promocionais os 
pequenos varejos, consciente da força do comércio de 
vizinhança (Furtado, 2002).  
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Vantagens e Desafios para a Segmentação 

 

•Semenik e Bamossi (1995) acreditam que a principal 
vantagem da segmentação de mercados é a possibilidade 
de romper com a cultura das ofertas do tipo "tudo para 
todos!, que possuem imagens confusas para os clientes. 

 

•O entendimento das necessidades, fatores motivadores, 
desejos e comportamento dos consumidores, dá o ensejo do 
aperfeiçoamento continuo de produtos e serviços, que 
satisfazem as necessidades específicas. 
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Vantagens e Desafios para a Segmentação 

 

• O processo de segmentação proporciona maior eficiência 
aos esforços de marketing e melhoria no desempenho 
da operação empresarial.  

 

• Especificamente, os autores destacam 
benefícios com relação a: 
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 Especificação dos objetivos de marketing; 

 Melhor entendimento dos consumidores e suas 
motivações;  

 Alocação mais eficiente dos recursos financeiros e 
humanos;  

Capacidade de responder mais rapidamente às 
mudanças do ambiente externo e de canalizar as forças da 
organização; 

À medida que se aprofundam os conhecimentos sobre um 
ou mais grupos de clientes, cresce sua capacidade de 
satisfazê-Ios por meio da construção de compostos de 
marketing mais efetivos. 
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O efeito é realmente de especialização contra 
generalização" (Semenik e Bamossi, 1995, p. 141). 

 

Richers (1991b):... 

... “mercado brasileiro é altamente receptivo à 
estratégia de segmentação, dada a extensão territorial 
do país e os custos decorrentes da distribuição de 
produtos e serviços, as grandes diferenças de poder 
aquisitivo da população, existência de mercados pouco 
ou mal explorados, os altos custos de comunicação e as 
diferenças de hábitos de consumo e valores regionais, 
entre outras oportunidades”. 
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•Um dos textos citados na abertura deixava claro:  

•...Segmentar mercados dá dinheiro, mas poucas 
organizações sabem fazê-Io. (Somoggi, 2005).  

 

• A grande dificuldade das organizações está em 
estabelecer um bom sistema de inteligência de 
marketing, hábil em captar informações dos clientes que 
podem ser transformadas em vantagens competitivas 
para as organizações.  
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•Os dados obtidos na segmentação demográfica e 
geográfica são insuficientes para a conquista do 
posicionamento competitivo;... 

 

•...são necessárias as informações advindas da 
segmentação comportamental psicográfica e sobre 
benefícios esperados pelos clientes. Hooley et aI. (2005)  
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•Tendo em vista que o marketing diferenciado normalmente 
gera mais custos no que tange... 

 

•... a pesquisa e desenvolvimento, fabricação, 
administração, promoção e estoques, é imprescindível que 
as empresas tomem cuidado para não segmentar demais, a 
fim de não atrapalharem as possibilidades de lucratividade 
da estratégia. 
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•Sheth et aI. (2001) propõem três perguntas para identificar 
segmentos de mercado, que podem ser de auxílio no 
processo de levantamento de infor- mações para segmentar 
mercados de forma efetiva.  

 

•Seu uso está sintetizado na tabela que a seguir: 
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•Valor da informação oriunda das variáveis de segmentação  

o QUÊ? Comportamental 

(nível de uso) 

Fácil (análise do 

banco de dados da 

empresa) 

Segmentação de 

clientes finais e 

organizacionais 

Pobre, mas singular 

(orienta atendimento dos 

clientes atuais e a 

conquista de futuros) 

QUEM? Geográfica e 

demográfica 

Fácil (Censo do 

IBGE e dados da 

empresa) 

Segmentação de 

clientes finais e 

organizacionais 

Pobre e de domínio públicoI 

(informações do IBGE) 

POR QUE? Psicografica e 

por benefício 

Mais difícil (aspectos 

intangíveis) 

Melhor para 

segmentação de 

clientes finais 

(características 

psicográficas e 

benefícios) e menos 

útil para clientes 

organizacionais 

(benefícios) 

Rico (orienta atendimento 

de clientes atuais e 

conquista de futuros, mas 

depende de um bom 

sistema de Inteligência de 

marketing) 
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•A pesquisa de marketing é essencial para auxiliar a 
tomada de decisões.  

Pesquisa básica orientada à segmentação por benefício 
são:  

 

•1) levantar benefícios do produto ou serviço por meio de 
pesquisas focais e profissionais da área;  

•2) solicitar aos clientes que avaliem esses benefícios em 
termos de importância para eles;  

•3) avaliar os dados por meio de modelos estatísticos de 
agrupamento;  

•4) avaliar a atratividade dos agrupamentos (Sheth et aI., 
2001). 
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•As mudanças de mercado podem fazer surgir novos 
segmentos ou sumir com segmentos de clientes 
identificados anteriormente.  

 

•A pesquisa de marketing precisa ser periódica e a 
organização deve utilizar toda a sua estrutura interna que 
convive e se relaciona com clientes para ajudar na detecção 
de novas oportunidades ou ameaças de mercado. 

  

•Kotler e Keller (2006) expõem a abordagem de Best (2000) 
para a análise de segmentos de mercado: 
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• Gostam de esportes – os radicais e os comuns. 

• Sistema leva e trás (subgrupos de clientes com 

necessidades distintas). 

• Foco no suprimento de necessidades especiais – gera 

preço premiun aos produtos e serviços. 

• Marketing individual – compra de produtos e serviços 

”sob medida” – personalização. TI = compra de produtos 

pela internet = decisão dos itens que lhe interessam. 

• Quem se cadastra para receber noticias de esporte e 

não de política a abordagem por ex = “customerização” 
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• Kotler e Keller (2006) cinco critérios que, 

atendidos favoravelmente, podem 

assinalar um processo de segmentação 

passível de resultados positivos para a 

organização. 

•  São eles: 
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 Mensurabilidade.  

 

o tamanho, as características e o poder de compra devem 
ser passíveis de avaliação concreta. 

 

 Substancialidade.  

O segmento deve ser grande ou rentável o suficiente para 
ser atendido ou gerar preço prêmio. 

 

 Acessibilidade.  

Deve ser efetivamente possível atingir e atender ao 
segmento. 
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Segmentação de Mercado e 
Identificação de Clientes Alvo 

 Diferenciação.  

 

Os segmentos devem ser distintos entre si, isto é, 
responder a elementos distintos do composto de 
marketing.. 

 

 Acionabilidade.  

 

Deve ser possível desenvolver programas de marketing 
específicos para atrair, atender e manter os clientes-alvo 
agrupados no segmento. 


