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Empresas que conseguem atender bem grupos específicos de clientes têm margens maiores. 
Conheça aqui alguns exemplos de sucesso  
 
Desde que o verbo "segmentar" entrou para o vocabulário empresarial -- e garantiu a fama do 
consultor americano Philip Kotler, nos anos 70 --, os executivos da área de marketing quebram a 
cabeça para entender o comportamento de compra de seus clientes. Muitos investem fortunas na 
tentativa de ir além e conseguir separá-los em grupos com características específicas, para daí 
desenvolver produtos e serviços sob medida. Eles apostam no retorno financeiro que uma boa 
estratégia de segmentação pode dar. Um estudo inédito da consultoria Booz Allen com 37 
companhias de diferentes setores no Brasil revela como esse retorno pode ser atraente. O grupo 
das empresas com os modelos mais eficientes de segmentação apresentou um crescimento de 
receita três vezes superior ao do grupo das que mostraram ser menos eficientes. Na comparação 
entre os grupos, a margem das melhores foi cinco vezes maior.  
 
O problema é que, apesar de se falar em segmentação há três décadas, poucas companhias 
sabem como colocar o conceito em prática. "As empresas não conseguem encontrar o equilíbrio 
entre o que é bom para o consumidor e o que é bom para elas", diz Ivan de Souza, sócio da Booz 
Allen. "Se o esforço não resultar em aumento das vendas ou em clientes pagando mais pelo 
produto, a empresa vai perder." Entre os erros clássicos está levantar um monte de informações 
sobre os clientes e depois não saber como agrupá-los. Ou criar produtos e serviços novos sem 
analisar se a companhia tem a estrutura necessária para oferecê-los. Há casos de empresas que 
exageram na segmentação e depois precisam voltar atrás. Foi o que aconteceu com o grupo 
americano de varejo Limited Brands, que, na tentativa de atingir diferentes faixas de 
consumidores, chegou a criar 18 marcas diferentes. A experiência mostrou que não havia 
mercado para todas elas. Hoje a Limited Brands tem apenas seis marcas -- entre elas a Victoria's 
Secrets, de lingerie; a Express, de rou pa jovem casual para homens e mulheres; e a Limited, 
para um público feminino mais sofisticado. 
 
 
 
 

7 erros fatais 

As principais falhas cometidas pelas empresas nos 
programas de segmentação, segundo a Booz Allen 

1 Faltam pesquisas e tecnologia para identificar os diferentes 
clientes 

2 A empresa tem informações sobre os clientes, mas não sabe o 
que fazer com elas 

3 
A análise dos clientes é limitada a aspectos sociodemográficos, 

como idade e renda 

4 A empresa não sabe quanto os clientes pagariam a mais por um 
serviço sob medida 

5 A relação entre o custo e o retorno de cada grupo de clientes 
não é levantada 

6 Os funcionários não são treinados para lidar com segmentos 
diferentes de clientes 

7 Sem o envolvimento de alta gestão, a estratégia de 
segmentação naufraga 

 



 
A boa notícia do estudo da Booz Allen é que há empresas no Brasil avançando em práticas de 
segmentação. São companhias que conseguem, por exemplo, avaliar a relação entre o custo e o 
retorno de cada produto ou estabelecer políticas claras para definir o que é interessante oferecer 
para quem -- e, com isso, criam uma relação mais forte com o cliente. Há bons exemplos mesmo 
entre empresas que trabalham com produtos considerados commodities. Veja o caso da Dow, do 
setor químico. A Dow classifica os clientes de três maneiras: pelo uso que fazem dos produtos, 
por indústria e por comportamento de compra. Em cada transação que faz com eles, a empresa 
consegue calcular sua margem. "Margens baixas podem ser um sinal de que o cliente foi 
classificado no grupo errado ou que ele não está disposto a pagar por uma tecnologia mais cara", 
diz Luiz Roberto Galhardi, responsável pela área de transações internacionais da Dow.  
 
Clientes considerados estratégicos têm garantia de fornecimento mesmo que o estoque da Dow 
esteja em baixa. Aqueles menos rentáveis, mas que demonstram disposição para testar novos 
produtos, também têm tratamento especial. "Às vezes, o cliente não é bom para o negócio no 
Brasil, mas é estratégico em nível global" , diz Galhardi. Em algumas unidades de negócio, a Dow 
consegue avançar até o atendimento um a um. A unidade de poliuretano, por exemplo, 
desenvolve fórmulas para a Mann & Hummel, fabricante de filtros automotivos, com base nas 
especificações técnicas determinadas pelo cliente.  
 
Na Schering do Brasil, a estratégia de segmentação ajuda a contornar algumas limitações da 
indústria farmacêutica. Como a empresa não pode fazer propaganda de remédios, os esforços são 
voltados para o cliente intermediário -- o médico que receita os medicamentos. A Schering criou 
equipes de representantes de vendas que visitam grupos de especialistas. Os ginecologistas, por 
exemplo, podem ser divididos em obstetras, especialistas em menopausa, em fertilidade ou em 
planejamento familiar. Médicos de grupos diferentes recebem material informativo feito sob 
medida e amostras grátis dos produtos que mais receitam. Visitas são agendadas de acordo com 
a preferência de cada um. "Conhecer as necessidades de cada especialista ajuda a aumentar a 
eficiência do trabalho do representante de vendas. E o médico se sente valorizado", afirma Theo 
Van Der Loo, presidente da Schering. A empresa tem sistemas que permitem cruzar dados, como 
os médicos visitados numa região e as vendas de determinado remédio naquela área.  
 
Conhecer bem o cliente é fundamental -- mas não é o suficiente. Afinal, a segmentação não vai 
dar certo se a empresa não estiver preparada para atender pessoas diferentes de maneiras 
especiais. No banco ABN Amro Real, as equipes de vendas são treinadas de acordo com o perfil de 
cada grupo de clientes -- separados por renda ou por hábito de consumo (investidores, tomadores 
de crédito etc.). Os planos de comunicação e de remuneração também são específicos. "Aqui, o 
gerente do banco não tem metas por produtos", diz José Carlos Abreu, diretor executivo de 
segmentos do ABN. "Ele é cobrado por seus resultados em relação aos grupos de clientes." Como 
indica o cargo de Abreu, o ABN criou uma área dedicada exclusivamente a desenhar a estratégia 
de segmentação do banco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A segmentação no Brasil 

As principais conclusões de um estudo da Booz Allen com 
37 companhias brasileiras 

As práticas consideradas exemplares são adotadas de forma eficaz 
por apenas 30% das empresas 

O crescimento da receita dessas empresas é três vezes superior ao 
das companhias menos eficientes 

O crescimento da receita dessas empresas é três vezes superior ao 
das companhias menos eficientes 

Indústrias maduras como siderurgia, química, mídia, cartão de 
crédito e energia têm as melhores estratégias 

 
 
No grupo Pão de Açúcar, a divisão em bandeiras para diferentes tipos de consumidor -- Pão de 
Açúcar, Extra, Sendas e Compre Bem -- só dá certo porque existe uma complexa estrutura 
logística interna. Cada loja é abastecida de um jeito diferente, de acordo com as suas 
necessidades de sortimento de produtos. "Uma loja mais sofisticada pode pedir entrega de 
produtos de mercearia todos os dias, enquanto outra pode pedir só três vezes por semana", diz 
César Suaki, diretor executivo comercial do grupo. "Isso depende do perfil de consumo dos seus 
clientes." Apesar de ter avançado muito em alguns aspectos da segmentação, o Pão de Açúcar 
ainda tem um grande nó a desatar. Em 2000 a empresa lançou o cartão Mais, com o objetivo de 
criar um banco de dados sobre os hábitos de compra dos clientes. Cinco anos depois, seus 
executivos ainda estudam como transformar essas informações em novos serviços.  
 
Quando bem-feita, a análise do comportamento de compra dos clientes pode ajudar a identificar 
nichos ainda não atendidos. O caso do EcoSport, lançado pela Ford em 2003, exemplifica bem 
isso. Depois de pesquisar as atitudes dos consumidores no Brasil, a empresa percebeu que havia 
um grupo não satisfeito -- o de pessoas com perfil aventureiro que gostariam de ter um veículo 
utilitário compacto que não fosse tão caro quanto os concorrentes. "O projeto foi desenvolvido na 
Europa, mas adquiriu características específicas no Brasil", diz Luis Salem, gerente nacional de 
marketing da Ford. "Aqui, o consumidor queria um carro mais off-road do que nos outros países. 
Com isso passamos a atender um grupo novo de consumidores." O produto tornou-se 
rapidamente um dos maiores sucessos de vendas da montadora nos últimos tempos.  
 
Práticas como a da Ford procuram responder a pressões de um consumidor que quer produtos 
cada vez mais específicos. Para atender a essas demandas, algumas empresas levam a 
segmentação ao extremo e desenvolvem serviços não para grupos, mas para consumidores 
individuais. É a chamada customização massificada -- ou fabricação, em série, de produtos sob 
medida. Um exemplo americano que ilustra essa tendência é o da Nike. A empresa criou o 
programa Nike iD para que os consumidores façam o próprio par de tênis pela internet. Basta 
entrar no site, escolher o modelo, alguma das centenas de combinações de cores e até um 
bordado personalizado. No Brasil, iniciativas como essas são um desafio ainda maior. "Uma das 
grandes dificuldades no país é a falta de escala", diz Marcos Gouvêa de Souza, consultor 
especializado em varejo e marketing. "Nos Estados Unidos, 1% do mercado do varejo -- exceto o 
setor automobilístico -- corresponde a 26 bilhões de dólares em vendas. No Brasil, esse mesmo 
1% equivale a 1 bilhão de dólares." 
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