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Segmentação de produtos atinge todas as categorias e conquista consu-

midores mais diferentes possíveis

Claudia Manzano

Gôndolas cheias dos mesmos produtos, mas
com alguma coisa diferente em cada um. Isso
não é novidade. As indústrias estão apostando
na segmentação para ganhar novos consumi-
dores e atender as necessidades de grupos
diferenciados. As novidades surgem em todas
as categorias, até em produtos básicos como
leite. Mas essa estratégia pode significar tanto
um avanço nas vendas como uma armadilha
para as empresas. "Muitas vezes a segmenta-
ção acontece mais por uma visão interna da
empresa do que para o consumidor, a indús-
tria combate o concorrente e não apresenta
soluções", alerta a consultora de varejo da In-
tegration, Renata Aisen.

Existem dois motivos para uma empresa seg-
mentar seu portfólio: potencializar as vendas e
reduzir custos, afinal, "um único tamanho não

cabe em todo mundo", brinca Aisen. Nos Esta-
dos Unidos, 90% dos produtos (de 20 a 30 mil
itens) de várias categorias desaparecem dos
supermercados depois de dois anos do lança-
mento, segundo a Consultoria The Partnering
Group. No Brasil, dos 24 mil produtos nas gôn-
dolas dos supermercados em 2004, 1 1 mi
eram lançamentos. Os benefícios do processo
chamam atenção dos departamentos de
marketing, vendas e logística que, para fazer
um trabalho de sucesso precisam adaptar a
gestão a cada realidade.

Essa estratégia arrojada gera um custo alto
para a indústria, que precisa desenvolver no-
vas embalagens, ações de marketing e infor-
mar toda rede distribuidora e os consumidores
da nova opção. Para os atacadistas distribui-
dores também há desgaste já que é necessá-
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rio reformulação da logística para atender cada
varejista com o produto mais adequado. É o
que acontece com a Nutrimental - empresa de
barras de cereais que oferece opções como
barra orgânica, fibras e soja. "O portfólio é como
um guarda-roupa, tem que ter o básico para
todo tipo de ocasião e uma opção para cada
tipo de lugar, no caso, de consumidor". Lançar
produto segmentado engloba tanto uma estra-
tégia específica de marketing como para en-
contrar os pontos-de-venda certos para o pú-
blico que quer atingir. Reinaldo de Moraes, ge-
rente de marketing, informa que a Nutrimental
coloca os produtos primeiro nas lojas especializa-
das, depois chega aos supermercados.

Os 95 distribuidores que comercializam as
barrinhas da Nutrimental - 15 especializados -
trabalham com toda linha de produtos. Para
atender o público e varejo adequadamente a
empresa fornece treinamento para os clientes
entenderem o produto, a necessidade do con-
sumidor e oferecerem a opção certa para cada
tipo de varejista. Para Moraes, a segmentação
é vantajosa porque pode abrir espaço para
outros produtos no varejo especializado. Nos
supermercados, a empresa trabalha com ge-
renciamento por categoria para potencializar
as vendas. "A tendência é equilibrar a exposi-
ção dos produtos segmentados. Supermerca-
dos têm espaço limitado, por isso, não tem
como segmentar muito".

Metaphyta conta

com 30 itens

segmentados, o

que representa

cerca de 70% dos

produtos

A empresa gaúcha Elege também optou por
segmentar o setor de leites e, com a abertura
de mercado para São Paulo, reposicionou toda
linha com novas embalagens e identidade para
a marca e cada produto da linha de leites es-
peciais. A Elege tem em seu portfólio leites com
baixo teor de lactose, fibras e extracálcio com
vitamina D. "Para a escolha dos novos produ-
tos a empresa entende o mercado e as neces-
sidades dos consumidores. Além de pesquisas,
os parceiros de desenvolvimento trazem infor-
mações sobre a tendência mundial de novida-
des no mercado", conta a gerente de marke-
ting, Claudia Silber. "O mais importante é en-
tender o estilo de vida de cada pessoa. O con-
sumo hoje não está ligado à classe social ou
etnia, e sim ao comportamento".

O desafio da empresa é fazer com que o
consumidor entenda a necessidade de cada
produto e o que ele pode agregar na alimenta-
ção. O grande volume de venda dos leites ain-
da são os tradicionais integral, desnatado ou
semidesnatado. E a barreira do custo do pro-
duto dificulta a cultura do consumo de segmen-
tados. No caso do leite, pode chegar a 70%
mais caro que o produto tradicional. Claudia
conta ainda que o índice de penetração do lei-
te é de 98% nos domicílios no Brasil, mas ape-
nas 3% do consumo são de leites especiais.
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"É um mercado com muito potencial para crescer".
Para a Razzo, o setor de sabão em barra tam-

bém pode ser um caminho para o crescimen-
to, já que não apresenta muita variação no mer-
cado. A empresa lançou o sabão Los Ninõs
especial para roupas infantis com intenção de
atingir as mães da criançada que continuam
tendo 80% da decisão de compra. ."O merca-
do de produto infantil é grande, mas não exis-
tem muitas opções". Antes desta experiência
a Razzo estreou a versão do sabão unitário que
já apresenta 8% do faturamento da empresa
e, para Marcos Marcondes, gerente de vendas,
a tendência é crescer ainda mais. Marcondes
ainda conta que o foco dos produtos são os
mercados de pequenos e médios porte, nos
quais se concentra o consumidor dos produ-
tos e investe em material e abordagem no pon-
to-de-venda.

Recentemente, a empresa lançou a linha de
cosméticos para mulheres grávidas que inclui
óleo e hidratante corporal. "A estratégia é criar
nichos de mercado nos quais o consumidor
não tem opção". Os produtos da Metaphyta
são vendidos principalmente em perfumarias
e farmácias.

"A segmentação é positiva porque além de
trazer inovação atinge público que não era con-
sumidor da marca", relata Moraes, da Nutri-

Para Nutrimental o

desafio é diferenci-

ar os produtos na

cabeça do

consumidor

Elege humanizou

as embalagens

para explicitar

todas as informa-

ções necessárias

aos consumidores

mental. As barrinhas orgânicas são exemplos
de um mercado novo para a empresa. "O con-
sumidor desse produto tem maior conscienti-
zação do que está comprando e aceita pagar
mais pela qualidade. Já o público de barras diet
não tem outra opção senão consumir este ni-
cho de opção. O cliente se sente valorizado por
ter um produto exatamente como ele precisa.
Para a empresa, o consumo pode ser muito
pequeno, mas para o consumidor isso é muito
importante. Este tipo de ação agrega valor à
marca, a pessoa acaba indicando para outros
consumidores", reforça Moraes. "Cada pessoa
relaciona a alimentação de uma forma. Alguns
se alimentam em movimento, outros buscam
saúde por meio dela ou, ainda, usam a alimen-
tação como um evento social. O mercado deve
estar atento para todos os estilos e atender
suas necessidades", reflete Claudia.

[ Daqui para frente... ]
"A segmentação tem uma linha de equilí-

brio, até quando você pode segmentar e
quando começa a complicar o processo de-
cisório de compra. Não existe fórmula ma-
temática para essa decisão", conta Renata.
A consultora relata cuidados para segmen-
tação como atributo que tem que ser defini-
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do para o consumidor, e alerta para linhas que
já atendem todos os públicos e está resolvida
na cabeça do consumidor tem necessidade de
diversificação. "Não são todos os produtos que
precisam ser segmentados".

Mas para que o consumidor entenda cada
produto e sua importância é necessário que
o benefício esteja claramente especificado.
Claudia conta que a Elege humanizou as em-
balagens para explicitar todas as informa-
ções necessárias aos consumidores. Além
do texto explicativo, imagens de pessoas
que simbolizam o uso do produto identifi-
cam cada especificidade do leite. Mas Re-
nata alerta: "para o consumidor entender a
segmentação não é preciso apenas de co-
municação, precisa entender o composto
mercadológico. Apenas o novo produto na
gôndola às vezes não basta".

Para Nutrimental o desafio é diferenciar
os produtos na cabeça do consumidor. Diet
e light são clássicos no quesito confusão.

"E a própria indústria comete erros na in-
formação. Somos uma opção saudável de
alimentação, queremos estar juntos desta
categoria, nunca relacionar nossos produ-
tos como um doce mais light e entrar na
gôndola de candies. O mercado de doces
é muito maior que o de barras de cereais,
não dá para competir", reclama Moraes.

E a tendência é que o mercado continue
segmentando os produtos. Para Renata não
há restrição na segmentação, mas hoje há
excesso no mercado. A consultora espera
que, daqui para frente, haja um equilíbrio
neste processo. "Todas as categorias têm
espaço para segmentação, mas é preciso
controle. O varejo não tem mais espaço para
tantas diversificações". Já Claudia, conta
que "a tendência mundial é surpreender o
consumidor com novidades inimagináveis".
A Nutrimental espera crescer 10% em 2006
já contando com novos segmentos que de-
vem chegar ao mercado em abril. »
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