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Qual o papel da segmentação 
multicultural em um mundo diverso?
É importante levar em conta a raça ou a etnia para atingir o consumidor  
consciente de questões sociais, mas não tanto quanto se pensa

Por MATT CARMICHAEL, do Advertising Age

Os anunciantes do Facebook conse-
guem segmentar homens casados que 

gostam de gatos, mas não os hispânicos, 
negros ou asiáticos. Isso não significa, to-
davia, que as redes sociais ainda não con-
sigam chegar a certas conclusões.

Após o noivado, Andrew Speyer e sua 
futura esposa não alteraram a descrição 
de seu relacionamento no Facebook. Po-
rém, depois que os amigos os parabeni-
zaram pelo mural, começaram a surgir 
anúncios de rabinos que celebravam ca-
samentos entre pessoas de religiões dis-
tintas. De alguma forma, a rede social 
percebeu que a noiva de Speyer era judia 
e ele não, ainda que não explicitamente 
dito no perfil da moça.

Speyer, vice-presidente de estraté-
gia da Wing, uma agência de marke-
ting hispânica da Grey publicidade, 
acredita que não se trata de algo in-
comum. Basta mencionar uma marca 
qualquer ao atualizar o status que ela 
aparece entre as páginas que você tal-
vez venha a “curtir”. 

Com o Facebook, os profissionais de 
marketing podem atingir uma parcela 
enorme da população ou um segmento de 
menos de 50 perfis — cerca de 0,000008% 
dos participantes da rede. Só precisam 
selecionar as variáveis demográficas e 
comportamentais de uma lista e obser-
var como o público-alvo se torna cada 
vez mais específico.

Mas pense um pouco: uma plataforma 
criada por alguém da Geração Y (a mais 
diversa de todas na história dos EUA) e 
inicialmente voltada para esse público é 
responsável por quase um terço das im-
pressões de anúncios na internet, abran-
gendo todos os ambientes demográficos, 
mas não informa a raça ou etnia no perfil 
de seus usuários. Assim sendo, aparen-
temente, não tem como atingir o públi-
co com base nesse critério fundamental. 
O MySpace, o LinkedIn e o Twitter tam-
bém não.

Embora possa parecer que esses fatores 
não importam mais quando se pretende 
atingir o consumidor jovem consciente 
das questões sociais, isso não é bem ver-
dade. Contudo, a segmentação demográ-
fica em geral está sendo questionada de 
várias maneiras. A Nielsen e a CBS reali-
zaram, em parceria, um projeto de pes-
quisa visando substituir a segmentação  
por idade e sexo como base da publici-
dade televisiva, com o argumento de que 
os dados comportamentais apresentam 
uma relação mais íntima com a intenção 
de compra.

Além disso, a JD Power and Associa-
tes acabou de publicar um relatório ex-
pondo formalmente uma opinião que 

mantinha há anos: a segmentação base-
ada no perfil dos compradores de seus 
28 segmentos automotivos foi mais efi-
caz que a embasada em dados demo-
gráficos que demonstrariam uma maior 
probabilidade de comprar um determi-
nado tipo de carro.

Com tudo isso, o ambiente demográfi-
co ainda tem alguma importância para o 
marketing? “A veiculação de mensagens 
sobre um produto ou serviço é mais efi-
ciente quando o anunciante compreen-
de a perspectiva pela qual o consumidor 
vê tanto a cultura na qual está inserido... 
e a maneira pela qual suas próprias ex-
periências se encaixam nela”, afirma Ro-
bert Groves, diretor da agência encarre-
gada do censo nos EUA.

Ambiente demográfico
Ainda que a segmentação compor-

tamental desempenhe um papel muito 
importante, quanto mais informações 
se obtêm do consumidor, melhor o re-
trato que se tem dele. “Temos uma ten-
dência de simplificar e especificar, mas 
as pessoas sempre apresentam várias 
identidades ao mesmo tempo”, explica 
Speyer, da Wing.

Ademais, os consumidores mais jo-
vens não seguem, necessariamente, os 
mesmos padrões de identidade com os 
quais os profissionais de marketing estão 
acostumados a lidar. As crianças multir-

FO
TO

S
: F

O
TO

LI
A

.C
O

M

raciais constituem o grupo de jovens que 
apresenta maior crescimento, de acordo 
com o censo de 2010. 

“Talvez esteja se tornando mais, e não 
menos, importante levar o ambiente de-
mográfico em consideração”, comentou 
Kevin Brockenbrough, vice-presidente de 
planejamento de contas da agência Bur-
rell, voltada para o segmento afro-ameri-
cano, de Chicago. “A menos que se observe  
o que motiva um comportamento, não sei 
se há como se aproveitar ao máximo esse 
conhecimento. E essa motivação pode es-
tar relacionada ao ambiente demográfico.”

Portanto, pode ser precipitado ignorar 

os grandes grupos demográficos. “Muitas 
vezes, há uma diferença entre uma parce-
la da população e a parte dela dominada 
por uma marca”, explica Gustavo Razzet-
ti, diretor de estratégia e engajamento do 
Grupo Gallegos. “Se você quer impulsio-
nar sua marca, os hispânicos são o mer-
cado em crescimento”.

Contudo, também é temerário genera-
lizar demais. “Colocar todos os hispâni-
cos no mesmo balaio e fazer suposições 
sobre eles é ignorar uma enorme varie-
dade de todos os tipos de características”, 
avisa Groves.

Tradução: Antonio Carlos da Silva
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