
Público diferenciado como foco 
 
Consumidores mais exigentes e segmentados aliados à necessidade das empresas se 
diferenciarem foram os principais motivos alegados por empresários que decidiram voltar seus 
negócios para nichos específicos.  
 
Farmácias especializadas para pacientes diabéticos e oficinas que adaptam carros para deficientes 
físicos são exemplos de negócios que têm se adaptado para atender a públicos diferenciados. A 
indústria, por exemplo, está mais atenta às diversidades e já consegue oferecer mais produtos a 
esse mercado.  
 
”Antigamente não existiam fornecedores para empresas desse tipo. Hoje, a indústria acordou para 
isso e contribui muito para atender a novos nichos”, afirmou o consultor do Sebrae-SP , Jorge Luiz 
da Rocha Pereira. 
 
Mesmo assim, o mercado ainda é imaturo. Em grande parte, segundo Pereira, pela falta de 
informações e desconhecimento das oportunidades.  
 
O segmento que tem mais potencial para atender a nichos específicos, segundos dados do 
Sebrae, é o de serviços, que representa 29% das empresas que nascem no Brasil, contra 61% de 
comércio e 10% da indústria. Isso porque é mais fácil encontrar nichos em serviços.  
 
Na indústria, além de exigir um capital maior, é necessário mais criatividade para se diferenciar. 
Uma empresa do setor têxtil, por exemplo, tende a ser muito parecida com outras já existentes, a 
não ser que o empresário atue em vestuário para médicos, ou obesos, o que torna o público e as 
possibilidades de negócios muito mais segmentados.  
 
A maior fatia do setor de serviços é a de alojamento e alimentação — com 40% — e dentro dela é 
possível enxergar diversas oportunidades. O empresário que pretende abrir um restaurante, por 
exemplo, pode focar seu negócio em um tipo específico de culinária.  
 
Para as empresas prestadoras de serviços para outros empreendimentos, há uma enorme gama 
de serviços especializados que podem ser prestados em assessoria, publicidade, gestão 
empresarial, pesquisa de mercado e advocacia.  
 
Da mesma forma, em Atividades de Informática, que correspondem a 7% do segmento de 
serviços, é possível segmentar a construção de softwares para públicos diferenciados.  
 
Diante disso, o consultor do Sebrae acredita que a especialização é uma tendência. “Hoje vemos 
revistas segmentadas para vários públicos. Os supermercados também já têm em suas prateleiras 
produtos diets e lights, ou pães diferentes, que não se via antigamente”, afirmou.  
 
Para se adequar aos públicos específicos, contudo, segundo Pereira, é importante ter 
conhecimento, um plano de negócios, saber quanto é necessário investir e ter um estudo sobre o 
público. “Se o empresário quer atender deficientes físicos, tem de pesquisar, freqüentar clínicas 
especializadas para saber o que pode oferecer”. Pereira afirmou também que grande parte desse 
tipo de negócio dá certo, principalmente porque, na maioria dos casos, essas empresas são 
“filhotes” de outras maiores, o que garante o equilíbrio. Um exemplo são as farmácias que se 
localizam próximas a consultórios médicos e que focam, principalmente, o público que é atendido 
nele. “Essas farmácias são de parentes ou de conhecidos dos médicos e até têm convênio com os 
consultórios”.  
 
 
 
 



Nichos 
 
O consultor do Sebrae citou como principal nicho de mercado, hoje, a rua 25 de Março, em São 
Paulo. “Se você for lá hoje, encontra produtos voltados à Copa do Mundo. E o mesmo acontece no 
Dia das Mães, Natal, Festa Junina. É impressionante a capacidade dos empresários se adaptarem 
para atender ao público específico”.  
 
Diante da grande demanda de públicos, Pereira acredita que ainda tem muito a ser explorado. 
Como exemplo, ele citou as farmácias que poderiam se adaptar a idosos, um público que 
geralmente usa medicamentos contínuos para vários tipos de problemas. “Era importante que 
existisse um balconista que acompanhasse esse cliente, falando sobre promoções, o lembrando de 
quando seus remédios irão acabar, falando de equivalentes com preços menores, ou seja, que 
tivesse uma assessoria a esse público“. O mesmo ocorre com as gestantes. Algumas farmácias 
onde têm muitas escadas e não há cadeiras, o que trás muitas dificuldades para as mulheres 
grávidas. ”As empresas precisam ser mais pró-ativas e, diferenciando-se, podem obter mais 
sucesso”, concluiu. 
 
Empresas 
 
Pode-se encontrar nesse segmento tanto empresas que já existiam e que querem oferecer 
serviços diferenciados, enxergando boas oportunidades de negócios, ou aquelas que já montam 
uma empresa especializada em atender a um único público. Esse segundo caso é mais difícil de 
acontecer e aplica-se prioritariamente em grandes cidades. “Em cidades pequenas não vai dar 
certo, porque o público específico se concentra mais em locais com maior número de habitantes. 
Para um negócio desses, você tem de saber onde está o cliente e em que quantidade”. 
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