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CAPÍTUl.O 1 - --
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INTRODUÇAQ 



l.A. O 1~arke:ting e o Consumidor 

Diz Philip Kotler, na tradução brasileira de seu handbook 

" "Marketing 1~a..."1.agement: n... o marketing - o estudo dos processos e re-

laçÕes de troca - apareceu formalmente apenas no inÍcio do Século 20, 

em virtude de questões e problemas que foram negligenciados por sua 

A - ~ • "1 ciencia-mae, a LCOnom~a • 

Os administradores de marketing receberam, então, a função de 

administrar a demanda. dos mercados em que atuam.. 

A tecnologia para se alcançar um mais perfeito controle da de

mania nesses mercados por parte da empresa é a adoção de critérios me

diante os, quais os executivos de marketing irão dividir o mercado total 

em partes. Controla...'>'ldo as .. partes da demanda, ao final do processo con

trolará o todo. 

Esta dissertação pretende fornecer aos praticantes e scholars 

de marketing uma revisão ampla da teoria e pr~tica da segmentação de 

mercado. 

Existem alguns motivos básicos para que o homem de marketing 

admita a importância de desenvolver o processo da segmentação de mercado. 

Em primeiro lugar, o mercado deve ser segmentado porque os 

consumidores são diferentes. Eles diferem em termos de gostos, interesses 

desejos e preferências pessoais, em suas necessidades fÍsicas, emocio

nais e psicolÓgicas (c~o do estudo do Comport~~ento do Consumidor). Ca

racterísticas demográficas, socioeconômicas, de personalidade e de com

portamento determinam diferen~es sistemas de consumo entre os indivÍduos 

que irão, por causa disso, desenvolver atitudes distintas em relação ao 

produto. Conhecer as diferenças realmente relevantes dará à empresa ven

dedora" a possibilidade de adaptar melhor sua oferta'à demanda existente 

·em seu mercado, o que representa uma vantagem competitiva inegável. 

P0r outro lado, os consumidores gostam de expressar suas dife-. 

renças. Diversamente do que já se acreditou, eles não desejam necessaria

mente usar sempre a mesm~ marca de um produto quando diferentes opçÕes 

lhes são oferecidas. Cada vez mais procuram produtos ou serviços que me

lhor se adaptem a suas necessidadds e desejos individuais, abandonando 

1. 



0 conformismo tÍpico de um mercado de massas. A fidelidade à marca 

vem perdendo força. Essas e outras tendências precisam ser acompa

nhadas pelo praticante da segmentação. 

No início deste século, o marketing era ainda pouco conhe

cido e o departamento comercial só abrigava a função Vendas, não co

nhecia a função Planejamento. Mesmo assim as empresas já adotavam um 

tipo de segmentação, a geográfica, dividindo seus mercados em RegiÕes 

de Venda. 

O advento do mercado de massa envelheceu a segmentação geo

gráfica. O caldeirão racial obrigou os empresários americanos a ado

tarem técnicas mais modernas de controle da massa, por volta dos anos 

40. 

l.E. Lloyd Warner e seu Sistema de Ifedição de Classes Sociais. 

Uma segunda etapa da segmentação foi alc~~çada quando o 

fenômeno da divisão da sociedade a~ericana a~ classes sociais foi in

vestigado. Uma corrente liderada por Lloyd Warner, professor da Uni

versidade de Chicago, editou em 1948 o livro Social Classes in Ameri-
2 ca, • 

Era o sistema que dividia a sociedade americana em 6 classes, 

a superior, a média e a inferior, cada uma com duas variantes. O con

sumidor americano pas~va então a ser classificado por sua renda assim 

como os hábitos que essa renda propiciava. 

A essa altura, essa nova técnica foi assimilada. e sua adoção 

pela empresa foi preconizada por dois tipos de especialistas: o pessoal 

ligado aos publici~ários e o pessoal mais ligado aos acadêmicos. 

l.C. Terminologias Paràlelas - o segmento de mercado e o target. 

O pessoal mais ligado aos acadêmicos, ou seja, os scholars 

e praticantes do marketing como ensinado nas principais escolas de ad

ministração de empresas americanas, percorriam um caminho paralelo po-

rém não igual ao dos publicitários. Eles enfocavam~ mercado como um 

2. 
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conjunto e a partir da assimilação das técnicas de Warner sugeriam às 

empresas que os contratavam como executivos que o mercado não era ho

mogêneo e sim constituÍdo de segmentos, as classes eociais. Os planos 

de .comercialização, ou estratégias de marketing, incluíram a segmenta

ção por classe social no marketing mix ajustado aos objetivos da em-

presa. 

Parece, ~ela leitura de teztos como os de Ernst Dichter?, 

~. que a prioridade dos teóricos publici~ários era o indivÍduo. Os estu

dos do human behavior focavam o consumidor individual. 

Nomenclaturas diferentes surgiram desse c~inho paralelo: os 

publicitários aconselhavam as empresas suas clientes a usarém essa no

va técnica de conhecer melhor o consumidor via análise da classe social 

a que ele, consumidor individual, pertEncesse. O agrupamento dos usuá

rios dos produtos ou serviços da empresa aconselhada pelos pub~citários 

recebia o nome de MARKET TARGET, o alvo de mercado. Os acadêmicos e e

xecutivos de marketing denominavam esse agrupamento como uma parte, ou 

SEGMENTO, do mercado. 

A classificação socioeconômica de Warner nos parece realmente 

um marco divisor na teoria e prática segmentativa. Apesar de aparecer 

nos anos 40 ela foi adotada de fato pelos estrategistas publicitá

rios e mercadolÓgicos nos anos 6.0. 

l.D. Síirgime.rito ·e ·-svoluç~ê do Mercado de massa até o Mercado Fragmen

Íadô, 
Durante os anos 40 e 60 as melhorias em tr~~sporte de carga, 

redes de comunicação e acondicionamento de mercadorias gradualmente 

expandiram o mercado americano. 

Os produtores podiam alcançar mais e mais membros da popula

ção em âmbito nacional e não mais somente aquela :atia da população re

sidente ao redor de suas instalações. Essa população possuía cada vez 

mais dÓlares para gastar. O mercado de massa tornou-se uma realidade. 

Como era de se esperar, o número de produtos concorrendo nelo dÓlar do 

consumidor se multiplicou. 

J 
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Procedimentos mais refinados de segmentação de mercado 

se tornaram necessários. As decisÕes baseadas em informação advin

da de dados geográficos ficaram inadequadas. Dessa form~ a infor

mação do tipo demográfico, como sexo, idade, tamanho da fam.Ília e 

origem étnica, agregada no mesmo questionário de entrevista ao sis

tema Warner de classificação socioeconônica, foi colocada em uso. 

A partir do final da déc~lda de 60 o ambiente de novo muda. 

Por uma variedade de razões, o mercado de massa, como se conhecia nos 

anos 60, está desaparecendo para muitos produtos ao consumidor. NÍ

veis de renda, por exemplo, significam menos e menos como discrimi

nantes, devido à disseminação geral da afluência, disponibilidade 

de crédito e aspiraçÕes de ascensão de uma população exposta à bar

ragem contínua de informação a respeito de uma vida ''melhor", confor

me diz Steven c. Brandt, em sua contribuição de 1966, para o Journal 

f k t . , ul . 4 o :Mar e ~ng, ve~c o amer1.cano • 

A idade está se tornando menos um sinal medidor para segmen

tadores de mercado, devido a mudanças na extensão da vida, assim como 

os tamanhos de famÍlia. Educação em maior profundidade, a mobilidade 

da população e crescimento da periferia - todos esses fenômenos auxi

liam na criação de padrÕes interpenetrantes de compra do mercado frag

mentado, expressão adotada por Steven c. Brandt para a nova feição 

do mercado de massa. O acompanhamento desse comportamento de segmentos 

cada vez menores recebe nos E.U.A. a denominação de micromarketing. 

l ":;' ....... A Segmentação Dentro da Estratégia de Karketing - ataque 

de flanco ou frontal? 

O executivo precisa estar a par da evolução dessas carac

terísticas de seu mercado. A segmentação de mercado precisa ser leva

da em conta em seu planejamento estratégico. Em artigo de 1986 na 

revista Marketing, de autoria de Francisco Gracioso, com o título 

"Planejamento Estratégico: A Fronteira; Final do Marketing*' 5 
-u, encon-

trames o seguinte trecho: 

" .,... 



"••• Neste tipo de estratégia, a de marketing (citada 
\ 

- a estrate'gia global da empresa;, os entre as cinco que compoem 
A d de competl.·ç~o acirrada são obtidos a-maiores exitos em merca os -

través de uma combinação clássica: a segmentação c;a concentração 

de recursos no segmento escolhido". 

••• Segmentar um mercado, portanto, tem analogia com " 
um ataque de fl~~co, quando sabemos que é inútil um ataque fron

tal. A primeira precaução a tomar é verificar se o nosso mercado 

pode ser segmentado, tomando como base as expectativas não atendi

das de uma determinada narcela desse mercado • 

••• Nossa segunda precaução, ao desenvolvermos o nosso 

projeto de segmentação, será a de nos certificarmos de que o seg

mento que pretendemos ocupar poderá ser defendido contra os ataques 

que certamente virão, principalmente por parte da marca lÍder. A re

gra a lembrar é a seguinte: "quanto menor for o segmento que preten

demos ocupar numa primeira etapa, mais fácil será defendê-lo". 

Finalmente, a nossa terceira preocupação será com o tipo 

de competição que prevalece no mercado que almejamos. Se o mercado 

já estiver demasiado segmentado, ou não_ apresentar segmentos aparen

tes, é bom desconfiar dele". 

Essa citação, a meu ver, enfatiza a importância do tema 

para o executivo de marketing. 

l.F. Opj·etivos da Dissertação 

Nossa monografia visa analisar o corpo teórico da seg

mentação de mercado, englobando desde aspectos como o acima citado 

(a segment~ção dentro da estratégia de marketing) até quais as ten

dências futuras da prática segmentativa. 

Iremos seguir a evolução da teoria da segmentação e suas 

etapas históricas mediante análise das contribuiçÕes bibliográficas, 

a nível internacional e nacional, desde o artigo de Wendell Smith, 

de 1956 (capÍtulo 2). ?retendemos também avaliar junto a uma amostra 

de empresas nacionais a situação atual da segmentação no Brasil, btm 

como, mediante análise de material coletado em outros veículos não ca· 

talogados no CapÍtulo 2 e em palestras e contatos informais com e1 pe

cialistas da área,oferecer um retrospecto desde seu surgimento (Ca

pÍtulo 3). Encerrando à obra, exporemos as Conclusões (Cn.pÍtulo 4). 
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CAP!TULO 2 - Revisão Bibliográfica 

2.1. Introdução (plàno do capÍtulo) 

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica do tema. 

Para ele adotamos a ordem cronolÓgica das contribuições à teoria da 

segmentação.Ordenamos a bibliogràfia tamóém por esse critério(final da 

~. obraJ. Abriremos uma seção para a revisão internacional e uma pa-

ra a revisão nacional. 

A prática da segmentação precedeu, embora sem registros bi

bliográficos, a teoria da segmentação constatada nas contribuiçÕes 

constantes neste capitulo 2. 

A fase inicial, pois, da prática da segmentação é percepção 

nossa, baseada em apanhado de menções esparsas e de evidências colhi

das na vida prática, apanhado esse que nos faz especular sobre esse 

tipo de evolução. 

O marketing é um arsenal de conhecimentos vindos da econo

mia, da pesquisa operacional, da psicologia, da sociologia, da comuni

cação, entre outros campos do saber humano, em uma abordagem interdis

ciplinar que engloba esse conhecimento e dá-lhe um tratamento do ponto 

de vista mercadolÓgico. 

2.2; Etapas Históricas nos E.U.A. 

Vejamos a seguir as etapas que a teoria segmentativa atra

vessou até chegar à sua situação atual. A primeira etapa não tem um 

denominador comum e sua ordenação obedece apenas à data de seu surgi

mento. À segunda etapa denominamos "corrente quantitativa" da segmen

tação, assim como denominamos de "segmentação psioográfica" uma cor

rente que surgiu paralelamente à corrente quantitativa. Vale registrar 

que há propostas que embora coerentes não angariaram muitos seguidores; 

por exemplo, a denominada "segmentação por benefÍcios", citada em li-
6 

vros-texto como o de Kotler porém com um Único caso empirico editado 
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; 

nos veículos especializados mais conhecidos. Outro exemplo e um ar-
; 

tigo iàolado defendendo 0 uso da árvore de decisão na escolha do me-

todo 6timo de segmentação. Essas tendências que achamos válida sua 

inclusão mas não adquiriram significação estão agrupadas no final deé

ta seção, sob o titulo "Tendências que não se tranSformaram em corren-

te". 

2. 2 .. A •. A --·CORRENTE INICIAL (ou GEN!:RICA) - ContribuiçÕes Selecio

nadas. 

A corrente genérica começou en 1956 e dura doze anos. Não 

há uma linha comum de pensamento nos três artigos e três livros sele-

oionados nessa fase. 

W endell Smi th 1956 artigo 

McCarthy - 1960 - livro 

Yankelovich 1964 artigo 

Brandt 1966 - artigo 

Myers, Reynold - 1967 - livro 

Kotler - 1967 livro 

Inicialmente faremos um. apanhado geral desses artigos para 

depois nos aprofundarmos l·em,.;. suas análises. t interessant-e destacar 

que não há. consenso nesta e demais etapas sobre aspectos como· a esco

lha da metodologia ou_das bases a serem usadas para definir os seg

mentos. Ao fin da revisão das etapas históricas nos EGU.A. abordare

mos esse detalhe, abrindo uma seção para ele, "Aspectos MetodolÓgi

cos Adotados nas Contribuições Americanas". 
~·· 

-wendell Smith· (1956)··-é o autor--que primeiro abor·da o tema. Ele 

vê a segmentação como condição indispensável para o crescimento da 

empresa. Yankelovich (1964) não discute este aspecto e sim o da preca

riedade dos dados a serem empregadts como base para a segmentação, 

'7 
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defendendo um novo tipo de dado a ser inaluÍdo nessa análise da seg

mentação. Brandt (1966) adota um enfoque de evolução histórica e en

fatiza a solução da segmentação para alcance do sucesso em um mercado 

em mutação para segmentos cada vez menores. 

As outras três contribuiçÕes são livros. Um se ~osiciona 

contra a segmentação, defendendo uma atitude dos comportamentalietas 

(1967). Dois se posicionam a favor da inclusão da segmentação nas 

considerações estratégicas do marketing das empresas, defendendo uma 

postura de uma corrente que então se fortalecia, a dos teóricos do 

marketing management. O primeiro autor a defender essa linha fui Eu

gene McCarthy (1960), que em seu livro "Basic llarketing", defende a 

adoção da segmentação para maior sucesso das atividades ligadas ao 

marketing mix. Ele é o autor do conhecido recurso de didática doa 

4 P's. 

Em 1967 surge o livro de Fhilip Kotler, "Marketing Manage

ment - Planning, Arutly.sis and Controlu. O autor era., então, profes

sor na Northwester.n University. Nos créditos dessa edição original 

inclui nomes de professores que soam familiares a nós, mercadÓlogos: 

Harper Boyd, Jr., Ralph Westfall, Steuart Britt e Ronalê Frank, entre 

outros. 

Ele reconhece no prefácio que "a principal função do executivo 

é a tomada de decisão". A obra tem quatro partes e na Pante 1, "Analy

zing Marketing Opportunities", ~le inclui um capÍtulo inteiro, o de 

número 3, dedicado ao nosso tema. Esse capÍtulo receb~e o título de 

"Market Segmentation". 

A síntese de seu enfoque é que 11 &. segmentação está no cerne da 

estratégia de marketing". 

A seguir, os resumos dos ar~igos acima citados: 

Wende11 Smith escreveu em 1956 no Journal of Marketing, nos 

E.U.A., artigo com o título: Difer~l:lciação do Produto.e:Segm.entação de 
Mercado como Alternativas de Estratégia MercadolÓgica. 

' O enfoque adotado é o da descoberta da segmentação como so-

lução para a continuação de uma atividade de desenvolvimento de merca

do, enfoque esse descrito em parte em termos vindos da economia: 



"Segmentação é baseada em desdobramentos do lado da oferta 

de mercado e representa um ajuste mais racional e preciso do produto 

e do esforço mercadolÓgico às exigências do consumidor • 

•••• Muitas empresas estão alcançando o estágio em seu de

senvolvimento onde a. atenção para a segmentação do mercado pode ser 

encarada como uma condição ou custo de crescimento ••• A atenção a seg

mentos menores ou marginais, aa quais podem apresent~ pequenos poten

ciais ae encarados individualmente mas que são de importância prepon

derante se consideradas agregadamente, pode ser a estratégia indicada". 

E. Jerome McCarthy, o pai dos 4 P's, lança em 1960 um livro, 

coa o t! tulo ":Basic Marketing: A Ma.nagerial Approach". 

Sobre segmentação de mercado, diz à página 211: 

"•••• uma política de segmentação de mercado reconhece a e

xistência de muitos submercados (a idéia da grade de mercado) e dedi

ca-se a satisfazer esse submercados pela adaptação do "produto", inclu;;. 

indo o serviço que o acompanha". 

O autor da 3º contribuição é Daniel Yankelovich, em 1964, em 

artigo na Harvard Eusiness Review, sob o título: "New Criteria for 

Market Segmentation", no número de março/abril de 1964 desse veículo. 

O autor defende o uso de VALORES SOCIAIS em prejuízo das 

medidas demográficas de segmentação de mercado. Vale lembrar o que 

consta da Introdução deste capÍtulo 2, a respeito da prática e da 

teoria. A prática da segmentação demográfica começava a se firmar nes

sa década e já se levantava uma voz defendendo sua substituição por 

técnica._·, mais avançada: 

"Medidas demográficas não são 
, . 

a un1ca nem a melhor maneira 

para se segmentar mercados. Ainda mais crucial para os objetivos de 

marketing são as diferenças nas atitudes de compra, motivações, valo

res, padrÕes de uso, etc". 

Por exemplo, no mercado de relÓgios de pulso ele defende o 

emprego de VALORES. No exemplo dos automóveis, além de valores o mer

cadiza~or dever usar a preferência pelo estilo (design) do produto. 

c .... 



A 42 contribuição é d~ autoria de Steven c. Brandt, 

de 1966, veiculada no Journal of Marketing, como os anteriores 

nos E.U.A., tendo o artigo o título: Dissecting the Segmentation 

Syndrome. 
ApÓs uma síntese da evolução histórica do mercado america-

no (o. mercado aberto, o mercado de massa e o mercado fragmentado), 

o autor diz que a disponibilidade de crédito, disseminação geral 

da afluência e as aspirações de ascensão de uma população exposta 

·à barragem contínua de informação a respeito de uma vida "melhor" 

estavaa solicitando um refinamento dos métodos de segmentação. 

O autor, porém, não define claramente a base proposta: 

"Segmentação de mercado é o processo de agrupar indivíduos ~~jas 

reações esperadas (elasticidades à promoção) aos esforços do fa

bricante irão ser similares durante um período determinado de tem

po". Não foi claro quanto à alternativa desse método mais refinado 

de segmentação, alternativa essa por ele cond.ensada. em um "roteiro 

para segmentação". 

Em 1967 surge um livro, sob o t!tulo "Consumar Behavior 

and Marketing Management", de James Myers e William Reynolds. 

Dizem eles à página 200, da tradução brasileira da Vozes: 

"A consideração dos consumidores como membros de grupos em vez de 

indivíduos independente.s e separados não simplifica a tarefa do ma.r

keting. Ao contrário, dificulta-a". 

A contribuição seguinte é um livro, surg~ao em 1967, da 

autoria de Philip Kotler. t um livro-texto bastante difundido nas 

escolas de administração, com o título tt:Marketing Managem.ent - Ana

lysis, Planning and Control", editada pela Prentice Hall, nos E.U.A. 

Dedica um capÍtulo inteiro, o de número seis, à segmentação. 

Diz ele, à página 232 da tradução brasileira, versão em 

3 volumet, da Atlas: 
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, A d 
"A análise dos segmentos de mercado esta no amago a es-

tratégia de marketing, pois esta estratégia envolve duas idéias bá

sicas. A primeira é a seleção dos mercados-meta, uma tarefa que exi

ge a habilidade de medir eficazmente as oportunidades dos vários seg

mentos de mercado. A segunda é a seleção do composto mercadolÓgico a

propriado, uma tarefa que exige a capacidade de avaliar criativamente 

as necessidades dos diversos segmentos de mercado" •. 

Mais à frente, diz: 

"A segmentação de mercado, a idéia mais recente para orien

tar a estratégia, começa não com a distinção de possibilidades de pro

duto, mas sim com a distinção de interesses ou necessidades de cliente. 

A segmentação de mercado ' a subdivisão do mercado em subconjuntos ho

mogêneos de clientes, em que qualquer subconjunto pode, concebivelmen

te, ser selecionado como meta de mercado a ser alcançado com um compos

to de marketing distinto. A força deste conceito é que, em uma era de 

intensa disputa do mercado de massa, cada vendedor pode prosperar a

través do atendimento de segmentos especÍficos do mercado (mercadetes, 

mercadinhos, submercados) cujas necessidades são satisfeitas (até en

tão) imperfeitamente pelas ofertas do mercado der. massa". 

Corrente Quantitativa 

Em 1968, notamos evidências do fortalecimento da corrente quan

titativa na segmentação. Kotler cita Wroe Alderson em seu livro há pou-

co citado, de 1967, no capÍtulo 10, "Marketing Modela and Systemau: 

" O genuíno termo tsmodelo quantitativo" sugere a combinação de 

dados empÍricos com a estrutura lÓgica do sistema que o modelo represen 

ta". 

Kotler, porém, em sua edição original não sugeria medir segmen

tos com esses mofi.elos quantitativos. 

Essa, porém, é a característica da corrente da qual detecta

mos o fortalecimento a partir ~e 1968: uma série de artigos defenden
do o emprego de técnicas vindas da estatística e compatíveis oom com-

putador para medição de segmentos. 
Selecionamos artigos que gradualmente conduzem o executivo 

de marketing à apreciação da adoção dessa polÍtica de medir segmentos 

por meio de técnicas quantitativas. 

A seguir expomos um quadro com as contribuiçÕes selecionadas • 
..,_ 
...L..i.. 



Junto às contribuiçÕes colocamos a espécie de técnica quantitativa a

bordada pelo autor. A ordenação continua, porém, sendo a cronolÓgica: 

Frank, Green - 1968 artigo - cluster analysis. 

Barnett 1969 artigo - mapeamento perceptivo. 

Johnson - 1971 - artigo - mapeamento perceptivo. 

Lessig, Tollefson - 1971 - artigo - ~luster analysis, análise 

discrimiil.ante. 

Frank, Wind, Massy - 1972 - livro cluster analysis, mapeamento 

perceptivo e escalonamento multidimensional 

análise de regressão, análise fatorial, a

nálise discriminante, análise de correlação 

canÔnica, e técnicas auxiliares (automatic 

interac1on detector - AID e multiple clas

sification analysis - MCA). Abordam també~ 

a técnica mais simples da análise de clas

sificação cWttzada. 

Wind - 1978 - artigo as mesmas da Última contribuição. 

Funkhouser - 1983 - artigo - cluster analysis. 

Em seguida, faremos o mesmo apanhado geral desses artigos para 

em seguida nos aprofundarmos em suas análises. de forma igual à adotada 

para a corrente inicial (ou genérica). 

O primeiro artigo, de 1968, nã.o cita explicitamente "a segmen

tação de mercado". O artigo tem o título "Taxonomia Numérica na Análise 

~ercadolÓgica". Técnicas taxonômicas são técnicas de classificação. Os 

autores, Ronald Frank e Paul Green, sugerem o uso de ~cnicas estatísti

cas processadas em computador para a classificação de consumidores.de 

uma empresa quanto a seu comportamento de compra. 

Os dois artigos seguintes defendem o uso de ~écnicas ~uantita

tivas para agrupar consumidores em segmentos. No titulo inclu~m o tema de 

nossa dissertação, "Beyond Market Segmentation" e "Ma.rket Segrnentation: 
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A Strategic Mal~.gement Tool". Ambos defendem o uso do escalonamento 
'""" 

multidimensional para dividir o mercado em segmentos{ especificamente 

o mapeamento perceptivo). 

A metodologia acima mencionada segue os passos adiante descri-

tos: 

Através do uso de escalas multidimensionais o analista infere 

os atributos latentes que os consumidores de uma amostra de entrevistados 

estão usando para perceber uma determinada classe de produtos em estudo. 

Em seguida9 os respondentes são classificados em diferentes agrupamentos, 

internamente homogêneos mas bastante diferentes dos outros aglomerados/ 

agrupamentos. Cada grupo (ou segmento) de respondentes percebe o produto 

de maneira distinta ou tem ~a marca ideal distinta. Uma dimensão é a re

presentação de uma caracterfstica da percepção da marca pelo grupo (por 

exemplo, se é moderna ou conservadora, se tem sabor acentuado ou leve). 

Na verd~de, cada entrevistado se situa em mais de uma dimensão. 

Se for um experimento de varejo., ele tem a dimensão "marca ·escolhida", 

assim como a "embalagem esoolhidan, a "frequência semanal (ou não sema

nal) de compra", etc. Ele ocupa, então um ponto num espaço multidimensio

nal. À medida que o programa de computador interpreta as respostas, ent2e

vistados com. percepçÕes de atributos idênticas (ou outro possível aspecto 

em análise, por exemplo entre quatro ou mais marcas de um determinado pro

duto qual a preferida em comparação às demais), vão sendo atribu!dos a ua 

plano espacial :'e dentro desse espaço, denominado de mapa de preferência 

ou mapa perceptual, visualiza-se um grupo de entrevistados com proferên

ciaBihomogêneas, ou de marcas com atributos semelhantes, dentro do merca

do em análise. t o segmento de mercado. 

O processamento que oorrelaciona estatisticamente a multiplicidade 

de variáveis que definem a percepção das marcas resulta, então, nesses 

mapas perceptuais, ou seja, esquemas gráficos onde as marcas se posicio

nam espacialmente em algumas dimensões básicas. 

O escalonamento multidimensional leva, então, ao mapeamento 

perceptivo (ou perceptual). O artigo de Norman Barnett e o de Richard 

Johnson defendem o uso dessa técnica na segmentação. 
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O artigo que segue aos dois autores acima defende o uso de 

outra técnica de agrupamento, a cluster analysis. Seu título é Market 

Segmentation Through Numerical Taxonomy, de Lessig e Tollefson, e sur

giu em 1971. 

Os autores inicialmente abordam IL.étodos empregados em segmen

tação. AÍ defendem a "sua" melhor técnica. Essa técnica. 

é a cluster analysis. Antes, porém, ao abordar as técnicas até então 

empregadas, criticam-nas, apontando seus defeitos. AÍ, propÕem o uso 

da cluster analysis em um experimento par~ segmentar um conjunto de 212 

domicÍlios, em cluster definidos por adesão à compra de algumas marcas 

de café em pÓ em estudo, além. de uma segunda aplicação da. cluster ana

lysis aoe clusters definidos na base de idênticas marcas compradas, sen

do a base dos segundos clusters o fato de as donas de casa terem idên

ticas características pessoais. 

Depois des~ case incluímos o re~~o do único livro (até hoje) 

que trata somente da segmentação de mercado: surgiu em 1972, lá nos 

E.U.A •• Seus autores são Ronald Frank, William Massy e Yoram Wind, com 

o título de "Market Segmentation". 

A obra é e~elente. Por exemplo, depois de explicar o que é 

análise de cross section (ou transversal) no capÍtulo 5, diz que essa 

análise é limitada. Sugere o uso da análise multivariada. Dizem eles à 

página 121 do texto original: 

"Se, por exemplo, a lealdaC'.e à marca for encarada como envol

vendo não somente o número de marcas que um domicÍlio compra, mas tam

bém a proporção/porcentagem das compras feitas por cada domicÍlio, soma

da à sua identificação (situação do domicÍlio quanto à sua localização), 

fica claro que as medidas unidimensionais de, por exemplo, lealdade à 

marca, não servem como bases adequadas para a classificação de seção cru

zada dos domicÍlios. Ao invés disso, o que é necessário é um sistema mais 

complexo de classificação (ou seja, um sistema de classificação multidi

mensional se faz necessário para classificar domicÍ~ioa em grupos compran 

do "lotel" de marcas). Na sequência, (capÍtulo 6), abordam a montagem de 
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um projeto de segmentação de mercado, adotando o esquema do ~luxo para 

expor desde um projeto simples, do tipo croes section, até um projeto 

mais complexo, que envolve o emprego de técnicas multivariadas. 

Este é, então, o único livro dedicado exclusivamente ao tema. 

Surgiu.:, no inÍcio da década de 70, mais precisamente 1972. Es•a. corrente 

quantitativa atravessa os anos 70, assiste ao nascimento de outra corren

te, a psicográfica, e continua até hoje, 1989, a influenciar decisivamen

te os teóricos da segmentação de mercado. 

Em 1978 um veículo especializ.ado em marketing, o Journal of 

Marketing Research, dedica sua edição inteira de agosto ao tema de nossa 

tese. 

Entre esses artigos está um de Yoram Wind, aquele especialista 

que com Frank e Massy havia escrito o único livro dedicado exclusivamente 

ao nosso tema. ~ um artigo que influencia marcantemente todos os seguido

res da teoria segmentativa, já que ele é frequentemente citado por eles. 

O artigo é uma análise abrangente e minuciosa de como se faz a segmenta

ção e quais os usos e relacionamentos com a estratégia de marketing, pla

nejamento estratégico, propaganda, etc. Por tudo isso, foi o artigo es

colhido dessa edição especial para ser incluÍdo nesta resenha. 

Incluímos um artigo que é voz discordante quanto à adoção paci

fica da vaga quantitativa, apÓs o artigo de Yoram Wind. Seu autor é Funk

houser, e Sf.-U artigo é de 1983, com o título "A Note On The Reliability 

of Certain Clustering Algorithms", no Journal of Marketing Reséarch.Ele 

alerta que já houve casos medidos pela cluster analysis cujos resultados 

deixaram a desejar. 

A seguir, incluímos resumos dos artigos citados nessa fase 

quantitativa, ampliando o apanhado de idéias acima exposto. 

A contribuição inicial da corrente quantitativa não versa ex

plicitamente sobre a segmentação de mercado. Mas é o primeiro de uma sé

rie de artigos sobre o emprego de técnicas estatísticas de análise multi

variada na medição dos problemas de mercado. O artigo tem o titulo "Ta

xonomia Numérica na Análise MercadolÓgica", de 1968, no Journal o:~ Marke

ting Research. Um dos problemas do mercadizador é classificar os consumi· 

dores de uma empresa quanto a seu comportamento de compra, por exemplo 



consumidores integrantes de uma audiência de um determinado programa de 

um veículo em estudo. 

Seus autores são Ronald E. Frank e Paul E. Green~ 

A contribuiqão seguinte também se insere na corrente quantita

tiva, iniciada com o artigo de Frank e Green (a anterior a esta). Foi 

~ditado (este artigo) na Harvard Business Review, em 1969, sob o títu

lo "Beyond Market Segmentation". Seu autor: Norman L. Barnett. 

O autor defende um estilo de segmentação que mais tarde seria 

denominado "por benefÍcios" (esperados/e.lmejados) e que se insere na cor

rente quantitativa, já oue usa o então nascente algoritmo do mapeamento 

perceptivo. 

Diz ele: "A preferência do consumidor é medida em termos de 

características de produtos preferivelmente às características de uma 

hipotética população de consumidores. (O termo "características de pro

duto" é usado aqui no sentido amplo e inclui tanto propriedades"percebi

das" quanto "reais"). Dessa foma o processo de segmentação torna-se uma 

pesquisa por novas combinaçÕes de características de produto para as quais 

haja significativa_demanda ainda não atingida de consumidores: quem pre

fere a nova marca é relativamente menos importante". 

A seguir, outro artigo da mesma corrente, e, na mesma linha do 

anterior, usando o algoritmo do escalonamento multidimensional (ou mapea

mento perceptivo). Seu autor é Richard Jobnson e o veÍculo é o Journal of 

Marketing Research, em exemplar de 1971, com o título: "Market Segmenta

~ion:· A Strategic Management Tool". Em 1981 este artigo foi incluÍdo na 

edição brasileira de ".Marketing - Gerência e Ação :Executiva~1 , de Steuart 

Britt e Harper Boyd, Jr., colet~~ea de 41 artigos sobre marketing manage

ment. 

Diz o autor: 
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"Uma representação espacial ou mapa de uma categoria de 

produtos fornece o alicerce sobre o qual são erigidos os outros as

pectos da solução". O alicerce são eixos de um modelo de geometria es

pacial, com os eixos representando dimensões do problema em análise. 

Exemplifica com um mapa do Mercado de Cerveja de Chicago, 

relativo a atributos percebidos do produto: 

De .baixa 

qualidade 

Legenda: 

o marcas 
---t> atributos 

Leve / _/" 

Miller o/ 

Com 
bastante 

malte 

_V 

Mapa Perceptivo: 

// 
/ Popular entre 

/,./...- mulheres 

Sofisticada 

Schilitz .

Budweiserfi 

com a sede 

Mercado de Cerveja de Chicago 

O artigo a seguir também se insere na corrente quantitativa. 

Ele apresenta um case sobre a aplicação da análise multivariada à es

truturação de clusters de donas de casa usuárias de café de coador. Os 

autores são V. Farker Lessig e John o. Tollefson, cuja contribuição, 

da mesma forma que a anterior, d~~a de 1971, no mesmo veículo, o Jour

nal of Marketing ~.es..earch. O artigo é volumoso. Eliminamos a maio:r·ia 
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das tabelas. Há muito jargão estatístico, de análise multivariada. 

Clusters são agrupamentos de consumidores. São resultados da a~li

cação de técnicas de classificação (ou taxonomia) a consumidores in

tegrantes de um mercado em estudo. O título do artigo é "Market Seg

mentation Throguh Numerical Taxonomy". 

Os autores defendem o uso de uma ferramenta de medida que, 

além de agregar consumidores ao redor de um único estímulo, por exem

plo,preço, meça consumidores que exibam semelhante elasticidade a pre

ço de modo que, num segundo momento, frente a um segundo preço, se a

greguem de maneira idêntica à do preço no primeiro momento. 

Essa ferramenta proposta é a cluster analysis .. 

Dizem os autores: 

"Este estudo demonstra a aplicação de um enfoque agregador 

à segmentação de mercado usando cluster analysis. A pesquisa foi moti

vada em parte pela razoavelmerte escassa evidência de relacionamentos 

entre comportamento de compra e características pessoais fornecidas 

por estudos anteriores. Assim este estudo teve a intenção de testar 

tais relacionamentos ao mesmo tempo que fornecesse identificação de 

segmentos de mercado; os resultados positivos do teste fornecem supor

te empÍrico indireto para a metodologia de identificação de segmentos 

de mercado". 

Ai abordam o relacionamento de caracteristicas pessoais a com

portamento de compra: 

"Uma quantidade de estudos durante os 12 anos anteriores tem 

tentado demonstrar que as características pessoais de um consumidor 

estão relacionadas a seu comportamento de compra. Em sua maioria, es

ses estudos empregaram análises de regressão linear nas quais as medi

das sócio-econômicas ou psicolÓgicas eram as variáveis independentes e 

uma característica univariada de com~r:tamentoc._.decompra era a variável 

dependente. Os coeficientes resultantes de determinação eram muito bai

xos. Os estudos utilizando a.utros métodos para descobrir relaQ_pes entre 
~ 

l p 
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características pessoais e alguma característica univariada de compor

tamento de compra têm, em geral, rendido resultados semelhantemente de

sapontadores. 

Uma limita9ão da maioria desses estudos é que seus modelos 

estatísticos seriam apropriados somente se as relações entre comporta

mento de compra e características .. :~essoai~ fossem lineares. Alguns es

tudos montaram a hipÓtese de uma forma não linear particular, que pode-

~ ria ser transfonnada em linear, caso provada ser correta. Contudo, essas 

transformações eram ineficazes no robusteaimento do coeficiente de de

terminação. Se relações não lineares realmente existem entre comportamen

to de compra e caracterásticas pessoais, mas em uma forma diversa daque

la expressa pela hipÓtese, isto ex~licar±a em parte porque os coeficien

tes de determinação eram tão baixos. 

Outra limitação desses_ estudos surge da base teórica para a se

leção de uma medida de comportamento de compra. Tipicamente, esses estu

dos têm envolvido uma pesquisa de relações entre uma ~uantidade de carac

terísticas pessoais e uma única variável de comportamento de compra. 

As teorias de processo de decisão do comportamento do consumi

dor nos levam a selecionar substancialmente diferentes medidas de com

portamento. Essas teorias enfatizam o processo que gera o comportamento 

de compra. Elas sugerem: 1. relações provaveãmente existem entre as ca

racterísticas pessoais de·um consumidor e seu processo de decisão de 

compra, e 2. indivíduos com semelhantes processos de decisão de compra 

provavelmente exibam semelhanças gerais em seu comportamento de compra. 

Consequentemente, poder-se-ia esperar um relacionamento entre caracte

rísticas pessoais e tipo de comportamento de compra, preferivelmente a 

alguma faceta avulsa desse mesmo comportamento de compra; na determina

ção desta relação uma medida multivariada de comportamento poderia ser 

~mprégada. Kernan investigou o relacionamento entre personalidade e uso 

de critérios alternativos de escolha sob condições de incerteza. Ele 
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nada descobriu entre variáveis de personalidade e medidas univariadas 

de emprego de critérios de escolha, mas descobriu relacionamentos sig

nificativos via uma medida multivaria.da entre variáveis de critério de 

escolha e de personalidade". 

A essa altura, os autores expÕem seu critério para a segmen

tação de mercado: 

"Uma extensão do argumento acima exposto fornece a base para 

nosso método operacional de identificação de segmentos de mercado. 

De acordo com nosso conceito de segmentação de mercado, uma 

firma pode projetar programas estanques/separados de marketing para 

grupos de consumidores com diferentes respostas a estímulos especÍfi

cos. Idealmente, o meroadizador pode formar um segmento de mercado pe

la agregação dentro de ua mesmo grupo de todos os consum~dores que te

nham as mesmas funçÕe·s de resposta. (Uma função de resposta para um 

consumidor expresaa seu comportamento de compra como uma função de ní

veis de estímulos de marketing tais como preço, pistas de propaganda 

e alternativas de produto~~ Devido à semelhança em suas funções de res

posta todos os consumidores no mesmo segmento de mercado deveriam 

mostrar semelhante comportamento evidente de compra em um determinado 

momento no tempo, e seu comportamento manifesto deveria mudar no mes

mo diapasão da mudança do estímulo de mercado. 

A dificuldade da mensuração das funções de resposta indivi

dual impede o uso deste método para segmentar mercados. Embora medições 

parciais possam ser feitas, elas realmente não permitem generalizações 

quanto ao plano integral da resposta. ~ portanto necessário desenvolver 

procedimentos substitutos para descobrir consumidores tendo funções se

melhantes de resposta se o conceito de segmentação de mercado tiver de 

ser usadou. 

Criticam, então os métodos atuais: 

"Um enfoque frequentemente empregado faz a definição de seg

mentos via características sócio-econômicas e demogrâficas, .rliaseada..á:nm· 

hipÓtese .que _.inàivídu.<ls .. tendo ~as .m.esmas característ~cas . .sócio·-=ec.onômicae 

' 
- .... -.lo··-
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e demográficas são semelhantes quanto ao comportamento de compra. Con

tudo, há pouca evidência a suportar ~esta hipÓtese e pouca razão para 

acreditar que consumidores agregados somente na base dessas variáveis 

deveriam ter respostas semelhantes aos estímulos de marketingo 

Outros enfoques à segmentação de mercado têm colocado consumi

dores em segmentos de mercado baseando-se nas suas similaridades em uma 

única característica definida de compra. tal como a marca a1quirida, mé

dia de uso ou lugar da aquisição~ A principal objeção. a este enfoque é 

que consumidores semelhantes quanto a uma única característica compor

tamental frequent~ente·diferem em outras características de compãrtamen

to. Consumidores que tenham semelhantes funções de resposta a estímulos 

de mercado deveriam se assemelhar em muitas dimensões de comportamento. 

Contu~o, comportamento semelhante é uma condição necessária 

porém não suficiente para agregação/associação a um segmento de mercado, 

como expresso na figura mais adiante. Ali o consumidor .A tem uma deman

da mais elástica que o consumidor B; assim, estes dois consumidores res

pondem diferenteme~.1te a. mudanças de :preço e não poderiam ser considera

dos membros do mesmo segmento de mercado. Não obstante no ponto P
0 

ambos 

exibem o mesmo comportamento no que tange a :preço. 

Uma condição semelhante :poderia existir onde funções de respos

ta mais gerais fossem empregadas. Se a. resposta de um indivÍduo a diver

sos est!mu1os de mercado for expressa como uma função de diversas variá

veis, a função resposta seria representada por um hiperplano em um eupaçc 

multidimensional. Indivíduos se comportando da mesma maneira em um deter

minado momento no tempo poderiam realmente pertencer a diferen~es seg

mentos de mercado, mas em uma determinada combinação de estímulos há uma 

interseção de seus hiperplanos". 

PropÕem, então, um método: 

"Embora semelhanças nos processos de decisão de compra impli

quem semelhanças no comportamento de compra, semelhanças nos processos 

de compra não podem ser inferidas de semelhanças observadas no comporta

mento. Contudo, por uma extensão do argumento acima, os consumidores que: 
~ 

?l 
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1. exibam semelhante comportamento de compra, e 2. tenham semelhantes 

características pessoais são prováveis possuidores de semelhantes pro

cessos de decisão de compra, isto é, funções de resposta. 

Assim consumidores podem ser agrupados em prováveis segmentos 

de mercado mediante ~ processo de dois estágios. Em uso, a cluster ana

lysis seria empregada para agregar consum~dores, mediante, primeiro, a 

colocação de todos os consumidores no mesmo espaço multidimensional on-

~de cada dimensão representa uma atividade específica de compra. A cluster 

analysis pode então ser usada para descobrir consumidores semelhantes em 

todas as características. 

Preço 

Gráfico: FUNÇ0ES INTERCRUZADAS DE RESPOSTA 

Consumidor A 

~\ 
~\ 

\ 

. . 

Consumidor B 

Quantidade demandada 

A seguir, membros de um cluster comportamental seriam colo

cados em um espaço cujas dimensões representam características pessoais, 

e outra análise de cluster levada a efeito. Os novos clusters -sao agre-
gaçÕes de consumidores tendo comportamento similar de compra assim 
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como características pessoais similares. A análise.de oluster do clus

ter de características pessoais deveria ser levada a efeito dentro de 

cada cluster comportamentalu. 

Defendem, então,- o q_ue denominam sua análise empÍrica: 

"A análise empÍrica consiste em: 1. uma análise de claster de 2 

fases, primeiramente com relação ao comportamento de compra, e então às 

características pessoais, a fim de demonstrar nossa metodologiac .. de iden-

~tificação de segmentação de mercado; além da cluster ahalysis, serão fei

tos testes de correlação entre características pessoais e tipos de com

portamento de compra ou então de associação a determinados desses tipos. 

Os dados de painel contendo informação sobre características pessoais e 

compra de café de 212 domicÍlios foram empregados". 

Discorrem a seguir sobre como pretendem medir o relacionamentc

do comportamento de compra às características pessoais: 

"De acordo com nosso método de identificação de segmento de 

mercado, se clientes variam em comportame:tto, um. ajuste de uma estratégia 

de marketing de uma firma deveria levar é um aumento no lucro. As se

guintes características de compra de café, encaradas como relevantes na 

estratégia do mercadizador, foram selecionadas para este estudo: 1. dis

tribuição de compras sobre marcas, e 2. sobre lojas,3. número médio de 

embalagens; 4. tamanho de embalagens adquiridas em cada ida à loja, e 

5. média (rate) de compra~ 

Depois dos grupos com similaridade de comportamento de compra 

serem identificados, nossa abordagem à segmentação de mercado reivindica 

uma identificação de consumidores dentro de cada grupo comportamental 

com característioas de comportamento similar. Vinte e quatro caracterís-

·ticas foram selecionadas; estas foram incluÍdas em um ou mais modelos 

de processo de decisão ou usadas como variáveis independentes em estudos 

anteriores. As características incluem as rotineiras medidas sócio-econô

micas e demográficas, assim como variáveis de interação social e itens 

de um teste de personalidade denominado Myers-Briggs". 
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Ai o artigo envereda por cálculos estatísticos altamente in

teressantes ~alvez para uma segunda fase deste trabalho. Incluiremos 

neste sumário apenas a Tabela 1 • 

Dizem os autores sobre os métodos de conglomeração: 

"A cluster analysie ~oi empregada para identificar grupos 

de comportamento de compra similar; cada do~de casa foi representada 
-

por um ponto em um espaço multidimensional; as coordenadas de determi-

nado ponto eram oe eoores das denas de casa desempenhados pelas variá

veis de com~tamento de compra. A seguinte fÓrmula dé distância serviu 

como uma medida inversa de similaridade de comportamento de compra en-

tre a dona de oas J e a dona de casa K: 
1 

= ~Xij 
--;1T 

- lik__Lj 

TABELA 1 

CentrÓides dos Clusters de Comportamento de ComprE 

Valor do Centróide para os clusters 

Compra de Marcas 

1. Edwards padrão 

2. co ... op " 
3. Folger's • 

4. Hille • 

5. MJB 

6. Maxwell House n 

7. Yuban a 

8. Outros tipos " 

8. Favorito instant. 

10. Percent padrão 

Compra nas Lojas 

11. Sa.feway 

12. Co-op 

até 

17. Outras lojas 

Â 

1,4 

~1,8 

4,1 

15,5 

2,8 

::J_; 6 

11,9 

9,9 
5,6 

';9J;,6 

2,8 

86,8 

6,1 

o, o 
5,1 

2,8 

o, o 
5,2 

1,4 

3,8 

36,4 

31,2 

59,3 

6,9 

93,6 

4,0 

c 

o, o 
2,4 

2,4 

1,6 

o, o 
1,6 

o, o 
2,4 

79,8 

10,3 

5,2 

D 

o, o 
o, o 

10,9 

15,8 

22,7 

6,7 
o, o 

36,5 

5,6 

92,6 

3,8 
o, o 

1,8 

E 

42,0 

5,3 
6,6 

7,5 

3,3 

5,3 
2,0 

22,0 

2,5 

97,5 

3,3 

F 

o, o 
-~o -o 

-· -'--, 
10,0 

O, O 

13,6 

o, o 
76,4 

0,0 

o, o 
100,0 

2,9 

78,1 

19,1 

G 

11,4 

11,4 

4,7 
13,9 

6,4 

1,0 

2,7 

30,1 

8,3 
b88,5 

-- ,... Jt>,o 

36,0 

8,4 

H 

o, o 
o, o 
o, o 
o, o 
o, o 
o, o 
o, o 
o,o 
o, o 
o, o 

o, o 
o,o 

o,o 
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Nesta página os autores erp~ieam a fÓrmula de distância apre-

sentada há pouco: 

"••• n representa o número de dimensões e Xij e X1k 

lhança quanto às dimensões de comparação. Na cluster analysis, as donas 

de óasa individuais eram inicialmente tratadas como grupos separados, e 

a cada estágio os dois grupos separados pelo intercentróide minimo eram 

fundidos. Então as iooaçõee centróides e es distâncias centrÓides ~oram 

recomputadas, quando necessário, para caQa par de grupos e o processo foi 

repetido. Mediante tal processo continuo, foi poesivel identificar grupos 

de dona de oasa cujos membros tinhm similares características de comporta

mento de co.l!pra. 

Antes da agregação, a distribuição de donas de casa em cada di

mensão foi padronizada para uma média zero e um desvio padrão um de forma 

a permitir que os pesos não fossem distorcidos pelas diferenças nas variân

cias entre as dimensões. Poder-se-ia argumentar que a clusterização deve

ria ser desempenhada depois dá remoção da redundância nas medidas mediante 

análise fatorial. Contudo, as dimensões originais foram empregadas neste 

estudo para permitir interpretação doe resultados em diversas fases da o-

-peração de hierarquização da conglomeração. 

As características do número médio e tamanho das embalagens ad

quiridas e taxade compra f~ram representadas por uma dimensão simples. Con

tudo, foi necessário representar a distribuição de compras pelas marcas por 

10 dimensões. Somente sete marcas de café normal/padrão foram compradas 

por um número suficiente de membros do painel que justificasse separar as 

dimensões. Um score da dona de casa ~ cada uma dessas dimensões foi a por

centagem de compras da marca especificada. A oitava dimensão foi a porcen

tagem de compras da marca maia :frequentemente ~qquirida de café entre todas 

aa sete marcas apenas mencionadas; a nona mostrou a porcentagem de comprEs 

do café instantâneo maia frequentemente adquirido; e a décima mostrou a 

porcentagem de compras do café comum/padrão. 
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Sete dimensões representaram a distribuição de compras 

pelas lojas, seis das quais mostraram a porcentagem de compras fei

tas em um determinado supermercado principal. A sétima representa a 

tendência de adquirir café em mero&dos da vizinhança. 

Poi desejado que todas as características de comportamento 

tivessem a mesma importância na determinação de aasociaçàQo a cluster. 

Para evitar dar à distri~aição das compras pelas marcas e lojas maior 

influência que as características representadas por _uma única dimensão, 

- as dimensões combinadas de uma determinada característica foram pon

deradas como sendo uma única. Igualàade daê ponderações é alcançada 

pela fÓrmula (llj - Xik) 2 na fÓrmu1a. da distância que diz respeito 

à caracteristica única pelo númerc de dimensões representando essa ca

racterística~ 

Os autores apresentam então os resultados da segmentação: 

"Oito relativamente distintos grupos de comportamento similar 

de compra compondo um total de 125 donas de casa foram descobertos 

pela cluster analysis. Esses clusters foram descritos pelos centrói

des dos grupos fornecidos pela Tabela 1. A determinação do ponto final 

em uma rotina de clusterização hierárquica é essencialmente um proble

ma.de julgamento. A distância média entre as entidades em um cluster 

foi usado como a medida da similaridade dentro do cluster. A agregação 

foi sendo continuada até que o número de clusters estivesse pequeno o 

wufieiente para permitir interpretação. 

As distâncias separando os centrÓides dos olusters resultan

tes no espaço do comport-amento de compra f'oi examinado. Os clustera 

A e B mostraram a maior semelhan~a, mas seus membros diferiam consi

deravelmente em lealdade à. marca e tamanho de embalagens adquirido. 

Claras diferenças entre elusters são importantes porque quanto maiores 

as diferenças entre olusters quanto ao comportamento geral de compra 

tanto maior a possi~idade de diferenças da função resposta entre mem-

. bros de grupos diferentes. 
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Com a finalidade de validar os resultados obtidos com a alue

ter ~alysis, os autores descrevem como aplicaram mais testes ao mesmo 

conjunto de dados, entre e1es um de quiquairado e um de análise discri

minante. Com este Último queriam testar um modelo ~reditivo cuja variá

vel dependente não fosse aquela usada anteriormente em primeiro lugar, a 

do comportamento de compra, mas sim a variável dependente deecritora de 

caravterísticas pessoais. 

Nela, uma primeira tentativa com um modelo discrimin~e linear 

rendeu escassa e~dência. Introduziram através de variáveis fictícias 

(dummy) não linearidades no modelo. E aí então o modelo discriminante 

não linear foi considerado por eles como tendo validado-a hipÓtese que 

o tipo de comportamento de compra é relacionado a variáveis de caracte

rísticas pessoais· • 

Dizem os autores: 

"Uma questão pode ser levantada a respeito do poder preditivo 

deste modelo discriminante não linear se comparado com o mais escasso 

modelo linear. O melhor modelo linear discriminante desenvolvido em di

versas tentativas, usando vários subconjuntos das 16 variáveis (renda, 

idade, etc.), corretamente previu a associação a grupos de 2 donas de 

casa em uma amostra de validação de 26 donas de casa. A diferença na 

precisão preditiva rendida pelo modelo não linear também pode ser consi

. derad(\ operacionalmente relevante. 

Diesa forma estamos confiantes que este modelo discriminante, 

·usado com a intenção de prever tipo de comportamento de compra como uma 

função não linear de variáveis de características de compra, tem uma per

formance significativamente melhor do que tanto um mecanismo de classi

ficação aleat6ria quanto de uma função discriminante eatri tamente linear. 

Embora a predição de uma associação a grupo de comportamento que ele fpr

neça possa não ser precisa para ser de imediato valor prático, a desco

berta acima definitivamente suporta a ~eição que o tipo de comportamento 

de compra é relacionado a variáveis de características pessoais". 
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A essa altura, os autores expÕem o sumário e as conclusões: 

"0 intuito deste estudo foi o de explorar e demonstrar um 

método de identificação de segmento de mercado e testar os relaciona

mentos entre as características pessoais de uma amostra de donas de ca

sa e seu comportamento de compra. A expectativa que tais relacionamentos 

existiriam e a razão para a existência do método de identificação do 

segmento de mercado foram amb~s extraÍd~s de um enfoque de processo de 

--decisão no comportamento do consumidor. 

Os resultados de quatro testes multivariaios diferentes, em

bora não independentes, forneceram suporte para tais relacionamentos. Es

tas descobertas empÍricas não suportam diretamente a metodologia da i

dentificação de segmento de mercado demonstrado neste estudo. Mesmo as

sim, o crédito da metodologia é indiretamente fortalecido pelas descober

tas da pesquisa acima, já que a metodologia proposta recebe sua justifi

cativa a partir dessas teorias. 

A abordagem da análise de cluster à segmentação de mercado resul

tou na identificação de oito distintos clusters de comportamento. Já que 

não houve uma correspondência de um para um entre os clusters de compor

tamento e de características pessoais, não se pode afirmar que todos os 

domicÍlios em um determinado cluster comportamental são membros do mesmo 

segmento de mercado. Ainda assim a força dos relacionamentos entre asso

ciação a cluster comportamental e variáveis de características pessoais 

nos levam a crer que muitas das donas de casa em determinados clusters 

apresentam respostas idênticas a estímulos de mercado. Também, donas de 

casa pertencendo a diferentes clusters de comportamento provavelmente 

não são membros do mesmo segmento de mercado. 

~ possível descrever significativamente assim como contrastar 

os·~oito grupos de comportamento em termos de características pessoais e 

dimensões diversas de comportamento de compra que coletivamente distin

guam os membros de um grupo daqueles membros de outros grupos. Tal des

crição poderia mostrar ao meroadizador que seu mercado contém um número 
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de grupos que difere de cada um dos demais no comportamento geral de 

compra. A descrição do comportamento de compra de cada grupo poderia 

ter valor para ele na indicação de tipos de mudança evidente de com

portamento que a firma poderia então se empenhar em criar. 11 

Os autores concluem o texto, com o seguinte alerta: 

"Deveria ser notado que o enfoque da análise de cluster à. 

identificação de segmento de mercado não indica que tipo de estratégia 

~everia ser usada para produzir a mudança desejada em comportamento. Con

tudo, a firma poderia obter informação sobre a relativa eficácia das es

tratégias alternativas sob consideração/análise pela condução de experi

mentos em uma amostra de consumidores aleatoriamente selecionada do es

pecífico grupo comportamental. As descrições do comportamento de com-

pra e característica pessoal de grupos distintos podem ser usadas para 

definir o estrato do qual cada amostra foi extraÍda". 

Este, então, é o texto de Lessig e Tollefson, no inÍcio dos anos 

70. 

A obra seguinte a ser analisada é uma contribuição de mais 

fÔlego. Ao invés de um artigo, é um livro. t c único livro editado ex

clusivamente sobre o tema. Foi lançado em 1972, nos E.U.A., tendo sido 

escrito por 3 autores, Ronáld Frank, William Massy e Yoram Wind, sob o 

título: w.Market Segmentatibn", pela Englewood Cliffs. 

Vale destacar a figura de um dos autores, Yoram Wind. Mais tar

de, como vamos ver, em 1978, ele produz um artigo, desta vez sozinho, 

em uma ed~ção especial de um veÍculo já citado e de muito renome no meio 

acadêmico e dos praticantes de marketing, o Journal of Marketing Research, 

Quanto a esta obra em que colaborou, damos ênfase ao fato de

la ser a única obra inteiramente dedicada ao te~a. Há vários artigos, há 

capÍtulos em livros-texto, mas somente uma obra em formato de livro abran

gendo exclusivamente o tema. A coleta bibliográfica para nossa disserta-

ção teve então de se espraiar na busca do maior número possível deninhas 

alternativas propostas na literatura especializada. 



O primeiro canítulo é dedic~io a uo exaT:e dos aspectos mais 

relevantes do tema. O nome do canítulo é "Segmentação de Kercado: os 

TÓpicos". 

6, sob o título "Estratégias para a Segmentação de 

1';:ercado", os autores dissertam a respeito do assunto, afirmctndo que um 

dos problemas mercadolÓgicos que a maioria das firmas enfrenta é a de 

nosicionar as características e apelos do ~roduto. Isto é relativamente 

~ fácil se o mercado for ho~o~êneo em termos de preferência do consumidor 

(pode-se, por exemplo, imit~r um concorrente bem sucedido). Mas quanão 

os mercados sio heterogêneos é necessário desenvolver nrocedimentos tais 

como: 

1. Determinar quais dimensões das características e apelos são salientes 

para os consumidores e ponderar sua importância relativa. 

2. Determin2r a distribuição de ~referências na nopulação nara cada di

mensão relevante. 

3. Localizar a posição Ótima para o produto ou anelo em cada dimensão, 

levando em conta a distribuiç;o das nreferências e as posiçÕes das mar

cas existentes. 

A ferramenta de medida proposta para isso é a pesquisa de seg

mentação de oercado.Dizem sobre ela os autores: 

"A pesquisa sobre se~mentação de mercado pode ser frequentemen

te associada com uma de 2 escolas gerais de nensamento. ElaB são: 

a- a escola orient2-da para o comportamento. 

b- a escola normativa ou orient~da para a decis~o. 

A pesquisa comport~mental: 

identifica e documenta diferenças éntre grupos. 

nrocura preditores de tais diferenças. 

-contribui para a teoria do "porque tais diferenças ocorrem". 

A pesquisa orientada para a decisio: 

- assume que tais diferenças realmente existem e focaliza sobre como os 

sefSTIJentos significatiyos podem ser "secionados" da população heterogêneâ.. 

- procura b~ns preditores para auxiliar no processo de secionamento/sena-
-raçao. 

- desenvolve procedimentos par 1 
a a ocar os recursos de 

segmentos". marketing 
a. os 
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Os autores encerr~~ o tÓpico, alertando: 

"Esses dois uontos de vista não são mutuamente exclusivos; de 

fato eles se sobrepÕem em. mui tos estudos." 

E explic a.m, no i tem "A T'arefa Especial das Variáveis Descri to-

r as": 

"Para compreender porque ocorrem diferenças de comnort..mento 

devemos procurar as relações mútuas de tal comport.:a.mento com a renà.&, i-

~. d.ade, estilo de vida e assim por diante. T.~as uma vez ·que tenhamos sido 

canazes de fazer isso para, aigamos, preferência de marca, nós frequen

temente reconhecemos que pode ser também possível relacionar a mesma va

riável (tal como renda e idade) às características de exposição à mÍãia 

do domicÍlio". 

É interessante observar o palav~eado emureg~do ~elos autores. 

Desde o início da obra eles fal~ em variáveis descritoras, jargão tÍpi

co da corrente qu~~titativa: 

"Comecemos definindo 2 tipos de variáveis: 

Definição 1: As variáveis critério ou objetiva - neste caso o consumo 

total dos clientes potenciais. 

Definição 2: As variáveis do marketing mix - neste caso a mÍdia publici

tária em suas alternativas. 

Definiçáo 3: As variáveis ãescritoras do consumidor- variáveis que po

dem ser relacionad~s tanto com a v~riáve~ criiério no problema de segmer. 

tação (tal como consumo total) como com as caractermsticas de desempenhe 

das diversas variáveis do comnosto mercadolÓgico ( por exemplo, mÍdia pu~ 

blicitária ou canais de distribuição), m3.s que por outro lar3o não sejam 

um fator de decisão de se'!,ITI.ent:.wão". 

Os autores alertam que esse aparato de análise, infelizmente, 

tem levado a resultados inconclusÍ-;,ros. u' .ua uma considerável quantidade 

de inconsistências entre as dscobertas dos vários estu:ios de se.gmentação 

e às vezes entre elas (as descobertas/conclusões) e aquelas conclusões 

dos estudos da ciência comporl1ments.l. Não há uma explicação teórica paré: 



tais inconsistências, di~em os autores. Mas continuam propagando ~pesquisa 
, 

na a.rea. 

Wind e demais autores abordam então o que Steven c. Brandt, em 

seu artigo de 1966, definido como a 4º contribuição da Corrente Inicial 

deste CapÍtulo 2, chama de "Variáveis que irão ser :ESTICADAS pelo uso do 

computador". são as variáveis usadas como bases para a segm..entação. Elas 

são aberdadas no Capítulo 2, "Características Gerais do Consumidor", e no 

CapÍtulo 3, "Características do Consumidor em Situação ~apecifica". 

Aqui vai um sumário das bases propostas pelos autores: 

VARIÂVEIS DE CARÁTER GERAL DO CONSUMIDOR 

• Características Demográficas 

Sexo 

Idade 

Ciclo de Vida 

Subculturas (Raça, etnia) 

.situação Geográfica e Mobilidade 

• Características Socioeconômicas Alternativas 

Personalidade 

Interesses 

Estilo de Vida 

~ariáveis paieográfieas 

VARIÁVEIS DO CONmn~IDOR Eü~ SITUAÇÃO ESPECÍFICA 

Lealdade à Marca 

Característica de Uso 

Participação no Processo de Adoção e Difusão 

·(lÍder de opinião, adotante precoce/retardatário, etc.) 

Atitudes 

Beneficios Esperados 

Intenção de Compra 

PercepçÕes e Preferências. 

'Aqui fazemos -umá.--abeervaç-ão-.-Não: há- coneenset-· nà ·literatura- -d~ 
' ~ 

segmentação- a· respeito.;. dessas. bases•-: ~Esses .. autor:e-s -expÕem e.ssae- ~«~im .como 
c' • ~"'- • ·-- ~--·-

Kotler, citado na Corrente Inicial, expõe outras e co!rige ~a pr~p~sta fte 
t d - br s;leira de 1974 de sua obra~ cuJa versao orlglnal e bases na ra uçao a.~ 

de 1967. 
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Deixamos de anali2.ar o capÍtulo 4, porque aborda a segmentação 

do consumidor industrial (empresas) e não a segmentação do consumiàor in

dividual, que é o escono desta dissertação. 

Os autores deiicam o capÍtulo seguinte, o de número 5, ao exame 

dos"TÓpicos Centrais no 'Projeto dos Estuàos de Segmentação". 

Dizem eles: 

"Nos estuãos de segmentação, em geral: 

~. A unidade b~sica de análise é um domicÍlio ou um indivÍduo. 

2. A análise é de seção cruzada (ou seja, inferências acerca do relacio

namento sendo estudado são feitas pela comparação da variação no comport&-

mento, no mesmo intervalo fixo de tempo, preferivelmente a localizar essa 

variação do comportamento do domicÍlio ou consumidor em momentos diferen

tes)(obs: ou seja, ao invés de comparar possíveis mudanças, digamos, m~s 
!\. 

ames, compara mudanças dentro de~ grupo ~o mesmo espaço de tempordentro 
,.. 

do mesmo ~nico mes). 

3. A desejabilidade de uma deterr:rünada base nara segmentação (digamos, ren

d.a) é ju1g:r.:.da pela relação da renda do domicÍlio ao comportamento de consu

mo para o produto e/ou marca sob estudo. Dá-se uma avaliação mais positiva 

a uma deter~inada base para segmentação quanto mais alta for a correlação 

com o consumo~· 

AÍ os autores colocam: 

"4.. As características mais comumente usadas do domicÍlio e avaliadas como 

possível base para sef?Il-entação de mercado são variáveis socioeconômicas e 

demográficas. Além disso, as prÓprias características de compra estão sen

do empregadas em escala crescente (por exemplo, muitos serviços de mÍdia 

e/ou pesquisa agora coletam medidas de consumo de modo que elas possam ser 

usadas diretamente como base narcial Dara seleção de mÍdia, preferivelmen

te a us~r características socioeconômicas e demográficas como substitutas). 

r;.ra:iualmente características psicolÓgicas tais como medidas de personalida

de e atituclinais estão também entrando em uso". 

Esse é o ambiente em 1972. Os autores também discorrem sobre os 

estudos baseados em características do consumidor em situação especÍfica 
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r de uso, de lealdade~ marca, etc.). Na situaçio anterior, os estudos 

sio base~dos em c2r2cteristicas do consumidor de cariter ~eral (caracte-

risticas demoz.ráficas, socioeconômicas, etc.) 

A medição desse segundo tipo também é baseada na análise cruz2.

da/tra"§versal. Há um outro tipo de estudo, o estudo hÍbrido/misto, que 

comnara segmento a sen;mento em perÍodos diferentes. Até a data, eram pou

cos os estudos desse tipo efetuados. 

Até 1972 ~- os autores declaram que poucos·· estudos de segmenta-

çao têm empregado pr:êtjetos hÍbridos. Nos estudos dessa espécie fica tipi.ca.· 

mente assumido que as elasticidades da demanda, no que diz respeito a 

quaisquer das variáveis promocionais consideradas, variam através dos di

ferentes segmentos de mercado. 

11 A diferença entre os estudos mistos e os de seção cruzada é que 

os de seção cruzada (ou análise transversal) comparam segmento a segmento 

dentro do mesmo nerÍodo de tempo enquanto que os hÍbridos o fazem comp~

rando os se~entos em perÍodos diferentes, medindo suas elasticid~des a m~ 

danças no mix promocional". 

Os autores abordam então a invasão da teoria da segr!lentação mer

cadolÓgica pela análise multivari~da, à página 121: 

"0 Fenômeno idul tidimensional versus o Unidimensional 

Se, por exemplo, a lealdade à marca for encarada como envolvendo 

não somente o número de marcas que um domicÍlio compra, mas também a pro

porçao das compras feitas por cala um somada à sua identificação (situa

ção no domicÍlio), fica claro que as medidas unidimensionais de lealdade 

à marca não servem como bases adequadas para a classificação de seção cru

zada dos domicÍlios. Ao invés disso, o que é necessário é um sistema mais 

complexo de classificação (ou seja, ~ sistema de classificação multidimen

sional se faz necessário para classificar domicÍlios em grupos comparando 

"lotes" de m'lrcas). 

COLOCA~LI\. AQUI m.lf I'fATWO DIVISOR NA OBRA ElVI MTÁLISE. Até aqui, os 

autor~s abord~ram ~Tia visão mais humanist~ a~ oeQm t -. ~ • ~ ~uen açao de mercado. A 
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~artir daqui, o consumidor e seu comnort~~ento s~em do foco d& obra e 

este foco se concentra na teoria 
, 1 ·' d ' est~t1stica mouerna, Ja a equaaa ao 

computador, para a maldição, diso, medição da se~entaç~o de mercado. 

Dizem eles: 

"r O sistema mais complexo de cla::-;sificacão) se resolve mudando 

o uso de nrocedimentos de reyessã.o múltipla para o de análise discriminan

te múltipla". 

Os autores colocam então al~as necessidades estatísticas para 

uma perfeita mudança do nrocedimento citado acima. 

A partir daÍ, o jarg~o usaio é assombros~mente quantitativo. 

'' ••• Para se identificar se existe~ou nio essas interaç5es de 

alta ordem e/ou não linearidades (outra hipÓtese aceita sem teste pelo 

modelo univari~do/unidimensional), são descritas p~sso a passo instruç5es 

para se montar urr teste que evidencie se há erros nas hipÓteses imnlíci

tas no modelo (os erros são a~~itir inter~ç5es quando elas não podem exis

tir e assumir cue a equaç~.o à.o modelo sej<;<. linear, mesmo que não seja". 

Os autores alcrt~m que, em um exemplo citado e que deixo de in

cluir nesta dissertação por não ver contribuição à teori:a d~t sef0I!entação 

e sim à da análise multivariada, foi aiotado um sistema de classificação 

<?~ prior i. 

Dizem eles: 

"A técnica é um tipo de análise fatori.:;ü do tino R. Houve urn 

assombroso aumento de equaç5es devido ao uso das variáveis dummy. Algum 

excesso, se é que h~, pode ser usalo co~ outro tipo de an~lise fatorial,do 

tipo Q~' 

Nas conclus5es deste capitulo 5, eles (os autores) dizem: 

"(Há um) crescente uso dos métodos quantitativos ( e do compu

tador, sem o qual eles nio poderiam ser usados eficazmente) e esse uso 

crescente exerce ainda mais pressão sobre o nesquisador para raciocinar a 

respeito da especificação tanto das medlda.s a serem tomadas quanto de seu 

interrelaciona!!lento". 

No capítulo 6 ~· · t e segu1n es os autores ·0 , a Or2~ a mont~~em de urr 
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sistema de medida nara se~mentação de mercado, sendo que nos absteremos 

de comentá-lo nois para nós é suficiente s~ber QUe arquivos de cartões 

83TP nrocessados dentro de ortodoxas regras nul ti V<i.riadas podem ser acio

nados nela digitador a serviço do estrate~ista de marketing. 

Porém entre o estrate~ista de marketing e o digitador h~ todo 

um alf~rrábio alfanumérico dentro de pacotes estatísticos desenhados pela 

nata dos modernos estatísticos que certJ..mente assessorarão com prazer o 

mercadÓlogo empenhado na seynentação. Sem dÚvida dominarão o que se segue, 

aliás tradução integral desse trecho da obra em análise·: 

"Qual é a justificativa, se é que existe, para o uso crescente 

de técnicas analÍticas mais com~lexas, na condução da análise de segmenta

ção? O que poderia levar um pesquisador a utilizar :análise de rer:ressão 

múltipla ao invés de confiar somente em um procedimento solidamente enten

dido, "testado e verdadeiro", como é a análise de classificação cruzada? 

"Por que alguns estudos usar:1 análise discriminante mú1tipla ao invés de 

análise de regressão? Se algu.ém aceita o uso àe análise àe regressão ou 

análise discriminante, por que terceiros, somente por ser novidade, deve

riam considerar o possível uso de análise de correlação canônica? 

Não há uma resposta Única para muitas dessas questões. A escolha 

da(s) técnica(s) mais apropriadas depende não somente das características 

inerentes mas também da formulação do problema de sef',mentação". 

Para justificar essa postura e amenizar as as,ruras do aluno que 

vê que para referendar sua excelência na teoria mercadolÓgica precisa es

quecer o consumidor e ::.braçar a estatística computadorizada, os autores 

se embrenham nos capÍtulos seguintes na montasem desde um projeto simples 

até um projeto no nebuloso Olimpo multivariado da segmentação de mercado. 

Colocaremos anenas o fluxo mais simples e o mais complexo para 

comuni.carmos a noção da proposta dos autores quanto à adoção das técnicas 

multidimensionais à se~ynentação de mercado: 
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Consum.mo 
variável à e-pendente (Y) total 

~ 
Início 

b.álise 
' .. Transversal 

Características ( ou~-ie 
rt classificação . , 

inliepenientes var~aveis demográficas e cruzada) (Xl,X2, X3, etc) 
socioeconômicas 

-
i 

' ~ 

LEGE1~A: Dê entrada à Análise ie Classificação Cruzada 

O fluxo acima aborda aquele projeto simples iescrito pela 

-equaçao 

Y (=consumo total) = (=características demográficas e 

socioeconômica~ 

e que é submeti~o à .convencional análise transversal ou ie seção cruzada 

(cross section). 

Veremos a~ora o Último estágio ia inclusão nesse ~luxo de técni

cas multivariadas para a meãição não só tas características demográficas e 

socioeconômicas, assim como dq.s características psicográficas além ia per

cepçÕes e preferências, bases agregadas àquelas do fluxo inicial. 
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Concluem os autores: 

"Tanto a AID como a análise de regressão múltipla, ou ambas, 

usadas em sequência, seriam técnicas adequadas para uma análise de con

sumo=total do nroduto ou uma análise consecutiva para cada tipo de pro

duto. Se uma análise profunda dos compradores leais à marca fosse dese

jada, então a análise discriminante múltipla seria provavelmente escolhi

da ••• Como Última, porém não muito distante de ser a m~lhor observação, 

se o pesquisador dirigir seu enfoque da análise de percepçÕes e prefe

rências como sendc variáveis dependentes ou independentes, poder-se-ia b~ 

usar ·.nm!:";ou ~ mais procedimentos de escalonamento mul tidimensional • 

••• Dada a natureza de muitos problemas de segmentação, pare

ce frequentemente adequado para muitas, senão todas essas técnicas, que 

sejam usadas entre si no contexto de um único estudo. Admitidamente, le

va tempo e exige paciência o desenvolvimento da familiaridade suficiente 

com o intuito de usá-las num conjunto eficaz. E ainda, considerando o 

caráter da maioria dos estudos de segmentação, a tendência para projetos 

complexos parecer ser irresistível". 

Deixamos de incluir, por fugir ao escopo desta obra a síntese 

do: 

.... Capítulo 7 - Teoriá·:da -:Segmentação :Baseada em Conceitos Microeconômi-

e 

c os 

CapÍtulo 8 - Segmentação sob Incerteza (obs: enfoque do Valor da In

formação Perfeita). 

No capítulo 9, Último da obra, sob o título "Uma Visão do Fu

turo", os autores tecem considerações sobre prognósticos a partir da si

tuação de 1972, data do livro. 

Começam assim o capÍtulo: 

"No que diz respeito a nosso conhecimento, é relativamente raro 

uma idéia ou um conceito ocupar uma posição de quase igual atração tanto 
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para homens de negÓcio quanto para scholars. Foi mostrado nesta o

bra que o conceito de segmentação vem servindo como campo extrema

mente fértil para: 

1. O desenvolvimento de novo conhecimento acerca( do conaumer behavior. 

2. Avanços no projeto de pesquisa e metodologia quantitativa quando 

aplicadas a problemas de marketing em geral. 

3. Ganhos na teoria em desenvolvimento (middle ground) que fornece um 

apparatus para conectar o conhecimento do consumer behavior ao comporta

mento do decision maker dentro da firma". 

Mais à frente, dizem os autores: 

"Consumo total ou lealdade à marca são critérios já constata

dos em dive~c-os estudos de segmentação mas ênfase deve ser dada ao que 

é o cri téri. · ·~rítico do consumer behavior, ou seja, a resposta das ven

das a variáveis promocionais por segmentos de mercado". 

De novo os autores alertam: ~stão substituindo a ênfase na~ 

resposta promocional pelo uso do escalonamento multidimensional dos da

dos de percepção e preferência. Se isto tem de acontecer, então necessi

tamos desenvolvimento adicional em: a) relacionamento da distância en

tre atributos percebidos do produto e pontos ideais à escolha de marca 

ou produto, e b) determinação do efeito de vários tipos de comunicação 

na mudança de características percébidas de produtos e/ou pontos ideá.is, 

e c) predição de percepçÕes de produto a partir de dados de caracterís

ticas de estilo ou função objetiva de engineering e/ou resultados a par

tir de testes de conceito e assim por diante". 

A essa altura (página 253), os autores fecham a obra: 

"Esperamos que este livro esteja ultrapassado daqui a poucos 

. anos". 
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O prÓximo artigo a ser comentado faz parte de uh número 

de um veículo de alto trânsito nas rodas mercadolÓgicas, o Journal 

of Marketing Research. Esse exemplar, de.agosto de 1978, foi intei

ramente dedicaao ao tema da segmentação de mercado. 

Embora já citado, não se pode esquecer a importância desta co

laboração. Referências a ele são feitas nos trabalhos subsequentes 

realizados por scholars e praticantes da segmentação. Seu au~or é 

Yoram Wind, seu título é "Issues and Advanoes in3Segmentation Resee.::,~~

arch" e nele o autor expÕe a situação então corrente da teoria e prá

tica da segmentação, assim como faz prognósticos e aponta falhas. 

À página 317, a primeira do artigo, diz ele: 

"Examinar a situação atual da pesquisa de segmentação revela 

alguma discrepância entre os desenvolvimentos acadêmicos e a práti

ca do mundo real. A pesquisa acadêmica de segmentação vem sendo uma 

das áreas mais avançadas em pesquisa de marketing. Muitas das novas 

técnicas analíticas propostas em marketL~g vêm sendo aplicadas e tes

tadas na área de segmentaçãoo Os estudos de segmentação no mundo real, 

em contraste, vêm seguindo padrÕes típicos de pes~uisa com pouca cria

tividade seja no projeto ou na análise • 

••• O avanço da pesquisa de segmentação de mercado exige, 

portanto, estreitar o fosso entre a pesquisa acadêmica orientada e 

a aplicação no mundo real da pesquisa de segmentação. 

O autor sugere então na tabela 1 alguns tÓpicos que ele con

sidera os de maior relevância quanto à análise da situação atual da 

segmentação: 

"A revisão, resumida na Tabela 1, é organizada na base das 

cinco principais fases da pesquisa de segmentação - a definição do 

problema, as considerações do projeto de pesquisa, os enfoques da 

coleta de dados, os procedimentos da análise de dados,' a interpreta

ção dos dados e a implementação do projeto~ 
A seguir, incluímos a Tabela acima citadat' da qual comenta-

remos alguns dos itens mais relevantes para nós: 
~ 
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-----~--------------------------~--------------------------------------
TAEE~ 1 

Algumas Considerações Principais Envolvidas nos 

Estudos de Pesquisa de Segmentação 

1. Defitilção do Problema 

A. Exigência da gerência 

B. Segmentação de projeto único versus de série contínua de pro

jetos. 

c. O modelo de segmentação 

1. Selecionando as variáveis para o modelo 

2. Projetos tradicionais a priori e com base em agrupamento 

versus projetos mais novos e flexíveis de segmentação com

ponencial. 

2. Projeto de Pesquisa 

A. A Unidade de Análise 

B. As DefiniçÕes Operacionais 

c. O Projeto da Amostra 

D. A confiabilidade dos Dados 

E. A estabilidade do Segmento 

F. A Homogeneidade do Segmento 

G. A Segmentabilidade do Mercado 

H. A Validação 

I. As Considerações de Custo 

3. A Coleta de Dados 

A. Fontes Primárias versus Secundárias 

B. Procedimentos Convencionais versus Novos 

. 4. A Análise dos Dados 

A. Para a determinação dos segmentos: a classi~icação 

B. Para estabelecer os perfis dos segmentos: discriminação 

c. Para a clas~icação e discriminação simultâne~s 

5. A Interpretação dos Dados e a Implementação dos Resultados 

A. Determinando o número de segmentos e a seleção dos segmentos-
~ 

alvo. 

E. Transformando os achados de segmentação em estratégia. 

------------------------~----------------------------------------------

42. 



Quanto ao item "Definição do Problema", diz Wind: 

" ••• A aceitação pela gerência do conceito de segmentação de 

.ercado resultou no uso da pesquisa de segmentação para responder a uma 
_ da 

mpla gama de questoes de marketing acerca , resposta dos segmentos de 

.eroado às estratégias da firma (mudanças de preço, ofertas de novos ~ro-

Lutos~ mudanças no produto, temas :publicitários, esforços promocionais e 

LBsim :por diante), assim oomo para a seleção de mercados-alva para cada 

~a das ofertas planejadas de marketing pela firma". 

Ainda na "Definição do Pro»lemâ~comenta dificuldades de execução: 

"••• A teoria normativa centra seu foco em como a informação so

Jre as características do consumidor e sua relação com as variáveis da 

~stratégia de marketing deveriam ser usadas no desenvo~Yimento e avaliação 

ie uma estratégia de marketing. Diversos modelos para alocação dos reeur

aos promocionais aos segmentos na :presença de incerteza (tanto acerca da 

resposta à promoção por parte dos consumidores com deternü:nadas caracterís

ticas quanto acerca do grau em que cada veÍculo publcitário atinge esses 

consumidores) vêm sendo propostos e conceitualmente podem ser estendidos 

às outras variáveis da estratégia de mercado. Mesmo assim os modelos nor

mativos de segmentação vêm:sendo raramente, se é que já aconteceu, sendo 

implementados. Isto pode ser atribuÍdo às dificuldades na operacionaliza

ção da teoria segmentati va t•. 

Cita como problema o critério para definir o que é he~vy user ver· 

sue light usar; como variam de possível segmento para :possível segmento. 

Já no item "Segmentação de :projeto único versus de base contínua", 

comenta que mesmo havendo um projeto norteando a segmentação acontecem es

tudos, por exemplo, de conceito de produto, de forma estanque àqu~le do 

estudo "Abrangente", que é o direcionador e devia abrigar todo e qualquer 

estudo de marketing: 

~uitos estudos de aegmentação vêm sendo projetados como estudos 

bá.sicos, de um só fÔlego, grandes e caros. Tais estudos se justificam em 

UJ!Ul variedade de situações nas quais a gerência gostaria de entender a es

tratura básica do mercado. Ainda assim este tipo de estudo raramente tem 

consegúído produzir efeito subsequente em outros estudos e estratégias d~ 

uma empresa. Não de forma inusitada, depois de conduzirem o estudo básico 

"abrangente", as :firmas continuam a -empreender outros estudos de marketin 
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tais como teste de conceito e de produto com menhuma relação com o con

ceito de segmentação ou com os achados do estudo anterior". 

Na introdução do item "The Segment Model", à página 319, ele diz: 

"Ao se construir um modelo organizacional de segmentação, as vari

áveis a s~em~.incluÍdas deveriam ser as características das unidades or

g~~izacionais relevantes de tomada de decisão". Com essas linhas, o autor 

me parece deixar transparecer a necessidade da filosofia segmentativa o

~ientar o planejamento estratégico da firma. 

No subitem "Seleção das variáveis do modelo", diz Wind: 
11 Durante anos quase todas as variáveis vêm sendo usadas como 

bases para a segmentação de mercado". E -a seguir expÕe uma classificação 

das bases mais usadas nos atuais estudos de segmentação: 

• Para compreensão abrangente/geral de um mercado: 

benefÍcios almejados 

padrÕes de compra e uso de produto 

- necessidades 

padrÕes de lealdade e de adesão/abandono da marca 

uma mescla das variáveis acima • 

• Para estudos de posicionamento: 

uso do produto 

preferência por produto 

benefÍcios almejados 

um misto das variáveis acima • 

• Para conceitos de novos produtos (de desenvolvimento de novos produtoa)

reação a novos conceit&s (intenção de compra, preferência pelo novo 

versus atuais produtos, etc.) 

benefÍcios almejados • 

• Para decisão de preço: 

sensibilidade a preço 

propensão a fazer negÓcio. 

sensibilidade a preço via padrÕes de compra/uso • 

• Para deoisies publicitárias: 

- benefícios esperados 

- uso de mÍdia 

- dados psicográficos/de estilo de vida 

um hÍbrido dos padrÕes acima (das variáveis acima e/ou de padrÕes de 
• Para decisões de distribuição: compra/uso). 

- lealdade a loja e preferência por loja 44. 
benefÍcios almejados na seleçao de loja. 



Ainda no subitem "Selection of variables for the model", comen· 

ta o autor, ã página 320, a respeito da força (ou fraqueza) do poder 

de predição das variáveis selecionadas: 

" ••• A seleção das variáveis é um problema complexo. Essa com

plexidade emana do seguinte fator, entre outros: 

- o elo ~frequentmente mencionado entre as bases selecionadas e os 

descritores do segmento. Segmentos com elasticidade? variáveis frente 

variáveis de mercado podem não ser identificáveis em termos de des

critores demográficos, por exemplo. De maneira oposta, os segmentos 

definidos em termos de características demográficas e outras carac

terísticas gerais de consumidor tendem a ser identificáveis mas podem 

não apresentar elastic:i.dades variáveis frente às variáveis de marke

ting". 

Uma outra dificuldade que o autor aponta é a escassa generali

zação até agora obtida, emanada dos estudos já reàlizados: 

"Surpreendentemsht~,apesar dos milhares de estudos acadêmicos 

e comerciais vindos de pesquisadores de marketing e do consumidor, 

podem-se sacar muito poucas generalizações sobre como tais variáveis 

poderiam provocar quais efeitos sob quais condições". 

Mesmo assim, o autor defende um modelo genérico a ser ado~ 

tado na segmentação. :Mais à frente veremos que não é consenso de to

das as correntes de segmentação a existência desse "estudo genérico": 

- "Modelos de segmentação a priori vêm tendo como a variá

vel dependente (a base para a segmentação) tanto as variáveis de pro· 

duto especÍficas(por exemplo, uso do produto, lealdade à marca) quan· 

to as características gerais do consumidor ( por exemplo, fatores de· 

mográficos). O típico projeto de pesquisa para um modelo de segmenta· 

ção a priori envolve sete estágios: 

1. Seleção de uma base(a priori) para a segmentação. 

2. Seleção de um conjunto de descritores de segmentação (incluindo 

hipÓteses do elo possível entre estes descritores e a base para a se 

mentação. ~ 



3. O projeto da amostra - a maioria com amostra estratificada e ocasio

nalmente por cota, de acordo com as diversas classes da variável depen

dente. 

4. A coleta de dados. 

5. A formação dos segmentos h.q_seada em uma classificação dos respondente 

em. categorias. 

6. O .estabelecimento do perfil (condicional) dos segmentos, usando aná

lise discriminante múltipla, análise de regressão mÚltipla, AID ou al

gum outro procedimento analítico adequado. 

1. Transposição das descobertas acerca do tamanho estimado e perfil do 

segmento em estratégias especÍfica3 de marketing, incluindo a seleção 

doe segmentos..; alvo e o pro§ctto ou modificação da especÍfica estraté

gia de marketing. 

Fechando o item "Problem Definitions", ainda no subitem "The 

-Segmentation Model!'., Wind e:xpoe um exemplo, para apoiar sua proposta de 

adoção de um enfoque novo, a segmentação componencial: 

"Em segmentação componencial, os mesmos princÍpios de proje

to que norteiam a seleção dos estímulos (de produto) são aplicados tam

bém à seleção dos respondentes. For exemplo, em estudo para produto no

vo'de ·segu.ro de saúde, quatro corijmtos de características de responden

tes foram identificados na base da experiência prévia com o produto e dt 

julgamento da gerência: IDADE, entre 50 e 65 e mais de 65, SEXO (mascu

lino, feminino), ESTADO CIVIL (casado, solteiro), e SITUAÇÃO ATUAL, 

quanto a USO DE SEGUROS (ter algum seguro-saúde com a empresa do clien

te, ter seguro-saúde com outra empresa e não ter qualquer seguro-saúde 

além do obrigatório, oficial). Determína1os esses fatores e níveis, se 

um projeto fatorial complete for empre-.,;gado poder-se-ia ter 36 pàssívei 

perfis de consumidor (3x2x2x3). Empregando um projeto de matriz ortogo

nal pode-se usar somente nove combinações. Tal projeto exige o peneira

mente dos respondentes para selecionar aquelas que atingirão as nove e

xigências do perfil. Cada entrevistaào é então questionado e recebe a 
aplicação da análise por correspàndência/conjunt~ pala a avaliação de 

um conjunto de hipotéticos -.produtos de seguro-saÚde". 
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o autor segue relatando os passos do algoritmo até a estonteante 

quantia de 243 possíveis características de produto a partir de qualquer 

dos 36 tipos de respondentes. Realmente, só com papel e lápis é uma car

ga de cálculo enorme! 

Na sequência do artigo, à página 323/324, no item "Researoh De

sign", Wind aponta o que considera um grande problema na definição do 

tipo de variável empregado habitualmente e que, no entender dele, apre

senta alguma anomalia: 

"Um dos principais problemas na análise dos dados multipessoais 

é o desenvolvimento de uma variável dependente que reflita decisões de 

2 ou mais indiVÍduos". Enquanto a unidade de análise for o indivÍduo, tu· 

do corre bem. Encarar o domicÍlio e seu comportamento como um comporta

mento individual já é uma imposição discutível. O autor cita há que pou

cos estudos a respeito e um dos Únicos dois levados até o final não con

duziu a nítidos resultados interpretáveise 

Como se infere, a psicologia social ainda não conseguiu quanti· 

ficar vari:lveis para seu campo de atuação, o estudo de grupos. Coesão, e 

tabilidade, autonomia de grupos ainda exigem maior pesquisa empÍrica par: 

alcançaren eficaz mensuração de variáveis que reflitam seu comportamen

to. 

No item no:perational Definitions", à página 325, o autor aborda 

a operacionalização do projeto. O formato do estímulo carece de maior 

pesquisa: 

"Havendo definido as variáveis de interesse e a tarefa do res

pondente, o pesquisador ainda se defronta com a questão da execução dos 

estímulos. ~ estudos de segmentação por benefÍcios, pode-se considerar 

apresentar os benefícios (características do produto) na forma de descri 

.ções verbais, concepçÕes àe artista/desenhista, ~otos a cores de produ

tos hipotéticos ou então anúncios (comerciais). Poucos estudos vêm sendo 

conduzidos nesta área mas ainda pouco se sabe acerca:: do ef'ei to das execu 

çÕes a-~ernativae na resposta do consumidor e mais trabalho de pesquisa 

se faz necessário". 

Fico ~:ma.ginando as dificul5dades inerentes à produção desse mate 

rial de apoio para a avaliação das duzenta e q1,;:,are~ta e três possíveis 

características do exemplo de produto novo citado há pouco, o do segu
ro-saúde. 
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Outro aspecto que assume importância na pesquisa de segmenta· 

ção e é ressaltado por~ind é o da estabilidade do segmento no decorre 

do tempo. 

Diz ele à página 326 do texto, no item "Research design", no 

subitem "segment stability": 

"Um aspecto frequentemente negligenciado da pesquisa de seg

mentação é a questão da estabilidade do segmento através das situaçÕeE 

e do decorrer do tempo, isto é , atribuÍda a localização do indivíduo 

i ao segmento j, quão provável é que o indivÍduo irá permanecer no mee 

mo segmento com o transcorrer do tempo e das diferentes situações? A 

resposta a esta questão depende de três conjuntos de ~atores. 

1. A base para segmentação. Em geral poder-se:ia assumir a hipÓtese 

que quanto mais especÍfica a base para a segmentação (por exemplo, ser 

aibilidade a preço ou então a compra de uma determinada marca) tanto 

menos estável o se,~ento. 

2. Uma das variáveis que solapam a estabilidade dessa permanência: a 

inconstância do mercado. As mudanças nas atividades concorrenciais e 

outras condiçÕes ambientais (políticas, legais, culturais, econômicas! 

etc.) provavelmente contribuem para perturbar a estabilidade dos seg

mentos e aumenta a probabilidade do liga/desliga (switching) entre os 

segmentos {não é mesmo, Nova RepÚblica?) 

3. As características do consumidor. Todos os consumidores atravessam 

mudanças básicas no ciclo de vida: mesmo no curto prazo (dentro de um 

estágio do ciclo de vida), os consumidores podem diferir com respeito 

à sua probabilidade para mudar e quanto à natureza da mudança • 

••• Até a data, há somente alguns poucos casos não publica

dos sobre a indÚstria nos quais o mesmo mercado foi segmenta1o 2 ou 

mais vezes durante um perÍodo-de poucos anos. Nesses casos (variando 

desde produtos alimentícios frequentemente adquiridos até políticas d 

seguro), surpreendentemente poucas mudanças vêm sendo observadas no t 

manha e composiçãoestimados dos vários segmentos no transcorrer de um 

rel<t;tivamente curto período de tempo (1 a 3 anos)". 
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Quanto ao .tipo de estudo, o autor traça algumas conside-

-raçoes: 

" •••• Alguma estabilidade dos segmentos por benefÍcios duran

um perÍodo de 2 anos foi comprovada. Uma estabilidade semelhante de 

segmentos psicográficos a partir de 2 amostras independentes durante 

um perÍodo de 2 anos também foi descoberta em um estudo inédito por 

\Vells". 

A essa âltura, Wind volta a sugerir o ueo de análise multivaria

da na medição dos segmentos. Abrindo um tÓpico, Segment H~ageriei~y~ à 

página 327, diz ele: 

"Os estudos de segmentação comumente envolvem a determinação 

dos segmentos (baseada tanto em julgamento a priori quanto em enfoque 

de agrupamento) seguida de identificação do perfil do segmento quanto 

a outras características dos respondentes. O Último estágio é habitual

mente empreendido pelo exame da possibilidade das diferenças significa

tivas ent1e as médias dos segmentos em wn conjunto de variáveis básica~ 

Descobrir que 2 ou mais segmentos são diferentes em termos de 

seus perfis médios não fornece qualquer ~dicação acercaü dos possí

veis segmentos dentro de cada segmento. Os membros de um segmento "com

prador", por exemplo, podem comprar uma determinada marca por diferen

tes razões. Eles podem ser heterogêneos em suas necessidades, caracte

rísticas demográficas e exigências de informação. A princÍpio, quase 

todo segmento pode, por seu turno, ser decomposto em subsegmentos. Des

sa forma, para alcançar homogeneidade intrassegmento, exige-se uma de

finição multidimensional muito específica da base para segmentação ••• o 
enfoque mais comum para identificação dos subsegmentos é um enfoque hÍ

brido de segmentação na ~ual o pesquisador busca subssegmentos poste

riores entre os segmentos a priori pelo agrupamento de membros de cada 

segmento, ou alternativamente pela ·~plicação de u:m esquema. de segmenta

ção a priori para cada um dos segmentos es~abelecidos por um agrupamen

to de respondentes ." 

Abrindo outro subitem, A Segmentabilidade do Mercado, Wind 

coloca termos estatísticos um tanto fora do alcance 1f mercadÓl~go, 
extraÍdos talvez do jargão diário mais apropriado a um estatístico: 

ttUma medida de segmentabilidade de um mercado foi :proposta re

centemente no contexto do modelo componencial de segmentação. Depois 
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da aplicação do modelo COSEG o pesquisador pode pegar os rateios dos 

respondentes correspondentes (!) ao conjunto de estímulos de produtos 

e submetê-los a uma convencional ANOVA de 2 direções. Usando a médida 

ômega ao quadrado de Hay o pesquisador pode obter um Índice da impor

tância dos respondentes, os estímulos e a interação entre os estímulos 

e os respondentes". 

No item "ConsideraçÕes de Gueto, à página 328, diz ·1Vind: 

"Muitas considerações de projeto e análise têm somente impli

cações mínimas de custo. De fato, sempre que um pesquisador apresentar 

considerações de custo como a razão para não usar procedimentos esta

tísticos múltivariados , poder-se-ia suspeitar porque muitos desses prc 

cedimentos não implicam em custos mais altos. Além disso, se um pesqui

sador for familiarizado e tiver conhecimento operacional das técnicas 

estatísticas multivariadas, seu uso em pesquisa de segmentação pode 

ser consideravelmente menos caro tanto em termos de custo de computa

ção quanto do tempo de analista" 

Todos os itens ultimamente abordados diziam respeito à seção 

"Reaearch design". Abre então a seção "Data collection", à página 

318; Entre outras fontes, cita a dos Correios; com ;ase no Censo: 

"··· A segmentação geral dos E.U.A. baseadas em 71 variávei~ 

demográficas e socioeconômicas do censo vêm sendo conduzida pela Com

puter Cartography, Inc., e oferecida comercialmente. Esses daãos fo

ram submetidos à análise fatorial e então agrupados tendo como resul

tado 41 clusters (tais como ":profissionais em ascensão da classe supe

rior e estudantes universitar.ios em cidades novas") e também em um dos 

12 principais clusters (tais como "áreas da elite suburbana com alto 

nível de instrução e pertencentes a famÍlias brancas" ou "áreas operá

rias não metropolitanas de classe .. ~é::dia inferior para classe média"). 

Comentando medidas adotadas, cita técnicas projetivas deixando 

de ser usadas, assim como entrevistas de pergunta aberta (parece que 

lá o cons~dor é cada vez menos um indivÍduo e cada vez mais um núme

ro de c6digo na listagem do arquivo do programa computadorizado de seg

mentação, ao menos na visão do autor). 
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Na seção seguinte, "Data Analysis", o autor relata o que con

sidera um padrão de inovação da difusão quantitativa: 

"A difusão de novas técnicas de análise de dados tem come

çado com a publicação de um artigo acadêmico sobre a aplicabilidade de 

algum modelo analÍtico e algoritmo (habitualmente emprestauo da estatís

tica ou da psicologia matemática~ e menos frequentemente da economia 

e sociologia). O procedimento então é aplicado a uma quantidade de es

tudos de marketing academicamente orientados e finalmente é escolhido 
I 

por algumas das firmas de marketing mais inovadoras. -~ifusão do esca-

lonamento multidimensional e da análise por correspondência/conjunta 

fornece bons exemplos dàsse padrão de difusão". 

Ainda na seção "Data analysis", no item ""For sim.ultaneous elas· 

sification and discrimination", à página 318, diz: 

"Se o pesquisador não estiver interessado.· em manter a distin

ção de um conjunto de variáveis-critério, a análise de correlação ca

nônica ou de redundância (um método componencial que maximiza o Índice 

de redundância de Steart e Love) podem ser consideradas como um proce

dimento para classificação simultânea dos respondentes e da determina

ção dos perfis discriminatórios relevantes dos vários segmentos". 

Na Última seção, à de número 5, "Data interpretation and 

im:plementation o f resul ts", no i tem "determ.ining the J.:.n:u:m\ber of seg

menta and selection of target segmenta", à página 333.: 

"••• O custo da segmentação, os problemas inerentes a ~ualquer 

esforço para alcançar efetivamente um grande número de segmentos e a 

complexidade de se gerenciar um grande número de segmentos fom.am um 

composto que encoraja a seleção de relativamente poucos segmentos. Por 

outro lado, maior homogeneidade de segmentos exige um grande número 

de segmentos. Para balancear essas 2 forças, modelos analíticos mais 

rigorosos deveriam ser desenvolvidos". 

Diz ele sobre a implementação dos resultados (sua transformação 

em estratégia): 

"As discussões informais com uma o1;>_servação de transformações 

"bem sucedidas" e "mal sucedidas" sugere poucas collclueões generalizá

veis a1ém.daquelas Óbvias tais como: 
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- ell'l.volver todos os usuários relevantes (por exemplo, gerentes de 

prod.uto, desenvolvedores de novos produtos, :pesaoal_da agência de pu

blilcidade, etc.) na definição do problema do projeto de pesquisa e dos 

est1~gios de interpretação de dados". 

O autor aborda então aquele aspecto da decisão da alto risco. 

A er~presa deseja de fato conhecer melhor seus clientes e afim disso de

seja. sinceramente segmentar seus mercados a fim de atingir melhor s"@US 

conrsum.Íª 'Ores. Porém falta a ela um.a cultura segmentativa., uma real dia 
-

posição de priorizar o projeto segmentativc. Assim aborda o autor a 

alternativa de ftalto risco~f: 

" •••• organizações, atuando em mercados industriais ou ao con

s~idor, em média relutam em empreender estratégias de alto risco. Es

tratégias que se desviam da atual estratégia ••• são encaradas como de 

alto risco. As descobertas do estudo segmentativo desenham entradas pa

ra decisÕes envolvendo alto risc<:J". 
A 

Sintetiz~~do todo o artigo, o autor expos aspectos englobados 

nos cinco itens abaixo: 

1. :Problem defini tion. 

2. Iiesearch design. 

3. Data colleotion. 

4. ~-!ata analysis, e 

5. Data interpretation and implementations of re'Sults; 

A essa altura, à página 334, o autor encerra o artigo, com a 

-seçao "Concluding Remarks ,. • Nela o autor sugere algans aspectos a. se-

rem adotados pelos praticantes: 

-'Reavaliação e operacionalização da teoria normativa de segmentação, 

com ênfase na questão de como alocar recursos entre mercados e produto~ 

ao longo do tempo. 

- Acumulação do conhecimento sobre as bases plenas de sucesso para seg

mentação através dos estudos (sobre produtos, situações e mercados). 

- E~preender estudos externos de valida~ão nara se determinar o desem-
~ y -

penho de estratégias de segmentação que foram baseadas nos a'chados dos 

estudos de segmentação. 

- Integração da pesquisa de segmentação com o sistema de informação de 

marketing da firma.. 

- E:studa.r o projeto organizacional de firmas que demonstraram ser bem 
sucedidas e mal sucedidas nas estratégias de implementação de segmenta 

· çãc1". 
Este é o artigo de Wind. ___ _.;.,. ___ _ 52. 



Em 1983 surge no Journal of Marketing Research o artigo de 

G. Ray Funkhouser, com o título "A Note On The Reliability of Certain 

Clustering Algorithmsn, onde o autor critica algumas imprecisÕes des

sa técnica quantitativa, citg,da nesta resenha por Y. Parker Lessig e 

John o. Tollefson em seu artigo de 1971, uMarket Segmentation Through 

Numerica1 Taxonomy", no mesmo veéiulo, Journal of Marketing Resarch. 

Diz Fu..nkhouser: 

"Diversos autores vêm observando que alguns procedimentos de 

clustering são não confiáveis (por exemplo: Johnson 1974; We11 1975; 

Wind 1978)". 

Descreve então o caso de um mesmo exeprimento com 800 responden

tes sendo agrupados por um programa de cluster Howard-Harris, rodado 

por 2 computadores idênticos, e que geraram clusters um tanto diversos. 

2. ~~ •• C.. A. CORRENTE PSICOGRAFICA 

Destacamos a seguir aquela corrente segmentativa que havia 

dado sinais de fortalecimento em. 1977, denominada " segmentação p:sico

grá.fica". Era a corrente que estudava o estilo dos integrantes de um 

mercado e dividia esse mercado em segmentos com estilo de vida homo

gêneos entre si e heterogêneos em relação aos demais segmentos. O es

tilo de vida ou psicografia de uma amostra de consumidores é medido 

com perguntas sobre suas atividades, interesse e opiniões, dividindo

-se esta Última em valorés, crenças e atitudes. 

No único livro dedicado exclusivamente ao tema, "K.arket Segmen

tation", de 1972, já havia menção a essa corrente. 

A partir de 1977 ,. artigos a respeito fortaleceram essa ten

dência, que hoje tem vigor até mesmo aqui no :Brasil. 

Em 1977 surge o artigo que dá sinais de fortalecimento des

sa tendência. ~ o artigo de John Schweitzer, no boletim AifPA, propondo 

a adoção da segmentação psicográf'ica para melhor alcance da audiência 

de veículos impressos de comunicação. ~ 
Em artigo de 1979 Venkatesh e Tankersley estudam a influência 



do valor "feminismo" para formação de segmentos na audiência de re

vistas femininas. 

Em 1985 Wil~es e Valencia estudam como o estilo de vida de 

whites e non whites influenciam na compra de produtos genéricos. 

Em 1985 (mesmo ano do anterior) William D. We~ls alerta 

em artigo sobre o erro de depositar excessiva confiança na predição 

de comportamento por intermédio de medição atitudinal. 

Em 1986 Jack Lesser e Marie Adele Hughes escrevem case que 

expÕe como validaram o fato de existir ou não segmentos comuns em 

mercados geográficos diferentes. 

Ampliando o apanhado de idéias acima exposto, apresentamos 

a seguir resumo sobre cada um dos artigos acima citados. 

Surgiu em 1977 um artigo no boletim A1~A - News Research Report, 

de Washington, E. U. A. 

Seu autor é John c. Schweitzer e ele afirma à página 1 desse 

exemplar de dezembro de 1977: 

''A segmentação de audiência não é uma novidade para editores 

de jornal.fl0í~s···vê~sinalizando para segmentos de mercado durante anos 

segu.idos.- As páginas de esportes, as páginas femininas , as páginas fi

nanceiras, as de humor, etc., são todas projetadas para sinalizarem 

para determinados segmentos de audiência. 

Pesquisa seguindo métodos de segmentação de mercado, contu

do, são relativamente novas. As tentativas iniciais de segmentação 

descreviam a audiência em termos de dados demográficos. 3les são facil

mente medidos e são traços objetivos de indivÍduos - idade, sexo, renda 

e educação/instrução. Sua fr~queza é que eles não explicam porque deter

minados grupos de mesma idade, instrução :e renda lêem ou não jornal da 

mesma forma que outros grupos. 

Outra técnica para segmentação de mercado é classificar pes

soasl de acordo com suas características psicolÓgicas no que se refere, 

por exemplo, a "nÍvel de interesse político" ou "senso de dever cívico". 

A fraqueza dessa abordagem é que uma pessoa com "alto interesse políti

co", por exemplo, pode estar muito interessada em polÍtica nacional mas 

defj_nitivamente não interessada em política estaduale 
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A análise do estilo de vida (obs: ou segmentação psicográfi

ca) t>rotou a partir de uma necessidade de se segmentar o mercado em 

grupos distintos com características especÍficas e identificáveis. Max 

Weber acredi tava·~que a motivação da pessoa podia ser detectada obser

vando-se o estilo de vida da pe~eoa. 

Devido ao fato do estilo de vida ser um conceito derivado 

da 1\WTIVAÇÃO, ele é comumente medido pela deterrninação das atividades, 

interesses e opiniÕes dos entrevistados, além de seus-dados demográfi-

cos. 

O resultado (da tabulação de respostas acerca de 300 pergun

tas) é a divisão dessa amostra em grupos homogêneos quanto ao estilo 

de vida, os chamados Segmentos de Audiência". 

Em resumo, esta é apontribuição de Schweitzer, surgida em 

1977 .. 

Em 1979 surge no Journal of Marketing ResarCh um artigo de au

toria de Venkatesh e Tankersley. 

t um case sobre uma pesquisa sobre leitura de revistas e uma 

prop()sta de como dirigi-la para três tipos diferentes de mulheres me

diante a tecnologia descrita nesse artigo. Seu título é "Magazine Rea

dership by Female Segmente". 

Com base na definição do valor "feminismo" (completa igualda

de entre mulheres e homens), o estudo abrangeu o universo das mulheres 

morad.ora.s na área urbana de Syracuse, na faixa etária de 18 a 45 anos. 

Em uma escala de 10 -pontos, cinco dos quais assumiam. :posiçÕes 

favóJ:-áveis frente a~· i tens relativos ao feminismo e cinco assumiam po

siçÕt:!S contrárias a ele, marcaram-se posiçÕes individuais em uma amostra· 

-pilc)to. Identificaram-se três grupos: feministas, moderadas e tradicio

nalistas. A seguir, aplicaram os limites obtidos nessa amostra-piloto à 

amos1~ra de 333 mulheres, surgindo a classificação de 111 tradicionalis

tas, 109 moderadas e 113 feministas. 

A s1guir, apresentaram uma lista de 34 revistas e pediram pa

ra marcar uma posição em uma escala de cinco pontos que indicasse seu 
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hábitos de leitura individual. A escala variava deede "Eu nunca li" até 

"Eu leio praticamente todas as suas ediçÕes". 

Sintetizando resultados, feministas liam mais ve!culos como o 

New Y:ork Times (notícias) e tradicionalistas liam mais revistas de ar

rumaç:ão do lar (Better Homes and Gardens, nos E.U.A. ou Casa e Jardim, 

aqui). 

A seguir, usaram técnicas quantitativas (análi~~ ~atorial e a

náliese discriminante) para validar (mediante confronto de resultados) a

quelas separações feitas mediante técnicas mais simples. 

t um case interessante, por integrar em sua análise dados de

mogriÍfi.cos (sexo, idade, região) e dados relativos a valores (o femi

nismc) então em maturação). Agrega ainda técnicas quantitativas que "re

iuz~n" a massa de dados, permitindo uma visão global mais acurada ao mes· 

mo ttampo que validam as separações feitas a partir de técnicas mais sim

ples. 

O artigo demonstra que as feministas àonstituem um grupo prin

cipal de audiência para revistas de notícias nacionais e internacionais 

enquanto que as moderadas e tradicionalistas são leitoras das revistas 

de arrumação do lar (do tipo Casa e Jardim), entre outras conclusões. 

Em 1985 surge no Journal of Marketing um artigo de Robert 

Wilk:es e Humberto Valencia que, embora não a cite explicitamente, abor

da a. segmentação çpsicográfica aliada à demográfica. t a descrição de 

um c::ase sobre produtos genéricos e sua adoção Jp.O.r whi tes e non whi tes. 

Seu titulo é: A Note On Generic Purchaser Generalizations and Subcultu

ral Variations. 

O comprador de produtos genéricos tem perfil diferente da

quele de produtos normais? Quais generalizações possíveis quanto a seg

men1~os étnicos (pretos e hispânicos:· nos E. u. A.) em termos de caracte

r:í.s·ticas demográficas, estilos de vida ou comportamento de compra? 

Em síntese, os compradortt;s pretos de genéricos prova.velmFn.te 

são mais jovens, têm renda mais baixa, domicÍlios mais amplos embora 

alugados ao invés de prÓprios, no que diz respe:i,:"o ao confronto de 

se~nentos branco versus o preto. Quanto ao se~ento branco versus o 

his:pânico, não há. diferença releva..11te nesses padrÕes. 
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O estudo foi conduzido em uma cidade do sudoeste americano, 

com '~00.000 habitantes. Desses, 41.000 são de origem hispânica e 26.000 

são éte origem negra. Os respondentes (oba: o autor não c i ta auantos) na. 

época. integravam um painel de consumo operado por uma. firma. de pesquisa 

de mE~rcado. O questionário foi traduzido para o castelhano, para aque

les t!ntrevistados de origem hispânica. Foram empregadas técnicas multi

variadas na medição dos resultados. 

No número de fevereiro/março de 1985 do Journa.l óf Ad.verti

sing Research surge um artigo de William D. We<~s, sob o título: Atti

tude:s and Behavior: Lessons from the Needam Li f e Style Study. Pode-se 

prev•er comportamento do consumidor com base em medição prévia de suas 

atitudes? Diz ele: 

"D.1rante lO anos nós aqui na Needhan estivemos seguindo a ti tu

des de consumidor e comportamento do consumidor no u:zstudo de 3:stilo de 

Vida" de Needham, Harper e Steers. Este levantamento foi no encalço1 das 

atitudes e comportamento referentes a uma ampla gama de tÓpicos". 

Em resumo, alguns insights (amargos para os defensores/cientistas 

do comportamento do consumidor) citados pelo autor: 

• tendências sumarizailtes de atitudes e valores não predizem comporta

mento do consumidor com um grau Útil de previsão. Por exemplo, um con

sumidor pode estar favoravelmente inclinado a comprar determinada re

sidência mas não tem condição para tal. :Mas se condiçÕes e intençãô de 

compra forem congruentes, intenção prediz mais que atitudes o efetivo 

comportamento do consumidor • 

• quanto mais alto o nível de abstração de atitude (papéis sexuais, saú

de, nutriçaõ e finanças} menos ela (atitude) prediz mudanças nas vendas 

nem cevaria com elas durante mais de alguns ~oucos anos porque: 

1. uma atitude pode ser desempenhada de formas variadas e numerosas. 

2.muita.s variáveis podem interferir. 

3. uma tendência pode sofrer reversão a qualquer altura de sua existên-

c ia. 
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Em 1986, mais um artigo sobre segmentação psicográfica é en

co-ntrado na mÍdia especializada. Seu título é: The Generalizability of 

?sychographic Market Segmenta Across Geographic Locations, editado no 

Journal of Marketing, no exemplar de janeiro do já citado ano de 1986, 

da autoria de Jack Leeser e Marie Adele Hughes. 

Tiizem e1e5à página 18 do texto: 

''Uma considerável quantidade de atenção dos echolars vem sen

do de:dicada à segmentação de mercado em geral e segmentação :psicográfi

ca de: mercado em especial. Como 'Hind escreveu, "rios Ú.l tim.os anos dificil

mentet se localiza um exemplar de qualquer veículo principal dedicado a 

marke;ting que não inclua ao menos um artigo diretamente relacionado à 

segme:ntação... (1978a, p. 135). Revisões a.brangen~es de :pesquisa de seg

mentação e pesquisa de segmentação psicogr:;ífíca de mercado, tal como 

Lifee.tY,le and Psychographics, editada :por Wells (197 4), e a edição espe

cial sobre pesquisa de segmentação de mercado do Journal of Marketing 

Eesearch, editada :por Wind (1978b), conduziram às seguintes críticas 

conce:i tuais e operacionais sobre pesquisa psicográfica: 

1. A validade das soluções de segmentação de mercado não podem ser com

parad.as devido à frágil teoria que relaciona as variáveis de segmentação 

à.s de:cisÕes da firma. 

2. As variáveis de segmentação que são escolhidas porque elas explicam 

bem os fenômenos, não necessariamente prev~bem. 

3. As dimensões do estilo de vida e psicográficas podem ser adicionadas 

à ca·pacidade predí tiva dos dados demográficos mas seus relacionamentos 

com o comportamento do consumidor vêm:J. se distanciando de formatos mar

cantes. 

3. Devido à tentativa de analisar "tudo relacionado com tudo", a :prática 

da segmentação psicográ~ica de mercado é meramente uma primeira fase ex

plora.tórí!L:. do processo de pesquisa. 

4. Devido ao limitado desenvolvimento teórico, a pesquisa psicográfica 

ignora a hierarquia dos efeitos que o comportamento aprendido/condicio

nado :pelos consumidores desempenha nas tomadas de decisão. 

5. Devido ao fato que a adequada teoria psicográfioa ainda não foi de

senvolvida, a seleção das variáveis e escalas usadas na pesquisa de seg

mentação é muito frequentemente uma 11 pescaria" 
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Em sua defesa, os dados psicográficos vêm sendo usados fre-

-quent;emente devido aos ricos detalhes que as variávei'S descri toras vêm 

forne1cendo aos estrategistas das empresas no desenvolvimento de estraté

gias de marketing. Existem numerosas testemunhas atestando como o deta

lhe descritivo da pesquisa psicográfica engrandeceu/acrescentou ao desen

volvimento da estratégia de marketing empresarial. Plummer explicou seu 

amplo· uso da forma que se segue: 

"Ela nos diz coisas a respeito de nossos consumidores que a 

maioria dos pesquisadores realmente não tentou quantificar no passado, 

quando o foco estava no produto ou no amplo uso de medidas classi:..ficató-
'-" 

rias como os dados demográficos r'. 

Dessa forma, muito embora outras bases de segmentação tais co

mo padrÕes de consumo e uso de produto tenham surgido desde a populari

zação dos dados psicotráficc?,elashão assumiram ainda o uso generaliza-
\ 

do dos dados psicográficos. Um impressionante volume de recursos empre-

sariais vem sendo investido no desenvolvimento de estratégias empresa

riais, sugerido, ao menos em parte, pelos resultados àe estudos de seg

mentação psicográfica. A General Foods~ por exemplo, baseou sua estratégj 

corporativa de longo prazo em estudo de segmentação de mercado identi

ficando seis tipos de potenciais compradores de loja. Em 1977 um le

vant~nento dos membros da M~A pela Commission of the Effectiveness of 

Resarch and Development for Marketing Management descobriu que\_37 ,~ 
das firmas fornecedoras de pesquisa às empresas associadas à .AMÀ- us·a

vam da:los psicográficos com frequência~ 

A seguir, os autores descrevem um experimento realizado por e

les e cuja base da segmentação foi a de tipos de potenciais compradores 

de lo,ja. A hipÓtese: se em um determinado mercado delineamos tipos de 

...compradores formando segmentos psicogr-áficos nesse mercado, esses mes

mos s~3gmentos psicográficos podem ser detectados em regiÕes geºgráfi

cas d:Lstintas daquela em que· originalmente foram delineados? Os au-

I ct-ores descrevem então a metodolo-giaU.sada para testar a hip6tese 
I 
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que,. no final, foi confirmada: sim, os segmentos psicográficos são 

gene~ralizá-veis de região para região. 

Em 17 cidades de 12 diferentes estados dos E.U.A. foram entre

visiiados 6.808 respondentes, todos adultos e chefes de domicÍlio (ho

m.nen ou mulheres). Os respondentes foram solicitados a indjca.r seu ní

vel de concordância com c~aahma das declarações listadas em um total de 
I 

34 e~irmativas não somente a respeito de estilo de vida mas também 

oriEmtaçÕes de atividades de shopping empreendidas p0r um consumidor 

(benefícios esperados de loja e padrÕes de aquisição de informação pa

ra atividade de shopping, em resumo). 

A seguir, as 34 declarações respondidas pelos 6.808 entrevista 

dos foram submetidas a uma análise fatorial. 

Ao término do processo, descrito em minÚcias pelos autores, 

fore~ identificados 17 diferentes tipos de compr~dor em todos os 17 mer

cados. Desses, sete tipos de comprador foram identificados na maioria 

dos mercados e representavam 78~ dos respondentes do estudo, o que a

tesi;a a generalibilidade de segmentos psicográfieos de região geográfic~: 

para região geográfica. Por exemplo, em. um. determinado segmento~geo

gráfico, há. um subssegmento :psicográfico de com:pradóres "sensíveis a 

preç~o~t e que representam 10,4% .do total dos compradores desse;:- segmen

to geográfico. Os compradores do tipo "e:tigente" (ou seja, os que pro

curEw lojas com balconistas e/ou repositores amistosos e solÍcitos), 

representam 10~ do total de cada segmento. 

Vimos, então a contribuição de Jack Lesser e Marie Adele Hughes, 

2.2~TI.Tendências Que Não Se ~ransformaram em Corrente 

Artigos mais recentes fazem contribuiçÕes embora não tenham 

angariado seguidores de molde a provocar a não transformação da ten

dênc~ia que representavam em Corrente com as características daquelas 

já Hstudad.as (muitos seguidores e vários casos empÍricos na literatura 

espHcializaà.a~. 
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Em 1984 Frederic ',7inter propÕe que se decida :pelo melhor 

método de segmentação por intermédio da árvore de decisão. O artigo 

não teve repercussão. 

Ainda em 1984 Rusae1 Haley, porta voz de uma tendência, a 

da segmentação por benefÍcios, escreve o excelente artigo "Benefit 

Seg:rn.entation - Backwards and Forwards". Ele defende que um produto pa

ra alimentação, digamos um alimento com baixas calorias (gelatina die

tética), é procurado não pelo seu sabor mas pelo bene.fício da redução 

do P'eso. A base não era novidade. Kotler já citara essa base. Como res

saltado, não houve seguidores em número suficiente para transformá-la 

em Corrente. 

Em 1987, Rajiv Grover e v. Srinivasam relacionaram a estru

tura de mercado à segmentação do mercado de café em pÓ. 

Em 1987, Peter Dickson e James Ginter propÕem a padronização 

da tE~rminologia para a segmentação de mercado, sob um enfoque vindo da 

economia • 

• ContribuiçÕes Selecionadas nesta Seção: 

Frederic '\lifinter 1984 - artigo 

~~seel Haley 1984 - artigo 

Rajiv Grover, v. Srinivasan - 1987 - artigo 

Peter Dickson, James Ginter - 1987 - artigo 

A seguir, resumos dos artigos acima citados. 

Em 1984 surge um artigo em Business Horizons, de Frederic Win

ter, com o título: Market Segmentation: A Tactical Approach. 

ApÓs criticar alguns aspectos dos métodos habituais de segmen

tação, sugere a adoção da árvore de decisão para projetos de segmenta-
... 

çao. 

Diz o autor: 

"Há muito·que os mercadizadores reconheceram que um mercado 

' 



não é de fato constituído de clientes e potenciais consumidores com ne

cessidades e desejos idênticos. Tornou- se lugar comum referir-se a seg

mentos, tais como o segmento dos idosos; o segmento de comida canina 

úmida, seca e semi-úmida; ou o segmento de consumidores de chamadas a 

longa distância. E mesmo essas tnês aparentemente convenientes aplica

ções rotineiras de segmentação são de fato más aplicações de um conceito 

simples em sua natureza mas difÍcil na prática. ~bora a segmentação te

nha enorme valor na formulação de estratégia de marketing, é difÍcil 

-transformar teoria em prática para decisões no horizonte de um a três a-

nos~' 

.::_,__; _ A segmentação de mercado é um remédio para uma baixa fatia 

de mercado e/ou uma posição em um mercado de baixo crescimento, é o que 

considera o autor. A segmentação, diz ele, definida em termos simples, 

redefine o mercado de tal modo que uma fatia de mercado de um ofertante/ 

produtt::>r pode se tornar dominante em um nicho menor; alternativamente , 

certos segmentos de um mercado de crescimento lento podem mostrar-se 

crescentes a um ritmo mais rápido'. 

O autor aborda então algumas definiçÕes de segmentação: 

"As origens da segmentação vão até Robinson, mas o pai reconhe

cido do conceito foi de fato Wendell Smith que definiu a segmentação des

ta man•~ira: "A segmentação é desagregativa em seu efeito e tende a levar 

ao recC>nhecimento de diversas céluià.s de demanda onde apenas uma era re

conhecida antes •••• A segmentação de mercado •••• consiste em se ver um mer

cado hHterogêneo como uma quantidade de mercados homogêneos menores em 

respos1;a a diversas preferências de produto entre importantes segmentos 

de mareado •••• Infelizmente, durante muitos anos a segmentação de mercado 

vem sendo sinÔnimo de busca de identificação das características da "me

tade pe1sada", aquela com um nível maior de demanda. Mas definir bases sob 

o critÉ~rio do nível de demanda não é tão adequado, ou tão útil, como dar 

primazj.a ao preço, características di:ferenciadoras, serviços oferecidos, 

etc., no processo de decisão de compra". 
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O autor cita então o que considera más aylicações da 
.. -segm.en-.a.çao: 

~'Levar em conta o nível de demanda!' Uma tÍpica prática é 

eolocar os heavy users em um segm.ento e contrastá-lo com os light 

users. Fela concentração de esforços nos heavy users, o mercadizador 

i~1ora o potencial para maior uso pelo usuário leve ou pelo não usu

ário. ~bora possa exigir algum esforço converter light usersr algu

maB vezes a. fatia de mercado conquistada. nessa parte até então des

pre~zada do mercado pode ser especialmente e.l ta .. 

• " A busca por Identificação~ A identificação baseada em da

doe~ demográficos sofre de três ilusães: 

- u~ mercado regional identificado pode ser atingido por:~a mÍdia 

regional maia barata mas uma veiculação nacional, embora mais cara, 

traxá retornos que compensarão o investimento. 

- os dados demográficos podem ser denorteantes devido a variáveis o

mitidas. O problema é aue os dados demográficos são raramente a cau

sa de um comportamento. Tende-se a omitir religião, por exemplo, em 

dados demográficos. Adaptando um exemplo, deve haver um alto poten

cial de uso de hÓstia ns.s comunidades negras de Salvador. Ou de lei

tura de Playboy no Irã. O problema é que, na verdade, os dados demo

gráficos deveriam ser usados para nada mais que definir algumas limi

taç:ões-..:;por si mesmas Óbvias. ~ um conjunto de alternativas, eles aju

dam a "reduzir" essas alternativas. Mas alguma outra base deve ·,,.oser 

adicionada para se chegar à decisão • 

• "A Preocupação com a fom.a ao invés de com as necessidades: 

Adaptando um exemplo, está provado que se você quiser café 

desc:lafeinado e no ponto de venda só houver café cafeinado, e que este 

seja do mesmo fabricante do tipo que você procura, você leva o café 

éaf't~iflado.o -~No artigo Winter fala de mercado de cerveja de baixo teor 

alcoÓlico. A situação de consumo definirá em qual segmento o consumi

dor irá se incluir. 

Frederic Winter fecha o artigo defendendo o uso de árvore de 

decisão na busca da alternativa Ótima de segmentação. 
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O artigo seguinte se insere 'D ume. tendência que, embora ci

tada ooao base por Kotler e outros, não angariou seguidores em número 

sufic~iente para se transformar em uma. corrente. ~ a segmentação por 

benf!'f:Ícios. :BenefÍcio é a:aãtisf~ção :de um desejo ou necessidade que 

deve ser enfatizada pela estratégia de marketing. Todos desejam lim

par e1eue cabelos, lavando-os com xampu, .mas somente os xampus à base 

de iiJLgredíentes "naturaie 11 vão lavar e limpar o cabelo do consumidor 

sem c:ausar danos à saÚde dos cabelos desses consumidores. 

& 1984 surge na ll teratura internacional um artigo com en

foque descritivo, narrando um projeto de segmentação por benefÍcios, 

corrente de segmentação que é compatível com computador, embora o au

tor, '.Ruesel Haley, não haja preconizado-explicitamente a superioridade 

de seu usn· frente a técnicas quantitativas. Para ele ambas têm seu 

papel no estudo de segmentação. O artigo tem por título "Segmentação 

por .BtanefÍcios - Avanços e Recuos", em inglês "Benefit Segmentation -

Forw~rds and Backwards", e foi editado no "Journal of Advertising Re

search", em fevereirc· de 1984. 

Dele extrairemos aspectos sobre a metodologia empregada. 

O autor diz no inÍcio do artigo: 

HHá alguns anos atrás o Market Science Institute classificou 

o "deinenvolvim.ento das metodologias :para a determinação das necêssida-

des nã~o satisfeitas dos consumidorl!s" como um dos diversos tÓpicos prio

ritários para aqueles engajados na pesquisa metodolÓgica relacionada à 

prática do marketing. Mais recentemente, na Attitude Research Conferen

ce de 1983 da American Marketing Association, Vitor Beardsley da Ameri

can Bell, em uma revisão cuidadosa da literatura abrangendo as necessi

dades ·do consumidor, notou que as necessidades e desejos vêm sendo defi

nidos de numerosas maneiras e solicita o aparecimento de alguém que "di

vida ma "conjunto àbrangente e sistemático de conhecimento e de metodolo

gia coterente" a respeito de necessidades do cliente". Este relatório não 

preten!ie preencher essa lacuna. Contudo 9 ele traça uma tangente à mesma. 

área-problema. 

"Desejos e necessidades" têm conotações que são básicas, Ín

timas E! que causam efeitos. Contudo, :para aqueles dentre nós que lidam 
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princ:ipalment~ com bens embalados e serviços ao consumidor, termos tais 

como "interesses" e "benefÍcios• parecem eer mais relevantes. ~ certa

mente verdadeiro que se suas comunicações sintonizam uma necessidade ou 

deseje>s básicos é provável que você capture a Btençã.o de sua audiência. O 

probl•ma é que há habitualmente um conjunto muito limitado de necessida

des bil.aicae a ser sintonizado em qualquer categoria de produto. :E, igual

mente,, há habitualmente diversas marcas tentando estabelecer uma relação 

com elas. Por consequência, torna-se muito difÍcil estabelecer uma marca 

~de prOtduto embalado em termos de sua superior capacidade de preencher 

uma ne:ceeeidade básica. 

Se nos diri.girmos a ní veia mais superficiais, tais como inte

resses e benefÍcios, nós consideravelmente alargamos o alcance de nos

sas opçÕes e a chance de oportunamente diferenciar nosso~ produto, ao 

menos nas mentes de um significativo subconjunto de consumidores. Alé~ 

disso, pode ser demonstrado que os benefícios e interesses podem ser u

sados com pleno êxito para predizer atenção para envolvimento com texto 

:public:itário. E a atenção e/ou envolvimento (com texto publicitário) 

são coJ:J.diçÕes necessárias para a criação de texto publicitário bem. su

cedido .• 

A área que isolei para me associar intensamente durante anos 

é a da Segmentação ]J)Or BenefÍcios.( Sua. tese central é que os benefícios 

que sãc• de interesse das pessoas podem ser usados para predizer respos

tas ao texto pUblicitário. Em outras palavras, quanto mais forte o inte

resse q~ue uma pessoa dedicar a um determinado benefício, tanto mais pro

vável é't que ele preste atenção em texto focalizando aquele benefÍcio. 1A-
• - j 

lém do mais, já que nem todo mundo tem igual interesse por todos os bene-

fÍcios, o conhecimento doe interesses das pessoas pod~~ser usado para 

segmentar mercados. E naturalmente segue-se que os segmentos resultantes 

irão diferir em suas respostas ao Texto publicitário: 

O autor relaciona então a segmentação por benefÍcio ao posicio

namento da comunicação do produto. Lembrando, ou melhor,antecipando a se

ção no ,~capÍtulo 3~:- A Segmen:f!Qão de Mercado no Brasil, onde abordaremos 

este topico, posicionamento e "como queremos que nosso produto seja per

cebido":: 
"No que diz respeito à estratégia apropriada de pcsiciol).B.mento de 

uma marc:a, o enfoque da S~:gmentação por BenefÍcios é um tJ~qu~l~s extr~a

mente pc•deroeos. Ele pode ser usado para identificar os segmentos-chave 



em q12a.lquer mercado em estudo e, uma vez que o segmento target tenha 

sido escolhido e o texto tenha sido desenvolvido ele pode ser usado para 

e elec:lonar _uma amostra particularmente adequada para o teste de texto e 

para localizar os resul. tados de campanhas de mercado destinadas a espe

c:!fic:os segmentos j)Or benefÍcios. Isto, por sua. vez, fornece insights/ 

- cri teírios sobre não somente se a campanha está funcionando como era de 

se detsejar mas também porque está, ou não, funcionando. 

A verdadeir&;força do enfoque tem gerado o que Ed Te.uber;,; ee

crevEmdo na ediÇão de Abril/Maio de 83 do Journal of.Advertising Researc 

denom.inou "0 Estudo Genérico de Segmentação". Um estudo genérico de seg

mentação é aquele feito negligentemente e mecanicamente, se~indo passos 

especÍficos de uma rotina sob a hipÓtese que os segmentos nÍtidos e re

pletos de vritérios irão de alguma forma mágica emergir da confusão dos 

resultados estatísticos gerados. Habitualmente isto não acontece, embora 

muito eventualmente, para pessoas com_ muita sorte, isso possa ocorrer. 

m geral, porém, o estudo de segmentação genérica provavelmente se tor

na um desapontamento para a maioria das pessoas envolvidas nele. A exce

ção poderia ser a empresa de pesquisa que recomendou o estudo genérico 

de seé~entação. Os estudos genéricos de segmentação podem ser muito lu

crati1ros, eFpecialmente se for adotada uma análise limitada, e se os com· 

r·.:::.tadores forem usados para gerar o que parece ser um esforço metodoló

gico". 
- . 

O autor abordou, citando outro autor, Ed Tauber, um ponto polemi-

co, o da eficiência de ~ estudo genérico". Voltar~os a ábordá-lo nas 

Conclusões, seção final deste capÍtulo, em sua parte internacional. 

O autor traça a aeguir orientações para o projeto: 

nRetor.nando ao editorial de Tauber, depois de execrar o uso fre

·quente dos estudos genéricos de segmentação, ele realmente segue adiante 

:para âfirmar que "Pesquisa de Segmentação realmente fUnciona e pode ser 

de extrema valia". Quais são então as condiçÕes que separam um estudo 

bem sut:edido de segmentação q!\:iuele que é um desperdÍcio de tempo e de 

dinhei1•o? »nbora não existam regras r:Ígidas e seguras, entre os elemento1 

componemtes dos estudos laureados com o sucesso encontram-se: 
66 • 
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- o1bjetivos claramente definidos, habitualmente focalizando o desen

vol,nmento de estratégias de comunicação ao invés de focalizar novos 

proctutos. 

- organização cuidadosa, habitua.l.m.ente envolvendo a criação de UJla. e

qui:pe para o projeto, consistindo de pessoas das áreas de criação, de 

pesquisa e da gerência de contas ou de marcas. Ideã.l.mente, a equipe 

deve~ria conter no míni.r.co uma dupla de· pessoas com experiênci~terior 
em :peiiq_uisa de eegmentaQão - preferivelmente nenhuma pesao a vinda da 

-o~ mesma ~rganização externa de pesquisa. 

- uma quantia substancial de trabalho de projeção (up-front work) - re-

visando publicidade anterior, pesouisa anterior e fatores e tendências 

de m1ercado significativas. Como uma. regra não escrita, cerca de um 

quar·to de seu tempo e de seu orçamento do projeto deveria ser dedicado 
, 

a esi:a area. 

um projeto de ~esquisa de três fases, sendo a segunda fase o desenvol

vime:tLto de medi.das sensivei~onfiáveis. sbora tentador como propÓsito 

de ec~onomizar tt~po e dinheiro, com o eliminar da segunda fase, ou seja., 

aquela do desenvolvimento de "instrumentos de medida", você substa.ncial

mente aumenta suas chances de obter resultados confusos fazendo isso. -~ 

.U:1.nhaL ·a_; s.e~-:a_egui;..: á: .qual }lOdeJ·não.~~.er :po ~aÍYel __ ~ cp-.llri~~>f.-Ss...;JSé~attW:e-
, .. ... -- ::: . . .- . 

. ~l.~f· e!studo~-eStratég~~u:ândo voU.. os---~ML-ho..·m-eread~ S::.';JJ,iio<_:Ser que 
. . -' "• - ~ . ~ . -

você se certifique que sua segmentação via estudo estratj~ico se ap6ia 

em um inÍcio feito com medidas confiáveieupor escala de atitudes•. 

A essa altura, Haley abor~~utro ponto polêmico. Uma atitude 

pode :não ser um instrumento robusto de predição porque uma atitude é 

uma t,endência, e uma tendência pode reverter a qualquer altura dos a

contetc:imentos. ~ outro po;nto incluÍdo nas Conclusões deste capítulo. 

Haley continua abordando orientações para o projeto: 

- um c:ompleto exame das maneiras alternativas de segmentação. m um 
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rela·tório preparado para a Attitude Research Conferenoe de 1983, eu 

perce:tbi que há uma quantidade de maneiras pelas quais os:~ercados po

dem laer segmentados eficazmente. l guisa de recordação, há quatro ti

pos gerais de segmentação. t um pou-co presunçoso decidir coa antece

dência e sem dados qual dessas orienta2ões irá ser a maneira m.:le bem 

suaedlida de segmentar seu mercado especÍfico. A prática mais segura é 

permi.tir diversas possibilidades e eetrtlturá~as dentro d·~ sua pesquisa. 

- Planos bem desenvolvidos para ativ·idadee-meio (follow thrO~J&h). Como 

um mínimo, estas deveriam incluir teste de texto no segmento de merca

do e traaking studies (estudos de acompanhamento) para obter reülimen

tação sobre como os vários segmentos de mercado estão respondendo às 

ações de marketing que você decide empreender como resultado de suas 

dewco 1bertas (vindas) da pesquisa da estratégia. 

O mesmo vale para generalizações. No campo[da pesquisa de mar

ketinéç a maioria de nosso efetivo aprendizado vem tendo caráter experi

mental e a maioria de nersso real progresso é baseado nesse aprendizado: 

O autor começa então a descrever o case que organizou sobre "seg

mentação por ben""!fÍcios": 

"••• o resto deste artigo diz respeito a um caso de segmentação em 

andamento. O estudo vem sendo feito em cooperação com a NPD Research, e 

o auto:r vem participando como membro da equipe do projeto. Uma breve 

revisã1o dos serviços NPD está na sequência, a esta altura. Um à.eles 

( desse1:3 ser:."'iços), denominado National Eating Trenda (ou rt!sum:i .iam ente 

NET), <)fere e e informação abrangente do consumo doméstico de produto.s e 

marcas em 52 categorias de alimentos e bebidas. Esta informação é usada 

para gE!rar estimativas àe tamanho de mercado, frequência de uso, perfis 

.dos hea.vy users, ocasiões de con%mo e uma variedade de outras estatssti

cas de mercado: 

A essa altura o autor justifica a escolha do tema: 

"Qualquer pessoa envolvida com o marketing de comidas e bebidas 
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nos nossos dias dificilmente pode se encontrar desavisado/desligado { 

unaware) da estonteante excitação associada ao interesse em dieta, saú

de e Jttutrição que vem ocorrendo neste país durante os Úl timea . anos. Is

to v~n acontecendo acompanhado de um aumento na vigilância do peso, do 

exerc:Lcio e na supressão/no evitar.de uma variedade de substâncias e 

ingre1iientes alimentares considerados indesejávei~. Tudo que tem de ser 

feito para verificar esta tendência é checar a atual lista do New York 

Times contendo os best sellera de não ficção. Ela cronicamente contém 

diverems livros enfocando esse tópico. 

Como é de se esperar, este for~alecimento de interesse na saú

de vent sendo acompanhado por uma variedade de mudanças comportamentais. 

Itens tÍpicos entre elas (mudanças) vêm sendo: 

• redução no consumo de componentes ricos em Óleos e gorduras saturados • 

• substituição pelo peixe, frango e carne vermelha magra ao invés de 

carne ·vermelha gordurosa. 

• aumeJttto no consumo de alimentos ricos em fi bras. 

• subs·ti tuição de manteiga pela m9.rgarina não satur~da. 

• subs1~i tuição de versões de comidas com açúcar natural por comidas a

doçadan artificialmente ou desprovidas de todo e qualquer açúcar. 

• subs1;ituição do leite integral pelo leite desnatado ou de baixa caloria . 

• substituição do pão branco pelo de trigo integral. 

• subst;i tuição de produtos contendo cafeÍna por produtos isentos de ca

feína • 

• substituição de produtos com alta taxa de sal por aqueles.~ com baixa 

taxa de sal, 

entre outras tendências. 

Qualquer mudança rápida desse tipo é certo que cause vasta 

segmenta.çãow- Algumas pessoas mudaJI e outras não. Então, também, na cate

goria d4! alimentos algumas pessoas são fortemente orientadas para o sabor 
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e aere!ditam que qualquer compromisso na direção da saúde provavelmente 

diminula o que para eles é o benefÍcio número um do alimento - seu sa-

bor". 

O autor a essa altura adianta objetivos e metodologia: 

"0 objetivo do estudo descrito aqui é identificar algune dos 

maiores segmentos de mercado que estejam emergindo a partir das muitas 

mudanças nos hábitos alimentares que parecem estar \~ocorrendo. O proje

to glo lDal da pesquisa é a base para o título deste relatório - "Segmen

~_ação ]JOr ::Benefícios - Reouos e Avanços". O aspecto "Avanços" refere-se 

ao enfc•que normal à segmentação por benefícios. Supergeneralisando Ull 

pouco, isto envolve um processo de três estágios: 

Fase 1. A pesquisa exploratória para desenvolver uma completa enumeração 

doe ben.efície:s que tornam valiosa a segmentação do mercado em estudo. 

Fase 2. A tarefa de desenvolvimento de escalas a fia de estruturar medi

das das principais dimensões aiitudinais. 

Fase 3. Medição quantitativa do mercado. Isto habitualmente envolve uma 

amostra nacional. Os respondantes são agrupados por suas atitudes eoos 

cluster1a individuais (ou segmentos) são descritos em temos de suas ca

raoterÍI3ticas de comportamento, estilo de vida e demográfia, além de 

quaisquer outras características consideradas relevantes. 

Sob este enfoque os segmentos são discriminados por um crité

rio máxjmo, quanto às suas atitudes e as diferenças em comportamento são 

analisaà1,as via tabulação cruzada". 

E:ste é o enfoque dos "avanços". De novo, o alerta: atitude é ten

dência e tendência pode reverter a qualquer altura dos fatos. 

E~ seguida, o autor explicá a abordagem dos recuos: 

"O enfoque dos recuos começa com o comportamento". 

Faço um alerta: aqui comportamento não envolve aprendizado, percep

ção, pera3onalidade, atitude, etc. Neste sentido o autor quer significar 

a result~mte de todas as forças acima citadas, resultante esta expressa 

pela m.arc:a comprada: 

"Os respondentes são agrupados na base de seus padrÕes de com

portamento e os cluater comportamentais (ou segmentos) são descritos por 
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suas atitudes, estilos de vida, demogra.f'ia, etc.' Em outras palavras, os 

segmuntos são de :forma máxima discriminados por seu comportamento e as 

dif'erenças ea atitudes são anal.isadas via tabulações cruzadas". 

O autor aborda a segnir outro -ponto conflitante, aprofundando 

a polêmica entre medição com base a ti tudinal e com base comportamental. 

En passant, critica a robustez de deci•ão baseada em algoritmos: 

"Qual é_~ melhor enfoque?~ melhor começar com atitudes e procu-

~ rar r·eflexoe dessas atitudes no comportamento, ou começar com diferençaE 

oomportaàantais e tentar explicar essas, procurando diferenças nas atitt 

des? ~ difÍcil decidir isso. t melhor ter segmentos que pensam de maneiz 

distinta ou ter segmentos que se comportam de maneira distinta? Idealme~ 

te, ~~ analista poderia desejar ambas as coisas. Há, é claro, algoritmo• 

que pretendem fornecer ambas - simultaneamente maximizar diferenças tant 

em at:itudes quanto 8ll comportamento. Contucl~,a experiência com eles auge 

re qu~! eles geralmente discriminam menos bea com base em atitudes do que 

abordagens que enfoquem especificamente as atitudes, e menos bem em com

portw~ento do que métodos que enfoquem especificamento o comportamento. 

Logo c, que é necessariamente Wl.a média pode não ser o meUJor enfoque, ta 

bém. Yem fi.Canio patente que há um grande mercado para chá quente e wa 

grandet mercado para chá gelado mas o mercado para chá morno tem ainda de 

ser detsenvolvido: 

O autor expÕe então como começou ao mesmo tempo as duas fases. An· 

tes, r·evisa o projeto: 

"Antes de ir adiante poderia ser út,il rever o projeto global d 

pesquisa adotado. Em primeiro lugar, a equipe do projeto optou pelo pro

jeto padrão de três fases: 

·Fase 1 - Pesquisa Exploratória 

Fase 2 - Trabalho de Desenvolvimento de Escalas 

Fase 3 - Medição Quantitativa 
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Poréa devido a ter sido decidido se dar seguimento tanto a recuos 

qua.ntn avanços, o projeto padrão foi modificado de fo:rma que ele ee aa

sem:Slbou aaie àquele mostrado na Figura seguinte: 

----------------------...-..-.--------------------- ----- . --------' 

Corrente Comportamental 

Seleção de Itens 

FASE 1 

Pesquisa Exploratória 

FASE 3 

FASE 2 

Corrente Atitudinal 

Seleção de Itens 

Segmentação de Mercado 

Seleção do Método Preferido 

e Tabulação Cruzada 

-----·----------------.---------------------------------------------------

Agora vamos dar procedimento a uma fase por vez. Retornando à 

Fase 1, da -maneira 'que a linha mestra sugere, uma considerável quantia 

de tem:po e esforço foi 'investido no trabalho di tendência { up front 

work). 

A fase exploratória neste caso consis~tiu em grande parte em 

duas revisÕes amplas - uma, de todos os produtos incluÍdos na base de 

dados NET de consumo doméstico de comidas e bebidas. Cento e cinquentJl 

e seis i tens comportamentais foram escolhido·a sob a hipÓteae por nós 

a.ssumid1a. de se relacionarem. à segmentação baseada em nutrição, de uaa 

~orma ou outra. 

A seguir, material tanto de fontes ofilciais quanto :particul.ares 

· foi reT.lsto, prestando-se :particular atenção a fatores atitudinais que 
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havi~n sido desenvolvidos no curso de mais de 30 estudos de segmentação, 

abordlindo alimentos. lato resultou na seleção de 270 itens atitudinais. 

A segunda fase, de acordo com o procedimento recomendado, foi a 

fase ele desenvolvimento de escalas. Isto envolveu duas correntes parale

las dE! pesqUisa - a corrente oom:portamental e a corrente a ti tudinal. Na 

oorreztte oomportamental o priaeiro ~asso foi selecionar uma amostra de 

975 dc1m.icÍlios que haviam participado no serviço NET durante dois anos 

~consec~tivos. Duas análises fatoriais distintas dos pàdrÕes de con.umo 

desses: domicÍlios foram então exeautadae - uma baseada nos padrÕes de 

consumo do ano mais recente separadamente e outra baseada nos dois anos 

anteriores •. 

O autor não descarta, portanto, a valia dos intrumentos quantita

tivos. Na sequênoia, completa a desc~ição da análise fatorial: 

•A análise de dois anos respondeu por uma porção maior da variân

cia to·tal no comportamento de consumo dos domicÍlios envolvidos do que o 

fez a ~má.lise de um ano. Da mesma forma, os f'atores que ela produziu ti

nham v~üores aparentes de certa forma maiores. Consequentemente, a esco

lha futal dos fatores comportamentais emana da fonte dos dois anos. 

O autor continua descrevendo a metodologia: 

•o passo seguinte foi agrupar os respondentes sob o critério dos 

padrÕeei globais de consumo dce alimentos usando e cores de fatores _como 

_ entrada .• Para se certificar que os segmentos que descobrillos não eram con· 

figurações eventuais e sim perenes coa relação à amostra das ·.qlí.ais haviam 

derivado, um teste de confiabilidade de meia amostra (split half) foi e

fetuado. Em outras palavras, a amostra foi aleatoriamente dividida em dua1 

subamostras iguai~ e análises de olusters separadas foram rodadas em cada 

uma. CoJnparaçõea dos 2 conjuntos de soluções comprovaram o fato que os 
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cinco segmentos poderiaa ser ~aduzidos confiavelaente: 

O autor alerta para o começo da-análise do outro critério: 

"Agora vamos voltar à corrente atitudinal. A amostra de 975 

fam:[lias foi inquirida sobre a indicação de até onde havia concordado 
-. , 

ou ciiscordado com cada uma das 270 afirmaçõew atitudinais. Ja que a 

maic>ria desses i tens havia surgido . de análises fatoriais anteriores o 

trallalho compo~tamental não apresentou resulta dos paral.los/ semelhantes 

medjLante a respetição da análise fatorial. Ao invés disso, di verso a 

cri1;érios foram empregados para selecionar um reàuzido conjunto de i tez 

a SEtrem adicionados ~ase final. ~ime~o, uma análise discriminante 

''foi rodadt11 usando os cinco segmentos comportamentais para verificar 
~ -. . 

quai.s i tens eram os melhores disoriminadores. A segu.ir, as verificações 

de confiabilidade foram realizadas nos itens individuais. Então, alguma 

consideração f~i dedicada a itens que haviam sido marcos de fatores em 

estu,d.oe anteriores, e, :finalmente, et:t?ibuindo alguma relevância à intui 

ção mercadolÓgica, escolhemos um conjunto de 56 itens para·receber caré! 

na t~erceira e Última f~se. 

A esta altura estávamos prontos para deslanchar essa fase. 

Ness1! ponto fomos abençoados com uma amostra de a.ppoximadamente 13.000 

domic,Ílios •. A cada um foi enviado um questionário contendo os conjuntos 

dos jLtens comportamenta:is e atitudina.is derivados do trabalho da Fase 2 

Reto1~os completos estão ainda sendo diariamente recebidos. Quando isto 

se cc•mpletar, todos os domicÍlios d.rão receber atribuições de volta aos 

cincc1 segmentos comportam.entais originais •. Então a informação a ti tudina 

irá s:er pesquisada para alcançarmos segmentos por benefÍcios confiáveis 

e que apresentem substancia.lidade •. Esse processo já começou. As 56 a:f'ir 

mativas atitudinais passara. por um processo fatorial e os interrelacio 

nam.entos entre os itens individuais como mostrado pelos fatores obtidos 

e pela matriz de correlação usada como entrada foram analisados. Após 

os ch~eckings de confiabilida.de/consistência relativos aos itens indivi

duais, um subconjunto de 11 itens e fatores foi escolhidoe 
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Os respondentes foram agrupados sob o critério desses fatores, 

OS testE~S de OOnfiabilidade nas meias amestras aplicados noà segmentos 

result~1tes e ficou estabelecido que quatro segmentos atitudinais confiá

veis pa1;enteavam sua presença. Os segmentos de per si não são surpreen

dentes. Contudo, ele têm nítida validade. Temos um segmento por sabor, 

Wl. segmemto sofisticado que aprecia bebidás alcoÓlicas, um segmento por 

exerc!ci.o e por nutrição e, por Último, um segmento de evitadores - pes

so~as que· evitam calorias e outros elementos indesejáveià em suas comidas 

e bebida.s: 

A essa altura, o leitor poderá perguntar: e como são os cinco seg

nentos comportamentais? Destinamos uma tabela ao final do texto com as 

:ara~ter!sticas dos cinco segmentos oomportamentais. 

O autor começa então a comentar os resultados: 

"Dessa forma, depois de mais de um ano de trabalho as duas correntes 

ie pesqu:lsa - a corrente para trás (ou comportamenta.l) e a corrente para 

~rente ( ou atitudinal) - estavam prestes a serem fundidas. 

A esta altura, uma quantidade considerável de possibilidades alter

lativas-Jllvo tornaram-se disponíveis aos usuários da base de dados. Defi

tiram-se cinco segmentos comportamenta~s~ quatro segmentos atitudinais e 

1e as duas bases forem tabuladas de forma cru.zada há. a poss~dade, no 

LÍnimo,~ êle 20 segmentos de "-combinações". t claro, algumas superposiçÕes 

!ntre al~~s dos segmentos comportamentais e alguns dos segmentos a ti tudi

~ais é prevista". 

O autor divaga a seguir sobre como operacionalizar os resultados 

~cançado,s: 

•t também possível retroceder aos 34 fatores comportamentais ori

i.nais para desenvolver ·_.:.soares de :fatores para cada fator individual re

·erente a cada domicÍlio e para escolher como target para um determinado 

abricante os domicÍlios que atingiram os ecores mais altos naquele deter~ 

inado fator; ·ou então, a mesma coisa poderia ser feita com os onze fato

es atitudinais. 

Qual é a melhor maneira para selecionar seu target? Out~ iez 
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aqui i;emoe ua enfoque de avanço e outro de recuo. O enfoque para frente 

se baseia na ·incorporação da imaga de marca e qualquer outra i~o:rma-

. 9ão relevante no seu quest~onário da :FASE 3; analise a infom.ação do po

sicionamento; examine as p~àsibilidades alternativas de fixação do target 

analise seus comportamantos, estilos de vida e seus interesaea, e efetue 

uaa ea~óolha racional. O enfoque do recuo é expor seu texto a uma gmmde 

e di ve:r:-sificada amostra e ver quem se identifica com ele. Uma vez que os 

eegmen~~os dentre -os quais você provavelmente terá a maior chance de aumen· 

tar suu.s vendas futuras tiver sido fixado/firmado, torna-se possível entãc 

ea sua contagea regressiva chegar ao momento zero a um target que interajl 

com voc:ê porque tanto irá se saber ao br~ as pessoas suas integrantes 

quanto também se torna possível refinar. o texto Jnlblicitário de tal forma 

que sej1a ainda maia precisamente ajustado ao segmmtc: ~ 

Coa uma certa dose de ironia, o autor parte para o fechamento do 

texto: 

"Como mencionado antes, o real retorno para um estudo de segmenta

ção por benefício é a forma como a informação de segmentação é usada uma 

vez que tenha sido obtida. Para receber valor integral ela ·-deveria ser 

incorpo:rada em 1lll sistema contínuo de informação. O mul).do muda e não ia

porta qu.ão bem um. estudo de segmentação tenha sido realizado a determina

da altura do tempo, é não importa ~uão acurada a foto obtida do mercado 

naquela altura, o fato é que um estudo estratégico não permite mais que 

·uma adi,nnhação informada sobre como as pessoas provavelmente responderão 

a quaisquer ações mercadolÓgicas que você decida empreender. Então, repe

tindo, eleve-se levar ea conta seus concorrentes. As ações mercadolÓgicas 

que elellt tenham empreendido podem ter quase tanta influência ea suas ven

d2;s, par•ticipação e lucros quanto suas prÓprias ações. Dessa forma prati

camente a única alternativa para um mercadizador inteligente é monitorar 

seu mercado continuamente. Você tenta alguma coisa, analisa como ela ------ .... - _______________________ _...,._ ____ 
funciona, observa quais segmentos reagem sob que :forma, aprende a partir -- ·------ ---------~- __ _..... _______ ..._ ____________ _. 

.~!_~~-~~!...!_~!!S~:!!!!!-e:l-!~ -~=~!! su!..:~!~!!_:de bo:la~!~=~~adas. t 
~ 
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•. 

deae.a forma que :tunciona o desenvolvimento de mercado. X eeja no caso 

de praticar avanços, recuos ou jogadas de f1anoo 0 até onde você ffC~ 

bem :& jogada, a segmentaQio por benefícios será de extraordinário valor 

no &)prendizado de como prever com precisão as respostas doa .clientes em 

seu l!l.ercado• 

-----------------------------------------. 

A segair, os cinco segmentos oomportamentàis localizados no 

estudo: 
----~---------~ -----~-------------~------~--~-

Perfis doa 5 Segmentos de Consumo.·de Alimentos 

Segm.~ento 1 - Orientação para as CrianÇas 

Preferências alimentares 

SanduÍches com carne no almoço 

Cachorro quente 

AlmÔndega 

:Refrigerantes com soda 

:Sucos de fruta/limonadas, laranjadas 

)~epaguete 

l'iza:::. 

Carac1;erísticas demográficas 

I~micÍlios maiores (crianças) • 

Maior n2 de jovens 

A dona de casa mais provavelmente não trabalha fora 

Maior n2 de formaPdos até 22 grau 

Maior n2 de operários 

Oriundos de cidades menores 

Segmentos ~ - Interessados em Dieta 

Preferências alimentares 

Le:ite desnatado 

Margarina dietética ' 

Saladas 

Fru.ta fresca 

Açúcar arti~cial 

Características demográficas 

(obe,: t>ágina seguinte} 



~t;on:1;~nuaçao da T"\beln ~-SegmE-nto 2) 

Renda ma.i s baixa 

Mais domicÍlios de somente 2 pessoas 

Morat:iores com maia idade 

MenoJ~ n2 de crianças 

Maior probabilidade de se encontrarem fora devido a trabalharem fora 

Maior número de não brancos 

Segm.e:nto 3 - Carne com batatas 

Preferências alimentares 

~Trigo integral 
, 

Su~nos 

nos bife 

J3atatas cozidas 

Molho de carne 

~~ortas 

Características Demográficas 

Renda abaixo da média 

Idade acima da média 

· M,enor n2 de e%ecutivos 

Maior nº de SMSA (?) 

Ma.ior n~ de - brancos na o 

Segmen1;o 4 - Consumidores sofisticados 

PreferÊ!ncias alimentares 

Vinho 

·Drinques combinados 

Cerveja 

Xa.;nt eiga. 
1 

Bãe> de trigo ·integral/de centeio 

Ba.guetes 

QuE!ijo suíço 

• 

'· 
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(Continuação da Tabela ~-Segmento 4) 

Oarl!lcteristicas Demográficas 

Renda mais elevada 

Mais domicÍlios de uma única pessoa 

Menor número de crianças com menos de 18 

Maior nº de donas de casa trabalhando fora em tempo integral 

Maior número de executivos e White collars 

Oriundos de cidades maiores 

Segu1.1ento 5 - Entusiastas de Comidas Naturais 

Preft~rências alimentarà.s 

Fruta fresca 

Arroz 

Cereais RTEC (?) naturais 

Pão de fibra de farelo (bran/fiber) 

Germe de trigo 

Iogurte 

:Barras granuladas ( granola bar a) 

Carac1:er:!sticas demográficas 

li!aior nº de consumidores com renda ,"3m.ais elevada 

Maior nº de .domicÍlios com uma única pessoa 

Maior nº de pessoas mais jovens 

Maior nº de universitários 

M,aior nº de executivos 

• 

:Mais pessoas oriundas da região do PacÍfico. 

__ _._._·-----------~-----·------... ------------------------- ·-

Conclusão pobre o artigo: excelente. Expôs com conhecimento 
'l a metodologia, discorreu como operacionalizar os resultados e ampliou 

nosso conhecimento sobre essa base, a segmentação por beneficios, muito 

, ç,it~Q..Il ,'e até então,. sem,-nenhum. case empírico constando na literatura es-

peciali:~ada. 
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Em 1987, no Journal of Marketing, surge um artigo sobre 

estrutura de mercado e segmentação de mercado. Seus autores são 

Rajiv· Grover e v. Srinivasan. Seu título: A Simul taneous A:pproach 

to Market Segmentation and Market Structuring. 

Os autores :propÕem um enf,~(!ª6novo à segmentação de mercado 

dizendo que ele ~. 'ta estrutura de mercado são nos dois lados da mesma 

moeda.". ExpÕem um experimento -para apoiar esse novo enfoque. 

Definem um segmento como sendo um grupo de consumidores ho

mogên.eos àm termos de :probabilidade de escolha de diferente produtos em 

uma determinada classe d:.a produtos. Devido ao fato do vetor de probasi

lidade de escolha ser homogêneo dentro dos segmentos e heterogêneo entre 

os segmentos, cada segmento é caracterizado por seu correspondente gru

po de marcas com "grandes" protrabilidades de escolha. A estrutura concor

rencial do mercado é determinada :pelos grupos de marcas que possivelmente 

se sobreponham e sejam relacionadas com os diferentes segmentos em estu

do. 

Na descrição do experimento, dizem os autores: "••• os seg

mentos são extraÍdos pela análise da matriz de probabilidade conjunta 

obtida de uma classificação cruzada de marcas ~dquiridas em duas ocasi

Ões. Consequentemente, o enfoque que adotamOS é diretamente compatível 

para bens ao consumidor não duráveis de compra repetitiva, para os 

quais tais matrizes 0de classificação cruzada são rotineiramente encontra 

das 1. a partir de dados de painel". 

Os autores passam então a descrever o modelo experimentado. 

AÍ, ~narram-n9 na sequência, ao modelo de classe latente (Lazarsfeld 

e Henry). Em seu auxÍlio sugerem o uso do programa de computador MLLSA 

( de Clogg). 

A seguir, aplicam-no ao mercado americano de café em pÓ. Incluí 

ram n,o estudo onze marcas que respondem por 80% do mercado. Usaram os 

dados do painel MRCA para 1981 relativos a 4657 domicÍlios que tives-

sem. e:fetuado no mínimo duas compras de uma ou mais das 11 marcas durante 

~ um período de doze meses. 
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Os resultados demostram que à medida que o modelo vai decom

pondo a estrutura de mercado, vão surgindo os segmentos de mercado, por 

uso do produto. O Segmento 1 é o segmento denominado'-.~ café cafeinado". A 

marca d<>minante (Maxwell House) tem um share de 42%, seguida da marca. 

Folgers (20%) e Nescafé cafeinado (14%)a O Segmento 2 é o segmento denomi

nado "café descafeinado". ::A lÍder nesse segmento é a marca Sanka, com 22%. 

Os autores enfatizam, porém, que há superposição do segm.ento 1 sobre o seg

mento 2 .• A Maxwell House e a Folgers cafeinada têm, cada uma, 15% do seg

mento 2~ do café descafeinado. 

Faço essa observação: fica patente a lealdade à marca, ou seja, 

se não ·tem Maxwell House cafeinado no ponto de venda, leva-se o Maxwell 

House d~3scafeinado? O benefício da presença de cafeína é desprezado? 

Os autores ainda citam um terceiro segmento, o dos "Em busca do 

sabor", com 2 marcas dominando 50'% do mercado. Há, por Último, o 4º seg- . 

mento, c) segmento Nescafé, com duas marcas de Nescafé respondendo por 54% 

do mercado. 

Finalizando, teço um comentário: os autores apresentaram uma 

proposta de estudo de estruturação de mercado relacionada com segmenta

ção de Iaercado, sugeriram um modelo estatístico para medi-la e descreve

ram um ~ease sobre um mercado por eles estudado ( o do café em pÓ), com 

riqueza de detalhes. 

O título deste artigo lembra aquele artigo pioneiro de Wendell 

Smith, d.e 1956, "Diferenciação de Produto e Segmentação de Mercado como 

Alternativas de Estratégia MercadolÓgica". O artigo agora em pauta é de 

1987 e :seu título é Market Segm:a~ation, Froductc Differentia.tión~: and 

Market~~g Strategy. Seus autores são Peter Dickson e James Ginter e o 

veículo é o Journal of Marketing, de abril de 1987. 

Neste texto os autores retomam a~uele enfoque de Smith: tentam co· 

nectar a teoria mercadolÓgica à teoria econômica. Comentário meu: nada 

acresce:ntam à prática atual da segmentação de mercado. 

O artigo tenta faz~r o link entre a teoria econômica e a teoria 

mercadolÓgica via função de demanda. E para isso aborda a diferenciação de 

produto, tema mais afeito a economistas do que a mercadizadores. O artigo 

faz um review dos textbooks atuais de oarketing (inclusive citando Kotler) 

e tambéJn os de economia \~it'àndo um dos adotados J!!iti1· · -1 
~ a GV, o de Samuelson; 
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exaurindo todas as vertentes dessa afluência interdisciplinar. Até 

mesmo o artigo de Wendell Smith, de 1956, o marco zero da segmenta

ção ele mercado, foi citado. Um dos enfoques citados, embora nã.o se

ja e~:>colha preferencial dos autores, é o que mais me motiva. t o en

foqu~~ de Kotler para diferenciação de :produto, que Kotler de:fine como 

um c1:>mplemento ou maneira de implementar a segmentação de mercado. O 

artigo segue essa linha, tentando propostas de normatização de termos 

para essa área da teoria mercadolÓgica. Por exemplo, enfatiza que a 

diferenciação de produto tem a ver com a demanda no caso de mercados 

com concorrência imperfeita. 

Finalizando a crítica, friso o meu ponto de vista: o consumidor 

indiyidual, o indivÍduo, não existia para a :teoria econômica clássica. 

A unidade de consumo era a empresa. ~ por isso que o campo teÓrico é 

chamado de microeconomia ou economia de empresa. Como adaptá-la para 

o consumidor individual? Esta pergunta o artigo não respondeu. 

1 r 
2.2.'-E~''!A..spectos riletodolÓgicos Adotados nas ContribuiçÕes Americanas 

• As bases sugeridas para discriminar segmentos variam de texto para 

textó. O prÓprio Kotler muda as bases constantes em sua edição origi

nal <ie 1967 para a edição atual, onde inclui a segmentação por fator 

de marketing (fator do marketing mix) e a segmentação por produto/es

paço (mapeamento perceptivo). 

e Es13a base que Kotler em sua tradução brasileira de 1974 denomina 
- I " , "segm.entaçao por produto espaço e aq_uela medida pelo escalonamento 

mult:i.dimensional. 

' Em 1971 Richard Johnson edita artigo com o título "Market 

Segm~:!ntation: A Strategic Management Tool", defendendo 0 uso desse al
goritmo~ o artigo consta deste capÍtulo 2): 

dutos 
"Uma representação espacial ou mapa de uma categoria de pro

fornece o alicerce sobre o qual são erigidos_os oui~?s·aspectos 



da solução. O alicerce são eixos de um modelo de geometria espacial, 

com os eixos representando dimensões do problema em análise". 

• A base mais utilizada na prática para discriminar segmentos, ado

tada pelos executivos de marketing em consonância com o aconselhamen

to publicitário é a do heavy user. Como disse Winter em seu artigo de 

1984-Í o artigo consta deste CapÍtulo 2): 

" ••• Durante mui tos anos a segmentação de mercado vem sendo 

sinéinimo da busca da identificação das características da "metade pe-

sada" • 

• N~io há consenso sobre a abordagem certa,, se cada caso é um caso, 

ou Be já se refinou a metodologia do estudo genérico, aplicável a 

qualquer caso. 

Defensor desta Última vertente, diz Yoram Wind: 

"0 tÍpico projeto de pesquisa para um modelo de segmentação a 

priori envolve sete estágios: 
---

( 1. 1:~eleção de uma base (a priori) para a segmentação. 

2. Beleção de um conjunto de descritores da segmentação (incluindo. 

hip6teses do elo possível entre estes descritores e a base para a seg

mentíaç ão). 

3. O projeto da amostra - a maioria com amostra estratificada e ocasio

nabnente por cota, de acordo com as diversas classes da variável depen

dente. 

4. a coleta de dados. 

5. a formação dos segmentos baseada em uma classificação dos respon

dentes em categorias. 

6. ·o estabelecimento do perfil (condicional) dos segmentos, usando aná

lise discriminante mÚltiplà, análise de regressão múltipla, AID ou al

gum outro procedimento analítico adequado. 

7. tr~S>posição das descobertas acerca do tamanho estimado e perfil de 

s'€gmento em estratégias especÍficas de marketing, incluindo a seleção ) 
...__ / 
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dos segmentos-alvo e o projeto ou modificação da especÍfica estratégia 

de maxketing.Observação: este artigo consta deste CapÍtulo 2. 

Por seu lado, d•iz Russel Haley ( "Benefi t Segm.entation Backward~: 

and Ii\orwards", de 1984j,defensor da postura de que "cada caso é um caso; 

citando outro autor, Edward Tauber: 

~Um estudo genérico de segmentação é aquele feito negligente

mente~ e mecanicamente, seguindo passos específicos de uma rotina sob a 

hipÓt;ese que a:s segmentos nítidos e repletos de critérios iril de alguma 

forma~ mágica emergir da confusão dos resultados estatísticos gerados". 
"---) 

• Dois critérios :~s·ervem de base para a maioria dos estudos dos cases 

amerlcanos. Colhem-se informações comportamentais, ou seja, registros 

de me~ca comprada por domicÍlios em uma determinada região, e essa amos

tra ele domicÍlios (que compra. uma determinada marca em estudo) é entre

vistada. t o que Haley denomina de "enfoque do recuo". Partindo de uma 

situação de compras investigamos os antecedentes que levaram a essa si

tuaçÊLo de compra, tentando com esse conhecimento acumulado prever a re

petiç: ão da compra. 

O outro critério usa colher informações atitudinais, ou seja, a

titudes (predisposiçÕes para avaliar positiva ou negativamente um assun

to/ol>jeto dessa avaliação) a respeito da marca em estudo. to que Ha

ley cienomina "enfoque do avanço". Com o conhecimento acumulado tenta-se 

prevE~r a aceitação ou rejeição da marca sendo pesquisada. 
--' 

Diz Russel Haley: 

"Qual é o melhor enfoque? t melhor começar com atitudes e pro

curru~ reflexos dessas atitudes no cGmportamento, ou começar com diferen

ças (~omportamentais e tentar explicar essas, procurando diferenças nas 

· ati~1des? ~ difÍcil decidir isso. t melhor ter segmentos que. pensam de 

mane:Lra distinta ou ter segmentos que se comportam de maneira distinta? 

Idealmente, um analista poderia desejar ambas as coisas. Há, é claro, al

gori-tmos que pretendem fornecer ambas - simultane.amente maximizar dife

renças· tanto em atitudes quanto em comportamento. Contudo, a experiênci~ 
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com eles sugere que eles geralmente discriminam menos bem com base em 

atitu.ciLes do que com abordagens que enfoquem especificamente as atitudes, 

e menc»s bem em comportamento do que métodos que enfoquem. especificamente 

o. comportamento. Logo, o que é necessariamente uma média pode não ser o 

melhor enfoque, também. Vem ficando patente que há um grande mercado para 
, , d , cha ttuente e um grande mercado para cha gelado, mas o merca o para cha 

morno tem ainda de ser desenvolvido" • 

• Desses dois critérios (atitudinal e comportamental), achamos o compor

tamen1:;al mais confiável. Parte de uma situação que jáaoonteceu e tenta 

prever sua repetição. 

O mesmo não se pode dizer da atitude, que é um instrumento mais 

fraco de previsão de comportamento. 

Diz William D. Wr::l>ls, em seu artigo de 1985, "Attitudes and 

Behav:Lor: Lessons from the Needham Life Style Study": 

- tendências sumarizantes não predizem comportamento do consumidor com 

um grau Útil de previsão. 

- quru1to mais alto o nível de abstração da atitude medida (papéis sexuais! 

saúde:, nutrição, finanças), tanto menos ela (atitude) prediz mudança 

nas v1andas nem cavaria com elas durante mais de alguns anos porque uma 

tendência pode sofrer reversão a qualquer altura de sua existência." • 

• Há :falta de consenso sobre o algoritmo da cluster analysis, muito su

geridl:> para medição de segmentos de mercado. Há pontos de vista favorá

veis 1e desfavoráveis à sua utilização. 

Em artigo de 1971, com o título "Market Segmentation Through 

Numer:ical Taxonomy", no Journal of Narketing R~arch, Lessig e Tollef

son e:lCpÕem seu uso em um experimento com donas de casa.. 

Os autores defendem o uso dessa ferramenta que, além de a

greg~r consumidores ao redor de um único estímulo,por exemplo preço, 

meça consumidores que exibam seelhante elasticidade a preço de modo que 
~: num segundo momento, frente a um segundo preço, se agreguem de maneira 

idêntica à do preço no primeiro momento. 
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O emprego da cluster anal~sis gerou algumas vozes discordantes 

quanto à sua eficácia. Reclamam de falta de confiabilidade iios resulta

dos obtidos com o uso de seu algoritmo na pesquisa de segmentação. t 
o que diz G. Ray Funkhouser em seu artigo "A Note on the ~a~liability 

of Certain Clustering Algorithms", editado ho Journal of Marketing Re

sea:rch de 1983: 
"Diversos autores vêm observando que alguns procedimentos de 

clustering carecem de plena confiabilida!e (por exemplo: Johnson 1974; 

Wells 1975; Wind 1978)". 
AÍ então Funkhouser descreve o case de um mesmo experimento 

com 800 entrevistados agrupados por um programa de cluster Howard-Harrisl 

rodado por dois computadores idênticos, e que geraram clusters um tanto 

diversos • 

• As variáveis dos modelos preditivos ainda carecem de maior validação. 

~o que diz Wind, à página 318 de "Issues and Advances ••• ", de 197e: 
" ••• Uma orientação para seleção das variáveis descritivas 

para o modelo de segmentação é a corrente compreensão do elo entre as 

variáveis consideradas e as reais respostas do consumidor às ações de 

marketing. Surpreendentemente, apesar dos milhares de estudos acadêmi

cos e comerciais vindos de pesquisadores de marke:ting e do consumidor, 

podem-se sacar muito poucas generalizações sobre como tais variáveis 

poderiam provocar quais efeitos sob quais condiçÕes". 

Outro problema ~ue Wind cita é que a análise multivariada 

ainda não resolveu o problema da determinação de uma variável dependen

te multipessoal. Diz o autor,~ página 324 de "Issues .... ": 

"Um dos principais problemas na análise dos dados multipessoaif 

é o desenvolvimento de uma variável dependente que reflita decisÕes rle 

2 ou :aais indivíduos". Enquanto a unidade de análise for o indivÍduo, 

tudo bem (com as ressalvas de necessidade de maior validação). Encarar, 

porém, o domicÍlio e seu comportamento como um comportaménto individual 

já é uma imposição discutível. O autor c i ta, que há poucos estudos a res

peito e um dos únicos dois levados até o final não conduziu a nítidos 

resultados interpretáveis. 

Como se infere, a psicologia social e a psicometria ainda 

nãõ Jconsegu.iram quantificar variáveis para seu campo de atuação, o 

estudo de grupos. 
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• A me~todologia da segmentação psicográfica. ainda está para se firmar. 

Diz~ Jack Lesser e Marie Adele Hughes, em seu artigo de 1986, "The 

Generelizability o~ Psychographic Market Segmente Across Geographic 

'Locati.ons", no Journal of Marketing: 

••As dimensões do estilo de vida e psicográficas podem ser 

adicionadas à capacidade preditiva dos dados demográficos mas seus re

lacionamentos com o comportamento do consumidor vêm se distanciando de 

- form.at.os marcantes". 

"Devido à tentativa de analisar "tudo relacionado com tudott, 

a prática da segmentação :psicográfica é meramente um.a primeira fase ex

ploratória do processo de pesquisa". 

"Devido ao fato que a adequada teoria psicográfica ainda não 

foi desenvolvida, a seleção das variáveis e escalas usadas na pesquisa 

de segmentação é muito frequentemente uma "pescaria". 

2.(2.-.F .. Conclusões da Revisão Bibliográfica - ContribuiçÕes Internacionais 

Seis contribuiçÕes com enfoques distintos marcam os doze primei

ros anos desta resenha. O marco inicial é 1956, com o artigo de Wendell 

Smith. Além dele, mais dois artigos marcam essa ~ase. Três livros com

pletam essa Corrente Inicial. 

Os três artigos não relacionam especificamente a segmentação a 

uma estratégia de marketing mas defendem-na como necessária ao marketing 

da empresa. 

Smith (1956) a vê como condição indispensável para o crescimen

to da empresa. Não só o cerne mas também as bordas do mercado. Yankelo

vich (1964) não discute esse aspecto e sim o da precariedade dos dados 

empregados na segmentação, os dados demográficos. Defende que a eles é 

necessário se juntar dados sobre VALORES SOCIAIS. De novo não há alu-

são à segmentação dentro de um contexto de estratégia de marketing. 

Brandt (1966) dá um enfoque de evolução histórica e enfatiza a'solução 

da segmentação para alcance do sucesso em um mercado em mutação para 

segmentos cada vez menores. Sugere um "roteiro" para segmente.r mercados. 

Já Jerome McCarthy em seu livro "Basic Marketing", de 1960, in-

clui a segmentação no composto mercadológico, ou seja, a inclui nas ativ: 

dades ligadas aos 4 P's, artifÍcio didático do qual ele é o autor. 



Vendo a ev,olução do tema nos livros-texto mais consultados 

naque1a época, percebi que a inclusão da segmentação na estratégia de 

marke1~ing não foi consensual. 

John A. Howard, 8 em "Marketing M.anagement Analysis and Planning" 

de 19:>7 e Eu.gene J. Kelley ,9 em "Mark~ting: Strategy and Functions", de 

1965, nada falam sobre segmentação. 

Até um livro de autores comportamentalistas, Myers e Reynolds, 

-- de 1967, com o título "Consumer :Behavior and 1/Iarketing Managementt' se 

posicjLona contra a segmentação. Dizem eles à página 200 da tradução bra

sileira da Vozes: "A consideração dos consumidores como membros de gru

pos em vez· de indivÍduos independentes e separados não simplifica a ta

refa do marketing. Ao contrário, dificulta-a.".A obra consta desta te.Se. 
... - J, Chego a conclusao, devido ao acima exposto, que o grande defen-

sor da inclusão da segmentação em considerações estratégicas da empresa 

foi, de fato, ?hilip Kotler, em sua obra de 1967, "Marketing Management 

_t\..nalyBis, Planning and Control". Como citado anteriormente nesta revisão, 

um caJ)Ítulo inteiro foi dedicado ao tema por Kotler, citando aspectos com 

o de que "a segmentação está no cerne da estr3.tégia de marketing". 

• O CE~nário da segmen taç ã.o vê a essa altura o surgimento da onda quan

titativa. 
-

~ um perÍodo que se inicia em 1968, com artigo de Ronald 

Frank e Paul Green, e hoje, 1989, continua avançando em todas as frentes 

mercadolÓgicas. 

Os aspectos defendidos neste primeiro e demais artigos relaciona

dos no quadro abaixo incluem: o uso da análise multivariada nas tarefas 

de classificação ligadas ao marketing, a segmentação por escalonamento 

multid.imensional, por cluster analysis, por análise discriminante, aná

lise de correlação canônica, acrescidaà da AID e MCA , enfim todo um 

arsenal de técnicas multivaria.das compg,tÍveis com computador. 

Como recordação, segue um q_uaàro desses artigos: 
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Ronald Frank, Paul Green - 1968 (artigo) 

Norman Barnett 1969 (artigo) 

Richard Jahnson - 1971 (artigo) 

v. Lessig, J. Tollefson 1971 (artigo) 

Yoram Wind - 1978 (artigo) 

, . 
• Em 1972 surge o un1co livro dedicado exclusivamente ao tema. Em 

unLa constatação da adesão dos comportamentalistas ·à segmentação, os 

autores fazem a segJ.inte citação: "Atribui-se à escola comportamental 

o avanço na segmentação de mercado, na medida que essa escola identi

fica e documenta diferenças entre grupos, procura variáveis predito

ras de tais diferenças entre grupos e contribui para a teoria do 

"porque tais diferenças ocorrem". 

O livro sugere a adoção, entre outras, da então nascente 

se!gmentação :psicográfica. Alinha-se com o uso de técnicas quanti ta

tivas para medir os segmentos resultantes desta e demais .bases cita

das ·~· ne-ssa obra: 

- ":hlarket Segmentation"- livro - Ronald Frank, William Massy, 

Yoram Wind - 1972 • 

• A partir de 1977, convivendo com a onda quantitativa, mostra si

nais de fortalecimento uma abordagem segm.entativa que dá ênfase às 

características :psicográficas. Os segmentos têm idênticos estilo de 

vtda. O avanço teórico foi denominado Msegmentação :·psicográficafl. 

OB primeiros adotantes foram veículos de comunicação impressa. Os mo

dEüos baseados nesta corrente ainda hoja, 1989, carecem de alguma 

validação. 

A seguir, as principais contribuiçÕes a esta Corrente: 

- John Schwe-~.itzer - 1977 - artigo 

- Alladi Venkatesh, Clint Tankersley - 1979 - artigo 

- Jack Lesser, Marie Adele Hughes - 1986 - artigo 

' 
89. 



• ~~xiste um padrão de inovação da técnica quantitativa em segmenta

ção. Diz \Vind em "Issues and Advances ••• ": 

"A difusão das novas técnicas de análise de dados tem co

meç:ado com a. publicação de um artigo acadêmico sobre a aplicabilida

de de algum modelo analÍtico e algoritmo (habitualmente ~mprestado 

da estatística ou da psicologia matemática e menos frequentemente da 

economia e'~ sociologia). O procedimento então é aplicado a uma qua.n

tiélade de estudos de marketing academicamente orien-tados e finalmen

te é escolhido por algumas das firmas de marketing mais inovadoras. 

A difusão do escalonamento multidimensional e da análise por corres

porLdência/conjunta fornece bons exemplos desse padrão de difusão~ • 

• Há abundância de sÓlidas bases de dados nos E.U.A. O. a.rtigo.de.Gro

ver e Srinivasan, de 1987, com o título "A Simultaneous Approach to 

Market Segmentation and 'Market Struc~turing", c i ta uma amostra de 

"apenas" 4.657 domicÍlios. Eram tão numerosos que para justificar 

maior precisão no estudo dividiram-na em três subamostras, uma para 

dee1envolver as equações do modelo estatístico, outra :para nela serem 

aplicados os resultados obtidos na primeira e a terceira como amostra 

de validação. 

Também o artigo de 1986 de Jack Lesser e Marie Adele Hughes, 

"The Generalizability of Fsychographic •••• " usa uma extensa base de 

dados: foram entrevistados 6.808 res:pondentes, todos adultos e chefes 

de domicÍlio (homens ou mulheres). Os respondentes foram solicitados 

a jndicar seu nível de concordância com cada uma das declarações lis

tadas em um total de 34 afirm.q,tivas •••• A seguir, as 34 declarações 

reErpondidas pelos 6. 808 entevistad.os foram submetidas a uma análise 

:fa1;orial. 

Russel Haley em ''Benefi t Segmentation: Backwards and Forwards 

de 1984, cita um serviço, o fGT (National Eating Trends), que oferece 

informação abrangente do consumo domésti(o de produtos e marcas parti

cuJ.ares em 52 categorias de alimentos e bebidas. Esta informação pode 
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gerar estimativas de tamanho de mercado, frequência ãe uso, per·:ris 

dos heavy users, ocasiões de consumo, etc. Fala também que utilizou 

material de 30 estudos anteriores de segmentaçã.e, abordando alimen

tos. Utilizou também uma ~ostra de 13.000 domicÍlios. 

Somos levados a crer que nos E.U.A. encara-se a pesquisa 

de! segmentação como merecedora de verbas e de patrocinadores interes

sa.dos em ampliar os limites do corpo de conhecimen,tos • 

• Os Segmentos !tíedidos pela Pesquisa Não Têm Yida Permanente. Diz 

Wtnd à página 326 do texto original de "Issue and Advances ••• ": 

"Um aspecto frequentemente negligenciado da pesquisa de 

setgmentação é a questão da estabilidade do segmento através das si

tuações e do decorrer do tempo; isto é, atribuÍda a localização do 

indivÍduo i ao segmento j, quão provável é que o indivÍduo irá perma

ne!cer no mesmo segmento com o transcorrer do tempo e d~s diferentes 

sttuações? A resposta a esta questão depende de três conjuntos de fa

tores: 

1. A base para segmentação. Em geral,poder-se-ia assumir a hipÓtese 

qJ;te quanto mais especÍfica a base para a segmentação (por. exemplo, _ 

sEmsibilidade a :preço ou então a compra de uma determinada marca) 

t~mto menos estável o segmento. 

2 •. Uma das variáveis que solap~ a estabilidade dessa permanência: 

a inconstância do mercado. As mudanças nas atividades concorrenciais 

e outras condiÇÕes ambientais (políticas, legais, culturais, econô

mtcas, etc.) provavelmente contribuem para perturbar a estabilidade 

dos segmentos e aumenta a :p:robabilidade do liga/desliga (switching) 

entre os segmentos (obs: não é mesmo, Nova RepÚblica?). 

3 .. As características do consumidor. Todos os consumidores atraves

s~~ mudanças básicas no ciclo de vida: mesmo no curto prazo (dentro 

dt! um. estágio do ciclo de vida), os consumidores podem diferir com 

rE~speito à· sua probabilidade para mudar e quanto à natureza da mu

dança. 



••••• Até a data, há somente alguns poucos casos não publicados 

sobre a indústria nos quais o mesmo mercado foi segmentado 2 ou 

mais vezes durante um período de poucos anos. Nesses casos (va

riando de5de produtos alimentícios frequenteaente adquiridos 

até políticas de seguro), surpreendentemente poucas mudanças vêm 

sendo observadas no tamanho e composição estimados dos vários 

segmentos no transcorrer de um relativamente curto período de 

tempo (1 a 3 anos). 

Quanto ao tipo de estudo, o autor traça algumas con

siderações: 

• • • Alguma estabilidade dos segmentos por benefício 11 

durante um perÍodo de 2 anos foi comprovada. Uma estabilidade 

semelhante de segmentos psicográficos a partir de 2 amostras 

independentes durante um período de 2 anos também foi descober~ 

ta em um estudo inédito realizado por Wells~ 
Podemos concluir que um segmento não tem vida Útil supe

rior a três anos? 
.Há precariedade nas conclusões dos estudos de segmentação. De 

novo cito Russel Haley, em "Avanços e Recuos da Segmentação por 

BenefÍcios", Fechando o texto de 1984, diz ele: 

"0 mundo muda e não importa quão bem um estudo de seg

mentação tenha sido realizado a determinada altura do tempo, e 

não importa quão· acurada a foto obtida do mercado naquela altur&;"· 

o fato é que um estudo estratégico não permite mais que uma adi

vin.."'lação ~informada sobre como as pessoas provavelmente respon

derão a quaisquer ações mercadolÓgicas que você decida empreender • 

••• Dessa forma, praticamente a única alternativa para um mercadi

zador inteligente é monitorar seu mercado continuamente. Você 

tenta alguma cois~, analisa como ela funciona, observa quais seg

mentos reagem sob que forma, aprende a partir de seus erros e 

gradativamente melhora sua média de jogadas bem sucedidas. t des

sa forma que funciona o desenvolvimento de mercado". 
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Vejamos agora:·.-

2. 3. CONTRIBITiçn:ss EK LÍ.NGUA PORTUGUESA 

Lembrando o esquema do capÍtulo, registraremos as con

tribuiçÕes por ordem cronolQgica de seu aparecimento. 

As etapas históricas no Brasil aconteceram de forma di

ferente daquela dos E.U.A. 

A etapa i~ial (ou genérica) fica por c?nta de livros-tex~, 

to traduzidos (Green e Frank, Kotler) e alguns poucos artigos em re

vistas de caráter geral (não dedicadas ao marketing) e jornais diá

rios. Os vefculos dedicados ao marketing são escassos, aqui no Bra-

sil. 

A etapa quantitativa não chegou ainda à mÍdia especiali

zada aqui no Brasil. A difusão da inovação quantitativa aqui no 

Brasil existe mas corre por fora dos veículos especializados em 

marketing, que foi o can3l usado nos E.U.A. pelos defensores da me

dição quantitativa em segmentação. 

A etapa da corrente psicográfica foi a mais forte, no 

Brasil. Talvez por ela ser defendida não só .nomo ~ tP-mb_ém..~L. ~· princi

palmente) pelos pub~itários, além dos praticantes e scholars. 

Vejamos então: 

2.3.A. - CORRENTE INICIAL (ou GEN!RICA) - ContribuiçÕes Selecionadas: 

Frank e Green - 1973 - livro (tradução) 

Kotler - 1974 - livro (tradução) 

SimÕes - 1976 - livro 

Richers 

Ivâ!l Pinto 

- 1976 - apostilas (2) 

- 1980 - artigo 

N~~aissi - 1981 artigo 

Johnson e demais - 1981 - livro (tradução) 

Schewe e Smith - 1982 - livro (tradução) 

Sem crédito de autor - 1983 - artigo 

Mazzon, Guagliardi e Ferreira - 1983 - livro 
~ ll.larcos Cobra - 1984 - livro 

Nesta seção, entraremos de forma direta nas contribuiçÕes 

acima citadas: 
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Aqueles mesmos dois autores que, nos E.U.A., em 

1968, haviam editado um artigo pioneiro da vaga quantitativa, 

Ronald Frank e Paul Green, têm uma tradução lançada pela Atlas 

no Brasil, em 1973. A obra recebe o título de Métodos Quantitati

vos em Marketing. Preconiza o uso de ténnicas quantitativas para 

agrupamento de consumidores mas não emprega explicitamente o termo 

"segmentação". 

Fhilip Kotler lança sua tradução em 1974. Ela recebe em por· 

tuguês o título de Administração de Marketing - Análise, Planejamen

to e Controle. Um canítulo inteiro é dedicado à segmentação. A mes

ma editora, Atlas, lança ~ 1980 uma edição compacta dessa obra, com 

o título "Marketing". O capítulo 7 tem o título "Segmentação e Defi

nição de Objetivos de Mercado". A edição de 1974 tem 3 volumes. Nela, 

o 62 capítulo tem o título: Segmentação de Mercado. 

Surge em 1976 um livro de autor brasileiro que aborda, em

bora resumidamente, o tema. t Roberto SimÕes e sua obra tem o títu

lo de "Marketing Bá.sico 11
• Foi o primeiro autor brasileiro a citar 

o tema em livro. 

Nele, SimÕes aborda tópicos que considera relevantes para 

o marketing. Cada tÓpico é abordado de maneira sucinta mas há uma 
-

grande quantidade desse tÓpicos, o que tórna a obra fonte obrigató-

ria de consulta. t necessário realçar também o caráter pioneiro do 

primeiro autor brasileiro, fora do circuito acadêmico, a citar o 

termo "segmentação de mercado". 

Depois do t6pico "potencial de vendas" e antes do tÓpico 

nprevisão de vendas" ele aborda o tema de nossa dissertação. 

Diz ele, à página 91: 

" O conceito de segmentação é relativamente novo e subverte 

a antiga idéia de um mercado de massa não diferenciado. ~ idéia de 
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segmentação corresponde a idéia de diferenciação de produto e, portan

to, à formulação de uma estratégia de produto. Ela envolve o conheci~ 

mento dos interesses e necessidades do consumidor ao lado de sua quan

tificação". 

Também em 1976 o professor Raimar Richers edita, através da 

E.A.E.S.P., da F.G.V., duas apostilas sobre o tema. Uma é o relatório 

de uma pesquisa com 70 empresas brasileiras sobre hábitos de uso de 

segmentação (sob o enfoque de como usá-la para conquista do potencial 

de mercado), ao qual o professor anexa orientações de caráter normati

vo,- sob o título "Segmentação de 1dercado como Alternativa Estratégica 

para :Empresas Brasileiras". Vale lembrar que o autor por intermédio 

do título faz um inteligente gancho com aquele artigo pioneiro de 1956, 

de Wendell Smith. As empresas brasileiras praticam pouca ou nenhuma2 

segmentação nos moldes da teoria mercadolÓgica, diz a conclusão da pes

quisa. Coincide com a conclusão de nossa pesquisa do Capítulo 3 desta. 

A outra apostiJa.recebe o título ":Modelo para a Segmentação 

dos Mercados Brasileiros". Nela o autor sugere um roteiro com as bases 

de um projeto de segmentação. 

Em 1980 surge um artigo, o primeiro no Brasil com um título 

especÍfico sobre o tema. t-editado por um periÓdico. Seu autor é Ivan 

Pinto, o veÍculo é a Revista Mercado Global e o título é "Segmentação 

de I~ercado: Uma Oportunidade Im.compreendid.a". 

Seu autor, publicitário antigo, ex-professor da ESPM e atual 

presidente de agência de propaganda, declara consternado que o executiva 

brasileiro não pratica polÍtica segmentativa. No máximo a agência de 

propaganda rei vindica a prioridade de recurso:s para o heavy user. 

Diz ele à págin3 36 do exemplar de 1980 da R@vista Mercado 

Global: (Existe umJ ••• desconhecimento de que existem hoje, no Brasil, 

possibilidades de aplicação de outros parâmetros, além do demográfico e 
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geográfico. Há também uma certa preguiça mental, o que leva muitos ge

rentes de produto a proporem como alvo aquela famosa figura conhecida 

por todo homem de marketing que é a dona de casa de 21 a 35 anos, urba

na, de classe média. 

No mesmo veículo, a Revista Mercado Global, surge outro ar

tigo com título alusivo ao nosso tema, "As três dimensões da prática 

da Segmentação do l'Eercado Brasileiro", de 1981, da autoria de Giuseppe 

Nahaissi. 

O artigo fica ao nível normativo, ou seja de como se deve fa

zer a segmentação, ao invés de, como o anterior, adotar um enfoque des

critivo, ou seja dizer qual a situação atual da segmentação de mercado 

no Brasil. 

Diz o autor à página 77: "Da posse do perfil do consumidor 

que se beneficiará com o novo produto, deve-se passar a qualifio~-lo. 

Cabe, então, saber quantas pessoas existem dentro do gabarito especi

ficado". O autor aborda na seguinte sequência os itens que considera 

prioritários: 1. a determinação do segmento consumidor, 2. a aborda

gem ou acesso assim como a comunicação nos diferentes segmentos so

ciais e econômicos e 3.o posicionamento do produto no mercado. Diz 

ele à página 78 do artigo: 

••• existe uma diferença fundamental na abordagem das " 
grandes massas e na de categorias de nível mais elevado. Exemplifican

do, para venda de carnê ou de loterias, é necessário atingir rapidamen

te o maior número possível de prováveis consumidores. Não seria de se 

estranhar que um vendedor desses produtos viesse a abordar de 30 a 40 

d , # t t pessoas por hora, notan o-se tambem que a propaganda e ex remamen e 

massificada. Em contrapartida, para se vender uísque ou cigarros de 

luxo, emprega-se uma abordagem utilizando-se de demonstradoras especia

lizadas, argumenta-se demoradamente junto ao segmento consumidor e toda 

propaganda é veiculada em locais e horários nobres, visando principal

mente o "Status". 

De fato, a l~rgura, a altura e a profundidade (as três dimen

sões) da prática da segmentação do mercado brasileiro carecem de maior 

validação. 
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Em 1981 surge um livro que é uma tradução de coletânea de 

artigos sobre marketing, editado pela 1iicGraw-Hill do Brasil, com o tí

tulo de "Marketir;tg- Gerência e Ação Executivas". No capítulo "O Esta

belecimento dos Objetivos de Marketing", a obra apresenta quatro arti

gos, sendo três sobre segmentação do consumidor final, sendo bom lem

brar que este é o escopo desta dissertação, e um sobre segmentação in

dustrial. Em outro capítulo, "O Plano de Marketing em Ação", é inseri

do um artigo que o:peracionaliza a segmentação, cujo título é .. Abordagem 

de MÍdia à Segmentação••, sendo seus autores Albert Bruno, Thomas Eustad 

e Edgar Pessemier. 

Em 1982 surge uma tradução do livro ~'lVIarketing- Conceito, Ca

sos e Aplicações"; seus autores são Schewe e Smith. No capítulo 5, Des

crição e Segmentação de Mercado, incluem uma classificação de bases 

para segmentação, que de certa forma "enxuga" as que foram propostas 

no Único livro dedicado exclusivamente à segmentaçãô, de Wind, Frank e 

1Iassy, de 1972. 

Em resumo, propÕem as seguintes bases: 

1. por demografia, 

2. :por geografia, 

3. por uso do produto, 

4. por benefÍcios percebidos de :produto, e 

5. por estilo de vida ou psicografia. 

Em 1983 surge um artigo na revista Briefing, com o título de 

"0 Labirinto da Segmentação", que é a transcrição de um debate sobre o 

tema. Todos os seus integrantes trabalhavam em publicidade e comunicação, 

desde profissionais de agência de publicidade até de veículos de comuni

cação eletrônica; 

Não há, então, um esquema formal no artigo. Surgem pontos de 

vista como o de um debatedor que só aceita segmentação como o passo pos

terior ao posicionamento. Outro debatedor, in~grante da área de criação 

publicitária, diz que a segmentação, mesmo a m3is simples, do tipo demo

gráfico, não ajuda em nada sua tarefa criativa. 

t uma evidência que, à época do debate, 1983, havia publici-

tários que ainda não haviam assimilado a correta prática se@nentativa_ 
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Ainda em 1983, surge um.livro de 3 professores da u.s.F., 

que, embora não fale ·e:xplici tamente em segmentação, defende o uso do 

ferramental quantitativo no marketing. O título é "Métodos Quantitati

vos em Marketing", de 1983, e entre outros instrumentos de medida cita

dos na coletânea de artigos que forma a obra, se destaca a do mapeamen

to perceptivo, citado nesta resenha, na parte internacional. Os autores 

Mazzon, Guagliardi e Ferreira colaboram com esta obra para a assimila-

~ção desse e demais instrumentos quantitativos de medida pelo marketing 

nacional. 

'fu. 1984 surge uma obra de autor brasileiro, o professor Mar

cos Cobra, da F.G.V. Seu título é "Marketing Básico- Uma Perspectiva 

Brasileira". Ele dedica um volumoso capÍtulo ao tema, o de número 5, 
"A Segmentação de Merc~do com Base no Consumidor". Nessa obra tudo é 
interessante. Destacamos sua proposta para um projeto de segmentação. 

Para ele há quatro estágios em um projeto de segmentação (página 125): 

1. clarificar o conhecimento disponível (via desk research e dados de 

pesquisa de painel de consumidores). 

2. explorar a pesquisa qualit~tiva (levantar as hipÓteses sobre as carac

terísticas importantes do processo de compra). 

· 3• desenvolver os instrumentos d.e medição (se vão adotar .técni,cas compu

tadorizadas ou não). 

4. definir os grupos-alvo (targ~ts). 

Vejamos agora aquela tendência que é a única no Brasil que 

nos possibilita chamá-la de corrente, por sua ampla aceitação pelas em

·presas como resultado de aconselhamento nublicitário. t a 

2.3.B. CORRENTE PSICOGRÁFICA 

Relembrando os conceitos, é a segmentação que usa como base 

o critério do estilo de vida homogêneo dos integrantes de um segmento 

de um determinado mercado. 

Aqui no Brasil os primeiros sinais de sua adotão aparecem em 
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um veículo que não é especÍfico de marketing, a Revista Veja, em um 

exemplar de 1983. 
Vejamos agora os autores e veículos dessa corrente. Antea, .. 

um quadro com as 

• ContribuiçÕes Selecionadas: 

Sem crédito de autor 

Sem crédito de autor 

Jaime Tro iano 

1983 artigo 

1985 artigo 

- 1986 - artigo 

Em seguida, os resumos dos artigos acima citados: 

Em 1983 a revista Veja traz um artigo de segmentação psico

gráfica empreendida pela agência Leo Burnett e com o campo realizado 

pela agência de pesquisa Razões e Motivos. O artigo não é assinado. 

Tem o título: Retratos Falados. Divide o brasileiro em nove tipos, por 

estilo de vida. São retratos falados na metáfora, e, na prática da 

pesquisa, individualizados, de tipos brasileiros. O artigo não cita 

quantos entrevistados formam a bas~do estudo, ou seja, qual é o número 

de entrevistados da amostra. Diz que foram ouvidas na pesquisa pessoas 

de 18 a 59 anos de idade, com 13% pertencentes à Classe A, 25% à clas

se :B e 52% à Classe c. Elas responderam a uma bateria de 300 pergun

tas, sobre suas atividades, interesses e opiniões. Já em 1982 a Revis

ta Mercado Global havia divulgado um artigo de Rubens Hannum, com o 

título "Ex:Pectativas e Perspectivas ·do Consumidor Brasileiro" descr,e

vendo uma pesquisa de Estilo de Vida efetuada pela Rhodia. Hoje (1989) 

Rubens Hannum está como consultor independente. Ele defende a adoção 

da análise do estilo de vida, que por ele deve ser agregada aos dados 

de segmentação demográfica. Diz ele: "Será que o jovem de 20 anos que 

trabalha de dia e estuda à noite, e que, na maioria dos casos, não o 

entrevistamos, por não achá-lo, não é diferente de um outro jovem, tam

bém de 20 anos, mas que só estuda, podendo sair à noite e que sai, in

do a barzinhos e festas?" 
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Em 1985 surge mais um artigo sobre segmentação psicográfica. 

Nesse ano, a mesma revista Veja, na seção Comportamento, em artigo não 

assinado, edita "Retratos Urbanos", expondo a maneira pela qual outra 

revista da Abril, a Nova,havia segmentado sua audiência com os segmen

tos baseados em perfis psicográficos desenhados por pesquisa de fornece

dor externo à Abril. Também em 1985 a Folha de são Paulo havia editado 

um artigo com o -título: "0 PÚblico Brasileiro Já Tem Perfil", de Âmbar 

de ·Souza, expondo perfis de consum~~~~~~ agrupados em .segmentos de au

diência de tv. 

Na Revista Mercado Global, no exemplar de novembro/dezembro 

de 1986, há um artigo de Jaime Troiano, vice-presidente de pesquisa da 

Fischer, Justus, Young & Rubicam, com o título "O Jogo de Esconder do 

Novo Consumidor". Jaime descreve o pro~~o 4C' s - Cross Cultural Con

sumer Characterization. t a descrição também de uma pesquisa psicográfi

ca, do tipo "syndicated", patrocinado, entre outros clientes, pelo Cre
dicard e O Eotiêário. 

Diz ele: " ••• estamos desde o inÍcio de 1985 desenvolvendo um 

estudo sobre o mercado brasileiro. Buscamos os diferentes conBUmidores 

em suas dimensões psicolÓgicas, culturais, políticas e sócio-demográfi

cas. Buscamos identificar segmentos de pessoas que fazem escolhas seme

lhantes, baseadas~em·metas, motivações e·recompensas comuns ••• A ~partir 

desta Ótica, detectamos 8 segmentos distintos de consumidores que estão 

reunidos em três grandes grupos: os necessitados, os ajustados e os ino-

vadores" o 

2.3.C. Textos Esparsos com Abordagens Recentes 

Nesta seção agrupamos textos que representam contribuições em

bora não tenham assumido volume suficiente para se transformarem em cor

rente. 
-Nesta seçao temos um artigo, por exemplo, de Raima.r Richers, o prj 

mE:dro acadêmico-à' abordar em seus cursos o tema no :Brasil. Há citação a 

A-lv-in Tofler, além de Rapp :·.e :.: Uõllins • -· ·. ' 

• ContribuiçÕes Selecionadas: 

:~-~~~ 

; ·1, ~t ;~ ~(i L<t 
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Richers - 1986 - artigo 

G-racioso- 1986 - artigo 

Elecher 1987 - artigo 

Pachi 1987 artigo 

Ma dia - 1988 artigo 

A seguir, os resumos dos artigos citados: 

~ 1986, temos um artigo de Raimar Richers, no exemplar de 

outubro/dezembro de 1986 da Revista de Administração (.u.s.P.). Seu 

título: O Futuro do Marketing e o Marketing do Futtmro. 

Nele Raimar não aborda explicitamente a teoria administra

tiva da segmentação. Mas diz que essa teoria administrativa primeiro 

conduziu a uma "abrangência" e parece agora se dirigir a um "direcio

namento" (com relação a seus mercg,dos). 

Diz ele à página 12: 

"A ampliação corresponde ao perÍodo em que o marketing tor

nou-se um instrumento cada vez mais abrangente, não só no sentido da in

corporação de novas tarefas e funções mas sobretudo pomo um meio para co

brir espaços geográficos cada vez mais extensos e para penetrar cada vez 

mais a fundo em mercados que passam a aceitar produtos fabricados e dis

tribuÍdos em larga escala. O perÍodo do encolhimento ou de direcionam.entc 

equivale à perspectiva futura em que as empresas se vêem premidas a mu

dar sua orientação estratégica, ao concentrar seus esforços de marketing 

em subssegm.entos ou" células de mercado" perfeitamente ident.ificáveis e 

quantificáveis quanto ao seu potencial e suas tendências êe evolução~ 

Observação: o professor Raimar fala em subssegmentos ou "cé

lulas". ~um termo diferente denominando o mesmo fenômeno, o do micro

marketing, citado na conclusão do capÍtulo 1 desta, o da Introdução. 

Em 1986 surge um artigo de Fr~~cisco Gracioso, na Revista 

Marketing, com o título."Planejamento Estratégico: A Fronteira Final do 

Itarketing". Já citado na Intro~ução (capÍtulo 1) desta dissertação, nele 

o autor relaciona a segmentação ao planej~ento estratégico: 
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•••• Neste tipo de estratégia, a de marketing, os maio-lt 

res êxitos em mercados de competição acirrada são obtidos através 

de uma combinação clássica: .:;a,isegmentaçã9·;_e a concentração de re

cursos no segmento escolhido". 

Em 1987, sai um artigo de Nelson Elecher, na Folha de S. 

~ Paulo, comentando a palestra de Alvin Tofler, autor de "A Terceira 

Onda", no 3º Congresso GaÚcho de rvlarketing, realizado nessa data em 

Porto Alegre. O artigo tem o título de "Tofler condena a estrutura 

tradicional". Diz nele Blecher: 

"As pesquisas realizada~por Tofler destinam-se a explorar, 

basicamente, as consequências da revolução tecnolÓgica - que ele de

nomina de "a terceira onda 11 no meio ambiente. Um de seus primados é 

que a produção em massa que caracteriza a civilização industrial será 

substituída pela "produção desmassificada", de forma a haver maior di

versidade e segmentação do pÚblico consumidor. 

Ainda em 1987, sai na mesma Folha de S.P. artigo de Marcos 

Pachi comentando o lançamento de uma nova obra sobre marketing. Seu 

título (do artigo): · "Livro "Maximarketing'~ apresenta ·o final da massi
ficação -nas vendas". 

Diz Marcos Pachi: 

"Segundo eles ( t os au ores - Stan Rapp e Thomas Collins), a 

passagem da década de 70 nara a de 80 , ~ l , 
~ e marcaaa pe a cont~nua segmen-

taçãô~e grandes mercados massificados. Através do compUtador, do car-

tão de crédito, das chamadas telefônicas gratuitas, a prÓpria nature-

za da transação de vendas vai paulatinamente alterando~se e produzin-

do as possibilidades de ingressarmos no que os autores chamam, entusi

asticamente~- de "Era Dourada" - a resposta publicitária maxi-potenciali

zac1EJ., produzida :Q.ª_base da relação individualizada com o comprador". 

O artigo de Blecher é de 25 de novembfo,de 1987 e o de Pachi 
de 15 de dezembro de 1987. 
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Em 17/01/88 detectamos artigo de Madia no caderno de Pro

paganda e Marketing, sob o título "Maximarketize-se ou se deixe atro

pelar", ainda na Gazeta Esportiva. Ele comenta a estratégia de segmen

tação: 

".Quando a Coca-Cola."cedeu" ao protesto pÚblico e trouxe de 

volta a velha Coca-Cola como a Coca-Cola Clássica, enquanto mantinha 

a nova Coca, somou ainda um outro segmento ao já extremamente segmen

tado mercado de refrigerantes. 

Agora a companhia possui a nova Coca, a Coca-Cola Clássica, 

a Coca dietética, a Coca de cafeína, a. Fresca, a Coca-Cherry - e quem 

sabe o que está por vir?" 

Ainda no mesmo artigo: 

" •••• Quanto maior o número de produtos, maior o número de 

segmentos conquistados, disse Jesse Meyers, da Beverage Digest" 

2.3.D • Conclusões da Revisão Bibliográfica em Língua Portuguesa 

• O primeiro autor nacional a incluir o tema em livro foi Roberto 

SimÕes. O segundo foi Marcos Cobra, que dedicou um capÍtulo inteiro 

ao tema. 

Para finalizar este e demais itens, expomos um quadro que 

sumariza as contribuiçÕes citadas anteriormente na seção em LÍngua 

Portuguesa, por título, data e tipo de contribuição, além do nome do 

autor. 

- Marketing Básico 1976 - livro - Roberto SimÕes. 

- Marketing Básico - Uma Experiência Brasileira - 1984-livro

Marcos Cobra • 

• Em nosso pais a difusão da teoria segmentativa sofre de escassez •. A ;· 

maioria dos livros que aborda o tema é tradução de autores americanos. 

-Métodos Quantitativos em Marketing - 1973 - Frank, Green. 

Administração de Marketing - 1974 - Philip Kotler. 
/ 

- Marketing - Gerência e Ação Executi .. .ras - 1981 - vários autores 
Marketing Conceito, Casos e Aplicações- 1982-Schewe,Smith. 
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• Não há registros nem na mÍdia especializada nem nas colunas dos jor

nais diários que abordam o assunto "marketingt• (como a Folha de S.P. 

ou Caderno de Propaganda e Marketing) da difusão das técnicas quanti

tativas aplicadas à segmentação de mercado • 

• Os artigos em revista e jornal não têm a mesma base empÍrica daque

les dos veículos americanOSi com exceÇão, talvez, daqueles de Ivan Pin

to (1980), do estudo "Retratos Falados" (1983, em Veja) e do 4 c•s 

(1985), na Revista Kercado Global, de autoria de Jaime Troian.o. 

A seguir, um quadro com os artigos: 

- "Segmentação de Mercado: Uma Oportunidade Incompreendida" - 1980 

Ivan Pinto - Revista Mercado Global. 

- "As Três Dimensões da Prática da Segmentação do Mer:cado Brasi

leiro" - 1981 - Giuseppe Uahaissi - Revista Mercado Global. 

- "0 Labtiinto da Segmentaçãon - 1983 - sem crédito de autor

Revista Briefing. 

- "Retratos Falados" - 1983 - sem crédito de autor - Revista 

Veja (segmentação psicográfica). 

- "Retratos Urbanos" - 1985 - sem crédito de autor - Revista 

Veja (segmentação psicográfica). 

- "0 público Brasileiro Já Tem Perfil 11 
- 1985 - Âmbar de Barros

jornal Folha de S.?aulo {segmentação psicográfica). 

- "0 Jogo de Esconder do Novo Consumidor" - 1986 - Jaime Troiano -

Revista Mercado Global (segmentação psicográfica). 

- "O Futuro do Marketing e o Marketing do Futuro" - 1986 - Raimar 

Richers- Revista de Administração (u.s.P.). 

- "Planejamento Estratégico: A Fronteira Final do ::Marketing"-1986-

Francisco Gracioso - Revista Marketing. 

- "Tofler Condena Estrutu.ra Tradicional" - 1987 - Nelson Blecher

jornal Folha de S.F. 

- "Livro "Maximarketing" Apresenta o Final da Massificação nas 

Vendas" - 1987 - Marcos Pachi - Jornal Folha de S.P. 

- "Maxim2.rketize-se ou Se Deixe Atronelar" - 1988 - Francisco 

Madia de Sousa - jornal Gazeta Esportiva (Caderno de Propagand1 

e Marketing). 
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• Há uma grande obra empÍrica que, porém, recebeu estrita circulação 

(meio acadêmico da escola de administração da Fundação GetÚlio Vargas, 

em s.P.), da autoria de Raimar Richers, que é autor ainda de uma 2º:;.a

poetila, no mesmo ano de 1976, na mesma escola, além daquele artigo na 

Revista de Administração (U.S.P.), em 1986. A obra inicialmente citada 

neste item é o relatório de uma pesquisa com 70 empresas brasileiras. 

"Segmentação de Mercado como Alternativa Estràtégica para 

Empresas Brasileiras"- 1976 - E.A.E.S.F·. - F.G.V. 

- "Modelo para a Segmentação dos Mercados Brasileiros" - aposti

la- 1976- E.A.E.S.P. - F.G.V. 

- "O Futuro do Marketing e o Marketing do Futuro" - artigo - 1986-

Revista de Administração (U.S.P.) 

Concluindo, sinto que a evolução do tema percorre um caminho di

ferente daquele dos E.U.A. A tendência quantitativa não recebe no Brasil 

nenhuma ênfase nos veículos (poucos) de divulgação dos assuntos de mar

keting. Os artigos que abordam o tema adotam um enfoque publicitário. 

Dentro deste enfoque notamos em 1983 o fortalecimento da difusão da seg

mentação psicográfica. Os artigos em nosso paÍs têm mais um caráter con-

ceitual do que empírico. 

Lá nos E.U.A. a maioria das contribuiçÕes tem sÓlida base empí-

rica e adotam um enfoque quantitativo. Os veículos de comunicação entre 

a comunidade acadêmica e os praticantes são numerosos. 

Encerrando esta resenha, sou levado a afirmar que o nosso tema, 

embora crucial, ainda não recebeu no Brasil o foco de atençÕes· que merec.e. 

Talvez devido ao estágio do mercado brasileiro, que só agora no final da 

década de 80 mostra sinais de acirramento da concorrência. Falta ainda, 

para modificar o quadro atual, um grande veículo de comunicação entre o 

scholar e o executivo de marketing. 
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CAP!TULO 3 - A SEGMENTAÇÃO DE riiERCADO NO :BRASIL 

3.A. Introdução(plano do.capítulo) 

Este capítulo está ordenado em duas seções principais, 

uma dedicada 'à .,.situação atual da segmentação no Brasil e outra ao seu - , surgimento e evoluçao em nosso pa~s. 

3.B. Pesquisa da Situação Atual da Segmentação no Bra~il 

J.B.l. Objetivos - Constatar aspectos do estado da arte da segmentação 

no Brasil. Propusemo-nos, então, a: 

avaliar o grau deconhecimento da segmentação de mercado pelas empre

sas brasileiras de grande porte, fornecedoras de bens de consumo indi

vidual. 

- identificar os tipos de ~plicação de segmentação que estão sendo reali

zados no Brasil. 

- verificar se as aplicações são feitas pela prÓpria empresa ou por 

terceiros fornecedores de serviços mercadolÓgicos. 

- registrar a opinião do ::usuário a respeito das técnicas de segmentação 

de mercado e de sua aplicabilidade, pedindo depoimentos sobre seus 90ntos 

fortes e fracos. 

3.B.2. Metodologia da Pesquisa da Situação Atual 

3 .. :5.2.1. Amostra. Quem consome segmentação na Grande Indústria de Bens 

de Consumo é o executivo de marketing. Definimos a unidade amostral: de

veria ser gerente de produto ou de grupo de produtos e atuar em empresa 

fabricante de bens de- consumo que tivesse o há.bito de inves-tir em ativi

dades de marketing, já que a segmentação, como diz Kotler, está no cerne 

da estratégia de marketing. 

Definida a unidade amostral, optamos por selecioná-la intencio

nalmente. Através de inquirição direta, quisemos investigar os aspectos 

acima mencionados (conhecimento, uso, etc. da segmentação). Es·se ~ipo de 

estudo é denominado exploratÓrio. ~ particularmente indicado quando exis-

te pouca ou nenhuma in~ormação prévia sobre o problema em estudo. A en-

trevista é individual. ~ 
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Universo. Pensando em priorizar um segmento, a fim de obter uma clas

sificação das respostas, optamos por aquele que Kotler denomina de pro

dutores de bens de conveniência (sorvetes, bebida alcoÓlica, sopa em 
tablete, xampu e chocolate), ou seja, bens de consumo "que o cliente 

geralmente adquire com frequência, imediatamente e com o mínimo de 

esforço de comparação e de com:pra"(Kotler, "Ma.rketingn, página 102). 

Assim chegamos a cinco multinacionais dos ramos acima citados. Con

seguimos depoimentos também de uma multinacional de roupas (jeans), 

cujo tipo de produto Kotler define como produto de compra comparada, 

onde no cliente no processo de seleção e aquisição caracteristicamen

te compara não só a conveniência, como também a qualidade, preço e 

estilo", e uma de automóveis, que Kotler define como produto de uso es

pecial, cujos "compradores estão habitualmente dispostos a fazer um es

forço especial de aquisição". 

3.B.2.2. Instrumento da Coleta de Dados. Como era um estudo explo-

ratório, elaboramos um questionário estruturado, com onze perguntas. 

Estruturamos o questionário visando cobrir as fases do que se queria 

medir: 

se conhecia segmentação. 

se conhecia e usava. 

se conhecia e não usava, porque não usava, 

- se conhecia e usava, que tipo usava, 

se conhecia e usava, se havia sido ela (empresa) ou terceiros, que 

haviam planejado e/ou executado a segmentação, e, 

- se conhecia e usava, se a usava. integrada à e·stratégia de marketing. 

A entrevista era individual. 

3.B.2.3. Data do Campo: 1987 
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A seguir,, 

3.E.3. OS RESULTADOS DA PESQUISA DA SITUAÇÃO ATUAL 

• O Grau de Conhecimento-da Prática Segmentativa é Grande, Porém as 

Empresas SÓ Conhecem Suas Formas Mais Elementares. 

As empresas brasileiras da amostra conhecem e usam dividir seu 

~ mercado em RegiÕes de Venda, no que se convencionou chamar Segmentação 

Geográfica. 

Conhecem também a segmentação demográfica, mas a maioria des-

conhece as técnicas de segmentação mais sofisticadas, como a p~icográfi

ca e a segmentação por métodos quantitativos. Em 1971 Lessig e Tollef

son já incluíam a cluster analysis na segmentação do mercado de café em 

pÓ nos E.U.A. Wind, Frank e massy, em seu livro Market Segmentation,ci

tavam a segmentação psicográfica como possível base, entre outras, de 

p~ojetos de segmentação. Em 1977 Schweitzer já propunha essa_base para 

veículos de comunicação. Quando tracei os eixos do mapeamento percepti

vo para a multinacional de chocolates, o executivo respondeu perguntan

do: tem no Kotler? 

t interessante destacar que a indústria de roupas já na déca

da de 60 empreendeu estudo de segmentação demográfica, embora só com ba

se em sexo e idade. A não inclusão da medição da classe social dos en

trevistados se deveu ao fato desse sistema de medição só ter sido cria

do no Brasil na década de 70, por iniciativa da Associação Brasileira 

de Anunciantes. Veremos esse tÓpico com mais detalhes ainda neste CapÍ

tulo 3 , na seção da Pesquisa da Evolução da Segmentação. 

A indústria de automóveis declarou ter começado no inÍcio da 

década de 70 um estudo sistemático visando segmentação, o uNew Car Buyere 

Test". Estava visando a segmentação por produto, alegaram • 

• Embora o Grau de Conhecimento Seja Superficial, Todas Conhecem Seg

mentação. 

Segmentar é reconhecer que o mercado não é homogêneo e sim 

composto de segmentos distintos entre si. 
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Sob esse ângulo, todas cor~ecem um :pouco além da segmenta

ção por região de vendas. Todas as empresas declararam destinar linhas 

diferentes para segmentos especÍficos de mercado. 

A mul tinaciona.L· de sorvetes declarou direcionar seus produtos 

para 3 segmentos de idade, a linha infantil, a juvenil e a de adú.lro·s.. 

Foi constatado pela empresa que as crianças procuram no pi-

colé alegrià e divertimento associados ao sabor, o que fez a empresa 

até mesmo empregar os bonecos da turma da MÔnica. Já 9s adolescentes 

almejam benefícios de refrescância além de ingredientes os mais natu

rais possíveis, o que levou a empresa ao tema "suco de fr~ta no pali

to". Os adultos procuram picolés ricos em prazer sensorial, já que bus

cam a auto-gratificação pelo consumo do picolé, o "eu mereço". 

A multinacional de bebidas diz que destina linhas a se~en

tos sÓcio-econÔmicos ( ou seja, segmenta por classe social, por hábi

tos gerados pela renda do segmento). O executivo dessa empresa demons

trou, também, conhecer, embora alegasse que a empresa não pÕe em prá

tica, a segmentação psicográfica e o mapeamento perceptivo. 

Quanto à multinacional de produtos de beleza e higiene pessoal, 

seu gerente de ~produto disse que destina linhas para o segmento mascu~ 

lino de usuários de creme de barba, além de produtos para o segmento fe

minino de usuárias de xampu e de esmalte.Quanto aG poder aquisit±vo, a 

empresa direciona linhas para o segmento da classe c, de baixa renda. 
A multj_nac.ional ~de' chocolat~e . disse ... _Q.estinar linhas par~ . ~ . . ...... . ... ~ .,_ -----··· ..... · ~ . .._ .... "'--:_.:· _ .. ._ . ..__ ...,.. ____ . ._ ___ ... _. ___ ._,;-.,;: """'""" 

~-~gt.I!~{ttO.f3 E?êi?~~Íficos ªe·, fdade. D~sse êeu ~ ~x7cu~i,VC? ;i;~.tp.os produtos 

para cr±anças, com embalagens com ilustrações de figuras em quadrinhos, 

e para uma faixa ligeiramente mais velha. Para esses direcionamos um 

produto com informações culturais sobre um determinado ecossistema; aí 

você vê que a criança já deve ter uma certa instrução para entender o 

que é um habitat". 

Essa empresa declarou também direcionar produtos para segmen

tos específicos de renda: 

"Há um -produto para a Classe A e B, embora penetre também na 

Classe c. Esse al~ance amplo é consequência de uma composição mais 

simples (contendo menos chocolate) o que permite um preço final menos 

elevado. Isso contrasta com outros ~~~-g.Jttos com mais chocolate na com-

posição, cujo preço restringe seu consumo às classes A e B". 
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O executivo da indústria de automóveis disse que há 

segmentos específicos de proprietários de carros de passeio da 

empresa, embora a principal base seja a renda. Déclarou .. ter efe

tu~do::prÇ>J.etos de segmentação por benefÍcios e de mapeamento per

ceptivo. 

Disse que há dois tipos de carros de passeio produzidos 

pela empresa, pick ups e carros. 

Em resumo, percebe-se que as grandes indústrias conhecem 

os segmentos de seu mercado mas esse conhecimento não é aprofunda

do, é apen~s elementar. Pode-se concluir que as grandes empresas co

nhecem, além da segmentação geográfica, a demográfica *idade na in

dÚstria de sorvetes, renda na indústria de bebidas e de automóveis, 

sexo e renda na indÚstria de produtos de higiene pessoal, idade e 

renda na indÚstria de chocolates). A indÚstria de autàmÓveis reco

nhece que sua principal base é a renda, mas se esforça por conhecer 

outros aspectos como sexo~:e idade por tipo de produto. Seu executi

vo conhece também outros tipos de estudo, come o da segmentação por 

benefÍcios e do mapeamento perceptivo. O executivo da indústria de 

bebidas conhece também (por haver citado na entrevista) a segmenta

ção psicográfica e o mapeamento perceptivo • 

• A grande empresa no Brasil nãousa segmentação.Fa.lta à empresa 

uma cultura segmentativa. Nas palavras de Wind: "Estratégias que 

se desviam da atua~estratégia são encaradas como de alto· risco. As 

descobertas do estudo segmentativo desenham entradas para decisÕes 

envolvendo ·a-lto risco". 

As empresas brasileiras produtoras de bens de consumo co

nhecem segmentação mas poucas alegam terem realizado algum estudo 

específico para segment~eu mercado nos Últimos anos. 
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As empresas declararam que é necessário medir o mercado

-alvo mas não usam a terminologia de "pesquisa de segmentação" pa

ra esse tipo de estudo. Preferem dizer que fazem pesquisa de Hábi

tos e Atitudes para conhecer o target. Esse tipo de pesquisa (Há

bitos e Atitudes) é um instrumento de coleta de informações que le

vanta dados demográficos (sexo, classe social, número de membros da 

famÍlia} !i.13si'm }(!lilln.o ~ necessidades e motivos de con"$~~io produto 

ou linha pesquisados, além de quantidades de produto consumidas em 

uma frequência definida pelo pesquisador. Com essa medição eles se

param os heavy users e constatam sua participação percentual no u

niverso de consumidores ou seja o mercado efetivo do produto. AÍ 

concentram no heavy user o esforço de marketing. t uma ação de seg

mentação mas as empresas não a denominam dessa forma. 

Inquirido se nos Últimos anos a empresa havia realizado 

algum estudo para segmentar o mercado, assim respondeu o executivo 

da multinacional do ramo de bebidas: 

"Sim, a nível de segmentação geográfica e de classifica

ção socioeconômica e não a nível de segmentação psicográfica ou es

tilo de vida. 

A nível qualitativo fizemos várias 'pesquisas (qualitativas) 

onde registramos a atitude do consumidor frente a produtos nossos e 

da concorrência, suas marcas e ca.mpanhas.,.Nelas tentamos verificar 

qual a necessidade psicolÓgica do consumidor, qual é o benefÍcio 

maior que ele busca em um produto ou marc~ visando orientar nossa 

comunicação. Não houve,· porém, uma tentativa de quantificação des

sas atitudes e benefÍcios no sentido de isolar grupos com mesmos 

benefÍcios em termos numéricos". 

A gerente de produtos da êmpresa de sorvetes assim nos 

respondeu sobre o estudo de segmentação: 

"Especificamente estudo para segmentar o mercado não, 

não fizemos. Realizamos a cada 3 anos, porém, uma pesquisa do tipo 

"hábitos e atitudes", com mais de mil entrevistas e que nolteia 

a eventual segmentação ••• Para nós a pesquisa funciona como um raio 

x. ~ uma radiografia periÓdica e global de todo o organismo do mer

cado. Não a usamos especificamente para a segmentação,de mercado. 
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Há duas exceçÕes, a da indústria de: automovéis e a de rou

pas, dentre as empresas de nossa amostra. Disse o executivo da multina

cional de automóveis: 

"A empresa realizou em 1985 um projeto de segmentação por 

benefícios, usando análise fatorial envolvendo 58 variáveis, onde o 

consumidor atribuía um grau de jlp.:.portância a cada variável na esco

lha de um automóvel. A amostra era composta de 1.554 proprietários. 

As 58 variáveis foram reduzidas a nove. A escala tinha cinco po~tos. 

Fizemos também um de escalonamento multidimensional. Este usa 

uma escala de semelhança e dessemelhança, sendo pa~tanto uma escala 

Classificatória ou ordinal, no sentido de estabelecer um ranking. Esse 

estudo, escalonamento multidimensional, usou uma amostra de 300 casos 

e o campo foi efetuado em 1985, também". 

A outra exceção é a da indústria de roupas. O executivo decla

rou-nos que a empresa tem efetivado projetos de segmentação de mercado: 

"~ uma preocupação constante nossa. Se determinado mercado dá 

mostras de estar ficando saturado, entrando em escala de rendimento de

crescente, a solúção é segmentar. A nossa Última segmentação originou 

o surgimento de uma linha de produtos para uso na orla marítima. Até 

então tínhamos só operações de jeanswear. Sentimos o potencial repre

sentado pelas vestimentas esportivas para recreação litorânea e nos 

posicionamos nesse mercado em expansão". -

Concluindo, as grandes empresas não fazem segmentação, é o 

que declaram. Embora usem a segmentação por volume, ou quantidade con

sumida (medem o heavy user), habituadas ao jargão da comunica9io, pre

ferem dizer que "medem o consumidor-alvo componente do target da em-

presa". 

• A grande empresa d.iz que não usa segmentação IP-Q:1!1Ue encara o tipo de 

segmentação que usa como algo perene, imutável e até mesmo intocável. 

Diz o executivo da empresa de sopas em tablete:"Vale lembrar 

que o estudo não leva o nome de segmentação d.e mercado mas tem como 
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finalidade segmentar onde já atuamos a fim de colocarmos no mercado 

uma nova linha, um produto novo. A partir do nosso potencial de produ

ção ade~uamos uma v~riação dessa nossa produção a um segmento já exis-

tente~' 

AÍ minha observação: o sabor pode ser novo mas a usuária é i

mutavelmente a dona de casa. Há evidências recentes de mudança no marke

!ing da concorrência. Reposicionaram o apelo da sopa, no final de 1988. 

Usaram a Xuxa. com o slocr:an ":X::opa da Xuxa''-• E vejam só, acima das expec

tativas, o Índice de recall do novo produto alcançou a maior marca já 
registrada em qualquer área amostral aqui no Brasil, nos quinze anos de 

implantação da medição de recall no Brasil. t o que diz Walter Pereira, 

da agência lorton, detentora da conta do produto, em artigo na Folha de 

SP de 8/12/88 : 

"Um dos principais apelos utilizados pelo comercial é uma nova 

conotação a um produto que em geral as crianças não gostam". 

• As grandes empresas usam a segmentação geográfica e demográfica apenas. 

Há sinais de adoção da segmentação psicográfica e mapeamento perceptivo. 

Há um viés na aplicação dos resultados, porém, usados para uma única e 

exclusiva ação mercadolÓgica: nortear comunicação. 

Como visto acima, tudo indica que os executivos das grandes em

presas usam a segmentação geográfica e demográfica, porém mais numa linha 

de manutenção, de conservação de um status quo herdado. Os esforços de 

pesquisa de segmentação eventualmente empreendidos raramente visam seg

mentos novos e sim reorientar a comunicação dos produtos já existentes. 

S o que diz o executivo da indústftia de bebidas: 

"A nível qualitativo, tentamos verificar ~ual a necessidade psi

colÓgica do consumidor, qual é o benefÍcio maior que ele busca em um pro

duto ou marca, visando orientar nossa comunicação~. 

Ou como disse o ex~utivo da multinacional de chocolates: 

"T~nho certo receio de super-segmentar meu mercado desperdiçando 

oportunidades ainda latentes dentro de meu mercado que dá mostras de ainda 
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não estar saturado. Exemplifico com um de nossos produtos direcionados 

para as crianças mas que a pesquisa detectou segmentos de consumidores 

com idade superior ao do target. Como a campanha f~~hou o foco só para 

o target infantilt sentimos que há um potencial de consumo no segmento 

jovem sendo desperdiçado, porque a pesquisa provou que eles, os jovens, 

têm tendência a comerem mais desse chocolate mas não o fazem porque eles 

comem esse produto com um certo sentimento de culpa por medo dos colegas 

a.-charem que eles continuam com hábitos de criança". 

Também na indústria de bebidas os estudos de segmentação nor

teiam a comunicação. O mapeamento perceptivo iria ser feito, e com a fi

nalidade de orientar comunicação, é o que disse o executivo entrevista

do. Perguntado sobre quais as finalidades de um futuro projeto de mapea

mento perceptivo, assim me respondeu o executivo da indústria de bebidas: 

"No caso es~ecífico do mapes.mento perceptivo será verificar 

como mossas marcas estão posicionadas e se há nichos que nos permitam 

reposicionar nossas marcas atuais. O rep9sicionamento implica numa re-

visão da comunicação". 

Quanto à segmentação psicográfica, àobre~ela comentou o executi

vo da indústria de roupas: 

"Tenho perfis· de consumidores tÍpicos para os quais direciono 

não só comunicação mas também modelagem. t o "estudante do cursinho Ob

jetivo", é o "surfista". Ninguém vem me dizer se está usando cintura mais 

alta ou mais baixa nas calças masculinas. I~ui tas vezes eu tenho que ir a

trás dessa informação. Há um acompanhamento informal também pela minha e

quipe, desde os vendedores até os gerentes de produto~ 

Parece ser, então, a variável"moda" interagindo com a ferramen

ta da segmentação~ • 

• As grandes empresas, tanto as que mantém quanto as que implantam a seg

mentação, usam terceiros para implementá-la • 

. 4.nalisando o aspecto ~de somente técnicos da prÓpria empresa .: ou 

técnicos de terceiros estranhos à organização também reali~arem os estu

dos de segmentaç.ã.o, constatamos que todas usam iniciar o assunto e depois 
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encaminhá-lo a terceiros que fornecem esses estudos. 

No inÍcio da implantação da segmentação, que começou pela 

segmentação geográfica já antes dos anos 70, era costume nas grandes 

empresas pr'lt'icar a política do sigilo. Todos os grandes projetos ti

nham sua coleta de dados feita de forma dissimulada. Ainda hoje há 

resquÍcios dessa polÍtica. Na indústria de produtos de higiene pessoal 

o executivo me pediu encarecidamente para ~ue eu não liberasse dados 

constantes na nossa entrevista porque havia uma pol~cy emanada dos 

headquarters de New York negando o release de toda e qualquer infor

mação a estranhos à empresa, por parte de seus executivos. 

O acirramento da concorrência levou as empresas a tomarem 

um rumo diferente daquele empreendido pela polÍtica do absoluto sigi

lo. Os custos trabalhistas de se manterem serviços co~pletos de in

formação mercadolÓgica de repente se tornaram insuportáveis. As gran

des empresas se viram obrig3.de.s a comprar, em vez delas mesma·s .. produ

zirem, o fluxo de informação mercadolÓgica necessário à manutenção e 

possível expansão~e suas atividades de mercado. 
l 

Em 1971 a indÚstria de sorvetes tinha um completo departa-

mento de pesquisa de mercado, com supervisores de campo, checadores, 

entrevistadores, tabuladores e analistas. Hoje, 1989, há uma reduzida 

equipe de funcionários sob a chefia de um gerente de pesquisa de mer

cado. Este recebe as necessidades das várias linhas de produto em 

forma de briefing e as encaminha à agência de propaganda. 

Com a indústria de roupas também acontece o mesmo: 

"As primeiras hipÓteses são registradas, como expliquei, 

pela minha prÓpria equipe. Testamos sua viabilidade mediante estudos 

de agências como L.P.M., Inese; a Vera Aldrighi quando ainda na Me Caru 

e a Clarice Herzog da Standard ta.mbém me prestaram serviços 1' 
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• Há pouca evidência da segmentação participar das considerações estra

tégicas de marketing das grandes empresas. 

Quando é acionada, a segmentação é posta em prática à m~gem 

da estratégia de marketing, assumindo um aspecto de tentativa, mais im

pulsiva que refletida, de se defender da concorrência. 

I~quirido se tinha havido alguma adoção de estratégia para se 

alcançar segmentos diferenciados por renda, assim respondeu o executivo 

da indÚstria de sopas em tabletes: 

"Não, não houve. Há, porém, dentro da empresa uma preocupação, 

devido à conjuntura nacional, de acompanhar a~flutuações do poder aquisi· 

tivo de nossa consumidora". 

E assim respondeu o executivo da indústria de chocolates: 

"Não. Usamos de vez em quando, devido ao acirramento da :êon

corrência, praticar descontos mas só ,:_\uiuldo~acó~tece:, ésse acirramento!' 

Uma exceção é a indústria de roupas: 

"Sim, direcionamos às classes de maicr poder aquisitivo uma li

nha, à classe média direcionamos outra e à média e baixa outra. 

Esta estratégia está encaixada no planejamento estratégico de 

nossa empresa. Fazemos reunines anuais de avaliação". 

De.~aneira geral, porém, a segmentação, quando acontece ser 

posta em uso J.UElas grandes empresas, é uma arma adotada à ::Parte da 

estratégia. ~ mais um remédio que uma ação preventiva. 

t o que disse o execut~vo da indústria de higiene pessoal: 

Não, não adotamos estratégia :para alcançarmos segm-entos diferenciados 

por renda. Com a fusão que absorveu minha empresa, recebemos como he

rança o posicionamento atual, onde a evolução de nossos produtos no mer

cado nos levou a coprir todos os segmentos, desde o de baixa renda até 

o de maior poder aquisitivo". 

Mas lá aconteceu a implantação de projeto de segmento novo 

pressionado pela concorrência. O executivo entrevistado contou-me que 

sistematicamente ele realiza pesquisa de Hábitos e Atitudes para acom

panhar "a mudança na cabeça das consumidoras". 
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~ercebeu então que nessa época 2 marcas novas haviam 

auarecido nos relatórios de pesquisa e a cada bateria iam aumentan-
~ -

do sua :presença, pulando para as primeiras posiçÕes nas marcas lembra-

das pelas entrevistadas. Eram Natura e O Boticário. 

Ele acionou então o sistema de informações da empresa, que 

deu o seguinte laudo: estãoaferecendo um apelo novo à consumidora -

"Compre minha marca porque em nossas fÓrmulas eliminamos ao máximo os 

produtos químicos e em seu lugar estamos trabalhando com ma~érias pri

mas naturais como germe de trigo, mel, etc., que devqlvem a s~Úde a 

seus cabelos ao mesmo tempo em que ocorre a ação de limpeza' ..• E estão 

cobrando um bom preço pela novidade ••• 

O executivo em questão disse-me que nessa altura pensou: "Será 

que esse apelo funcions. j.unto a meu povão? E pagou para ver. 

Encomendou discussão em grupo com consumidoras do pÚblico-alvo 

de seu xampu e surgiram coisas assim: "Os ~odutos da Natura deixam 

meus cabelos diferentes, macios como há muito tempo deixaram de ser. 

Claro que não comprei, não tenho grana p:].ra isso, é -que minha vizinha 

ganhou amostra grátis e dividiu comigo. O resultado é uma glÓria ••• ". 

Ou então: Ganhei de minha patroa esse com nome de boutique, O Boticá

rio, usei e meu cabelo remoçou e não ressecou". 

Concluiu o executivo da indÚstria de produtos de higiene 

pessoal: "Com esses dados em mãos, senti a certeza que esse nicho de 

mercado merecia a atenção de minha empresa". 

"0 departamento de Produção criou então alguns protótipos à 

base de jojoba e encomendou uma pesquisa quantitativa, um teste de 

produto, para medirmos a intenção de compra. Os resultados foram anima

dores. 

Encomendamos à agência de propaganda um filme para o lança

mento desse produto à base de jojoba. Usaram uma modelo desconhecida 

mas bonita e o sucesso foi total. Medimos o recall do filme, recall sa

tisfatório para nossos padrÕes. E hoje é um dos mais vendidos da linha 

de xampu, que apresenta mais onze tipos de formulação além desse de jo-

J.Obà" 
~ . 

Essa, então, foi a reação da empresa ao conceito então novo 

do "natural". 
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Revisemos o proces~o: o executivo havia usado a pesquisa de 

hábitos e atitudes para detectar a oportunidade do novo segmento(nas 

pal:avras dele, o novo nicho), havia testado as hipÓteses via pesquisa 

~ualitativa (discussão em grupo), testara a aceitação via teste de pro

duto e havia testado se o segmento-alvo havia sido atingido pela comuni-

cação via pesquisa de recall. 
- , Á ~ , 

Repito a conclusao do executivo da -~~~~t~ia~Como voce V9 sal-

mos atrás do segmento e ele realmente existia". 

Outra observação desse executivo: "0 estudo de segmentação en

tão não tem :·um formato es::acífico. Eu diria que é mais um. progéto, po

dendo conter mais de um tipo de estudo". 

Contrasto essa afirmativa com aquela de Edward Tauber, citado 

por Russel Haley, em "Benefit Segmentation: Backwards and Forwards", de 

1984 e constante no CapÍtulo 2 desta dissertação: para Tauber não exis

te o estudo genérico de segmentação. O conceito emanado do :praticante 

(executivo da indústria de produtos de higi~ne pessoal) coincidira com 

o do teórico/pesquisador. 

Finalizando este item, apesar da perspicácia do executivo aci

ma citado em "seguir, e, confirmada a existência, fazer um ataque fron

tal ao adversário", ficou confirmado que a ação se desenvolvera fora do 

marekting plan. Ao menos, não ficou naquela "pre~..liça mental" citada 

:por Ivan Pinto em seu artigo de 1980, "Segmentação de Mercado - Uma O

portunidade IncompreendidaR, também const,J.nte no CapÍtulo '~-2 desta, on

de o autor diz: 

" ••• Há também uma certa :preguiça mental, o que leva muitos ge

rentes de produto a proporem como alvo aqa~la famosa figura conhecida por 

todo homem de marketing que é a dona de casa de 22 a 35 anos, urbana, de 

classe média". 

3.B.4. Conclusões Sobre A Situação Atual da Segmentação no Brasil 

Se adotarmos o fSquema em que os produtos ;~d t · · .. 
,. • ..&..U. us r~als se d~v~dem. 

em tr~:tlpos, conforme classificação da A~ 
•lü.A., citada por Kotler em 

"Marketing" (edição compacta), temos: 
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~.~ens de conveniência, 
, . 

- bens comparave1s, e 

- bens de uso especial. 
Assumindo que a amostra de nossa pesquisa, embora de pequeno 

porte, de fato seja representativa do estrato profissional que consome 

segmentação e que atua nas grandes empresas produtoras de bens de con

sumo individual no Brasil, ~tudo indica que: 
• os produtores de bens comparáveis (por exemplo, roupas) provavelmente 

costumam incluir a segmentação para alterar sua estratégia de marketing 

praticando algum tipo mais refinado de segmentação além da geográfica e 

demográfica. Utilizam serviços de terceiros para completar e implemen

tar a estratégia apoiada em coleta de dados feita por equipe prÓpria, 

interna à empresa, para os projetos de segmentação. Tudo indica que 

esse ramo de bens já tem uma cultura segmentativa • 

• Os produtores de bens de uso especial (por exemplo, automóveis) tam

bém provavelmente costumam adotar técnicas mais refinadas de segmenta

ção, tais como segmentação por benefícios e mapeamento perceptivo. Da 

mesma forma que os produtores de bens comparáveis, esse ramo já tem um 

cultura segmentativa • 

• Os produtores de bens ,de conveniência (por exemplo, sopas em tablete 

chocolates, bebidas, xampus e sorvetes) não adotam técnicas mais refin 

das de segmentação além da geográfica e demográfica. Tudo indica que 

seus executivos herdam uma estrutura segmentativa e sua função é vigia 

a imutabilidade dessa estrutura herdada. A cultura mercadológica dos 

executivos desse ramo industrial parece conhecer a teoria segmentativa 

embora esta mostre evidências de ser dominada pelo jargão publicitário 

visto que eles não f~lam em medir segmentos de mercado, mas sim medir 

o perfil do consumidor integrante do target da empresa~ Como disse 

Frederic Winter em seu a.rtigo de 1985, "Market ~egmentation = A Tacti
cal Approach;' também constante no CapÍtulo 2 defha disserte.çao: 



"Infelizmente, durante muitos anos a segmentação de mer

cado vem sendo sinônimo da busca de identificação das caracterís

ticas da "metade pesada", aqueles com um· nível maior de demanda.n. 

Há evidências que lá nos E.U.A., como aqui, de o segmento de mer

cado ser sinÔnimo de grupo de heavy buyers. A outra metade, os ligmt 

buyers, ainda estão por merecer atenção. 

Este setor não inclui a segmentação nas considerações de 

sua estratégia de marketing. 

3.0. Pesquisa da Evolução da Segmentação no Brasil 

3.0.1. Objetivo - Nesta seção iremos abordar as implicações do tema 

com aspectos como: :~-

1. o sistema de classificação socioeconômica no Brasil (seu surgimen

to e evolução) e sua utilização na segmentação da comunicação. 

2. a teoria do posicionamento, passo seguinte à segmentação. 

3. a comparação entre a evolução das etapas hifftÓriea.s seguintes à 

corrente inicial, a etapa da corrente psicográfioa e da vaga quan

titativa. 

A essa altura, incluiremos na análise outros setores da eco-

nomia, como o dos serviços-bancários, indo, pois, além daquele setor 

citado na 1º parte deste CapÍtulo (setor de bens de consumo). 

3.C .• 2. 

3.0.3. 

Metodologia da ~esquisa da Evolução da Segmentação no Brasil: 

coleta e análise de material sobre o tema em artigos, pales

tras e contato informal com especialistas da área. 

Resultados da Pesquisa Sobre Evolução da Segmentação no Brasi 

• O sistema de classificação socioeconômica da ABA-ABIPEME e seu uso 

. - . para segmentar o m·ercado por. classe social, visando definir o ta.rget 
, .., . 

para a mJ..aJ.a. 



A .Associação Brasileira de Anunciantes foi o Órgão cria

dor do sistema que padronizava a mediçiõ1das classes sociais no Bra

sil. A data foi 1972. Em 1975 surge, também em S.Paulo, a ABIPEME 

Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado. Ambas as 

entidades passam a copatrocinar o método de classificaç~o.~editado 

em 1972. 
Esse sistema, na versão inicial da ABA, decidiu dividir a 

sociedade brasileira em quatro classes sociais, a A,B,C~e D, às quais 

viria mais tarde se juntar a quinta, a E. 

Era a versão brasileira (1972) do sistema americano de War

ner ("Social Classes in America", livro de 1948, do professor Lloyd 

Warner, da Universidade de Chicago. Fara ele, a sociedade americana, 

cono citada na Introdução, CapÍtulo 1 desta dissertação, era consti

tuída de seis classes). O sistema brasileiro não perguntava diretamen

te a renda; ao invés, prefere medir a renda do consumidor pela consta

tação de posse de itens de conforto, como eletrodomésticos, automóveis 

etc., além do grau de instrução do chefe do domicÍlio entrevistado. 

A soma dos pontos classifica o indivÍduo em uma das cinco classes so

ciais. ~ a base brasileira da segmentação por renda. 

Pode-se hoje, 1989, criticar esse sistema pela defasagem dos 

itens incluÍdos na classificação inicial. A cultura dos anos 80, é ela· 

ro, mudou em relação à da década de 70. No sistema inicial, tv a cores 

dava um número de pontos superior ao da tv em branco e~preto. Hoje, 

ambas contam o mesmo número de pontos. Foi uma das Últimas atualiza

çÕes, ainda nos anos 70. Para refletir a cultura atual da sociedade 

brasileira, porém, poder-se-ia questionar que se torna imperiosa a 

inclusão de videocassete;· freezer e forno microondas na bateria de 

perguntas, pois esses itens ajudariam a classificar melhor, já que 

refletem mais a afluência dos anos 80. Hoje, 1989, a ABIPEME informa 

que há uma comissão estudando a atualização do sistema. 
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As em~resas brasileiras que adotam técnicas modernas de mana

gement começam então a receber orientação mercadolÓgica para dividir 

seu mercado em segmentos compreendendo indivÍduos com a classe social 

medida por aquele sistema claasíficatório ABA-ABIPEME, a partir de mea

dos da década de 70. 

As agências independentes de pesquisa, fornecedoras às gran-

des empresas, acrescentavam às informações do sistema o sexo e a idade 

do consumidor, mas não davam aos resultados o nome de segmentaçãp demo

gráfica mas sim o de perfil do consumidor. Às indústrias que orientavam 

apresentavam .' o projeto como tendo esse nome, "perfil do consumidor-al-

VO n·· 
•• 

, 
As grandes empresas de bens de consumo da amostra por nos pes-

quisada declararam usar essa medição do "perfil do consumidor-alvo". 

Inquirido se nos Últimos anos a empresa havia, realizado algum 

estudo para segmentar o mercado, assim respondeu o executivo-da indÚs

tria de bebidas: 

"Sim, ~~ível de segmentação geográfica e de classificação 

socioeconômica e não a nível de segmentação psicográfica ou por estilo 

de vida". 

• Os estudos de segmentação são usados para re~osicionar comunicação 

e não para objetivos estratégicos. Há escassa evidência que as empre

sas brasileiras segmentam via produtos novos para alcançarem objetivos 

estratégicos. 

As empresas usam os resultados dos estudos de segmentação pa

ra orientar sua comunicação, ou como diz o jargão publicitário, "repo

sicionar sua comunicação". ?lias o que é isso, :'J.reposicionar"? 

Posicionamento, por Roberto Correia, em "Planejamento de Pro-
, 10 , . 

paganda'~ pagina 71, e a mane~ra pela qual queremos que o nosso 

produto ou serviço seja percebido pelo nosso pÚblico-alvo. 
~ 
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Devido a falhas na comunicação ou mesmo na formulação de 

conteÚdo do produto, esta maneira do produto ser percebida, ou seja, 

o posicionamento, deriva da postura inicialmente pretendida. Isso po

de prejudicar a venda do produto e favorooer . a concor.rência. Detecta

do o erro via pesquisa, corrige-se a comunicação, formato mais aiotado 

:por ser o mais fácil, ou, em menor número de casos, o produto. 

As empresas também recebem essa orientação.não de adminis

tradores mas de publicitários, como = ··~ ~' já foi comentado. As agências 

brasileiras começam a assimilar ess'ls novas técnicas também em meados 

dos anos 70. 

Os lÍderes dessa nova corrente são Al Ries e Jack Trout. 

Suas idéias estão contidas em dois livros, o primeiroCda -_d.écada de 70, 
11 "Positioning - The Battle for Your Mind", e o seguiJdo, lançado 

simultaneamente nos :E. U. A. : e_··_:srasia.- , em l. 986, ''ltlarketing Yíarfare", ou 

na edição nacional revisada por Francisco ldadia, "Marketing de Guerra" •1 

Na 2º metade da década de 70, então, começam as agências bra

sileiras a ofertar esse novo serviço de seu arsenal. 

Saliento esse aspecto porque o posicionamento é a sequência dE 

um estudo de segmentação. A análise publicitária detecta no mercado do 

cliente um segmento, ao qual os criativos publicitários pref~rem denomi

nar de_"pÚblico-alvo" ou "nicho de mercado", e posicionam (ou reposi

cionam) a comunicação do produto naquele nicho de mercado. Quase todas 

as empresas de nossa amostra usam os resultados da pesquisa de segmen

tação para reppsicionar sua comunicação. 

Examinemos um case coletado informalmente, nos veículos es

pecializados. Há pouco, no in$cio de 88, o market±~g.dos refrescos 

Royal reyosicionou publicitariamente o produto mudando o enfoque que 

apelava às donas de casa para que comprassem o produto para seus filhos 

menores. Jt'íudaram a embalagem do produto, apelando diretamente à crian

ça, usando temas de ficção científica, no rastro das estrelas hollywoo

dianas contemporâneas. O sabor uva, :por exem:pl~, recebeu uma embalagem 

nova com um título adequado, a Uva Galática. O sabor limão foi rêBãti

zado de Capitão Limão. 
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A justificativa para essa mudança estratégica é que ~esqui

sas haviam comprovado que havia um concorrente, liga.do a sorvetes, com 

quatro marcas prÓprias cercando a marca Royal. Além disso, pesquisas 

haviam levantado que o tema "Compre porque é nutritivo" se tornara in

sÍpido, despido de atratividade, não aliciando mais as ~~tigas clien-

--tes fiéis, a.s quais estavam mudando sua preferência de· marca, influen

ciadas pelos filhos, que estavam impondo as marcas daquele concorrente 

citado. 

O reposicionamento, então deu-se com o foco da comunicação 

deslocando-se do segmento das "mães" para o segmento das 11 cria.nça..s" • 

• O Avanço Interdisciplinar (mercadÓlogos com publicitários): A Segmen

tação Psicográfüca. 

As grandes empresas ainda não adotaram esse tipo de segmenta

ção, a psicográfica, aqui no Brasil, de maneira geral. 

Relembrando, é a segmentação com base nas características de 

personalidade, expressas pelo estilo de vida dos consumidores (Súas ati

vidades, interesses e opini9es), acrescidas dos dados demográficos desse 

nossos consumidores. 

Os primeiros sinais de sua chegada ao Brasil, como enfatiza

do na Revisão :Bibliográfica - Capítulo 2 - aparecem no artigc de Veja, 

sobre a pesquisa de segmentação psicográfica empreendida pela agência 

Leo Bu.rnett e com o campo a cargo d 1. agência Razões e Motivos. O artigo 

é de 1983. Comparando as duas literataras, a nacional e a internacional, 

·esta base, a do estilo de vida, já era defendida, entre outras bases, 

por Wind, Frank e .M:assy, em seu livro "lúa.rket Segm.entation", de 197 

Schweitzer, em seu artigo de 1977, já a defendia para segmentar audiênci 

de veículos de comunicação impressa. 

Em 1984 a lllc Cann faz o estudo de segmentação pwicográfica "So

mos Todos Iguais?", com jovens entre J5 e 24 anos. Feças publicitárias 
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tiveram sua criação norteada pelos seus resultados. A agência ci

tou, entre outros, os clientes G.M. (para o Chevette), Produtos Ali

mentícios Quaker, Calculadoras Texas e sorvete Gelato. 

Pela mÍdia (artigo em Veja em 1985) e em palestra dê Fátima Ali 

diretora da Revista Nova; sabemos que esta dividiu sua audiência em se1 

mentos psicográficos. Os redatores criam contos assim como qancursos 

e sorteios visando atingir os "tipos" de leitoras descritos pelo es

tudo de segmentação implantado. 

A agência Young & Rubicam mantém um sistema permanente de 

estudos psicográficos para clientes diversos como Credicard e O Boti

cário, sistema denominãdO Consumer Insights, que entre outros estudos 

realiza o Four C's (Cross Cultural Consumer Characterization). Per

gunto: por que j_sso me lembra Jerome Me Carthy e os 4 pi,g da teoria 

mercadolÓgica? A Alcânt:ara Machado oferece também o estudo contínuo 

Monitor, além do Risc e Risc MÍdia oferecidos pela IPSA. 

Por Último, vale lembrar que apenas uma entre as sete empre

sas da pes~uisa formal já usava em 1986 a segmentação psicográfica, 

para norte .:r sua comunicação. Em palestra de um executivo daquela in

dÚstria de roupas da amostra de empresas da pesquisa da Situação Atual 

da segmentação , foi apresentada uma :pesquisa sobre estilo de vida dos 

consumidores da empresa e por ela adotada não só para nortear comuni-, 

cação como par~ orientar o design de seus produtos. Mais t~rde, o exe

cutivo concordou em ser por mim entrevistado, para esta dissertação. 

A conclusão, porém, continua a mesma: nossas empresas, quan

do usam o perfil psicográfico, usam-na par~ monitorar a criação publi

citária. A segmentação psicográfica ainda não faz parte do planejamen

to estratégico das empresas brasileiras. Estudo americano citado por 

Lesser e Hughes em seu artigo "Generalizability of PsychographicLSeg

ments Across Geogra:phic Locations" C:; texto incluso no Cap:l tulo 2 des

ta dissertação, diz que 39% das empresas associadas à AMA consomem 

com regularidade dado:s psicográficos. .!-
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• A corrente Quantitativa- Embora não tenha havido registro,nos veí

culos especializados de marketing,da vaga quantitativa, ela vem aos 

~cucos sendo assimilada aqui e ali por alguns setores da economia. 

O estudo do posicionamento, já citado, pode ser amparado 

por um instrumento de medida denominado mapeamento perceptivo. Ele 

consta de um artigo, na mÍdia internacional, citado no CapÍtulo 2 

desta dissertação. Richard Johnson a aborda no o. seu artigo de 1971, 

do Journal of Marketing Research. 

Sinais de imersão nessa vaga quantitativa (alusão à obra de 
13 , 

Alvin Toffler, the Third Wave) por parte dos mercadologos 

brasileiros, se fa~tem.f'lOtar. Em 1983 acontece a edição do livro "Mé-

todos Quantitativos em Marketing", contendo artigo sobre "hábi-

tos de uso de imóveis do B.N.H.", onde usam um mapa perceptigo. Seus 

autores são professores da U.S.?., Mazzon, Ferreira e Guagliardi. 

Outro sinal da-corrente quantitativa aterrisando no Brasil 

foi o curso sobre Análise multivariada, patrocinado pele. Sociedade 

Brasileira de Pesquisa de Mercado, em 1984. 

Em nossa pesquisa de campo, a indústria de automóveis de

clarou ter realizado estudo em 1985 com 300 proprietários de carros 

da empresa, usando esse algoritmo do mapeamento perceptivo, para re

po~ionamento da comunicação da empresa. 

Ainda em 1984, a Federação Brasileira de :Banccs patrocina 

o estudo de "Atendimento Bancário", usando pacotes estatísticos li

gados à segmentação. Grandes bancos como o Itaú, Unibanco e Noroeste 

se consorciam na iniciativa, b~~cando custos e dividindo os resulta

t.adQs.::Os:..:..b~êo.s~,:_t::ol.i:enta.s "' absorveram as recomendaçÕes, baseando 

sua estratégia atual de atendimento nos seus resultados (uma dessas 

ações result~~es é a implantação de norm~ J mais severas para cessão 

do talão de cheque, numa tentativa de segmentação por renda). 

Concluindo, a adoção de métodos quantitativos é irreversí

vel. Forém o mercado brasileiro parece estar despertando só agora pa

ra a valia de sua contribuição. 
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3. C. - CONCLUS0ES DO CAP!TULO - A SEGKENTA'~ÃO DE MERCADO NO BRASIL 

Tudo indica que a segmentação de mercado se ampara e vai 

continuar com sua ênfase na política de atender o target. O market 

target continuará sendo o agrupamento dos heavy users. 

A concorrência, porém, está exigindo a adoção em caráter 

quantitativo, de técnicas mais refinadas, por parte da empresa bra

sileira, de controle dos segmentos de consumidores integrantes de seu 

mercado global. Não mais só o nÚcleo do mercado mas as bordas desse 

núcleo, também. 

O mercado está exigindo para seu controle , técnicas mais 

sofisticadas. Defendidas pelos homens de comunicação ou pelos executi

vos de marketing, e, dentro desse grupo, tanto pelos informatas quanto 

pelos sociólogos ou psicÓlogos, elas precisam ser assimiladas. Denomi

nadas de "segmentação" ou não. 
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CAP!TULO 4 - CONCLUSÕES 

Sabe-se que o melhor conhecedor de um objeto de estudo: 

seja um produto, serviço ou assunto, é o consumidor desse objeto. 

O conhecimento da situação atual de nosso tema nos 

E.U.A. peca, então, pela dificuldade imposta pela distância a 

essa fonte, que não permite a coleta primária dos dados. 

Tentamos superar esse obstáculo aprofundando ao máximo 

a revisão bibliográfica, na esperança de absorver nas fontes se

cundárias o que não se .põdia absorver pela inquirição direta. 

Tudo, pois, parece indicar que: 

• Mais se pesquisa do que se aplica. Os estudos acadêmicos estão 

em um nível mais adiantado do que o nível de aplicação pelas em

presas. Diz \'lind no artigo incluÍdo no CapÍtulo 2 de nossa dis

sertação, "Issues and Advances in'\)egmentation Research":... a 

pesquisa de segmenta~ão na área acadêmica está muito adiantada 

mas a pesquisa no mundo real está sendo praticada com pouca cria 

ti~idade ••••• -Não de forma inusitada, depois de conduzirem o es

tudo básico "abrangente", as firmas continuam a empreender outro 

estudos de marketing tais como testes de conceito e de produto 

sem nenhuma relação com o conceito de segmentação ou com os acha 

dos do estudo anterior". 

O consumidor de segmentação'é um indivÍduo que deve te 

uma formação acadêmica de marketing management. Não consegui, po 

por falta de acesso à fonte correta, depoimentos escritos desse 

tipo de consumidor. O que se vê na bibliografia disponível é um 

coletânea desconexa de artigos escritos não por consumidores mas 

por fornecedores de serviços de segmentação. Não têm um ponto de 

vista comum, a não ser o de que o dele é o melhor. Cada qual de

fende seu tipo de base, seja psicográfica, comportamental ou me-

dida por computador, como sjndo a melhor solução para 0 problem! 
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da adoção da segmentação. Há professores universitários de car

reira, há consultores profissionais de marketing, há consultores 

de informática apliçada ao marketing e há o zeloso contato pu

blicitário. 

o que concluir sobre a situação atual do tema? 

- Tudo indica que quem precisa adotar a segmentação não o faz 

porque a segmentação precisa ser adotada pela empresa inteira e 

sua função não tem esse poder de catequizar os demais departa

mentos e convertê-los à causa da segment~ção. 

- Parece que quem está propenso a adotar a segmentação, se e 

quando quiser encontrar evidências em prog~tos semelhantes aos 

propostos a ele, armazenados em um arquivo ao lado de sua mesa, 

ou até mesmo na livraria mais prÓxima, não encontra esse tipo 

de material compilado. 

- t provável que o consumidor de projetos de segmentação, o ocu

pante dos cargos que decidem a adoção da segmentação, é mais 

apto a fazê-lo se vier de uma formação acadêmica de marketing 

management mais ligada à comunicação de que um egresso de es

colas de administração formais porque aqueles se posicionaram 

mais vantajosamente com relação ao consumidor individual e ho

je, lá nos ~~:E. U.A., já parece inviável um ataque de flanco a 

essa posição. 

E o tomador de decisão, o gerente de produto, o execu

tivo enfim que acredita na ferramenta, ou arma, da segmentação, 

como fica? O debate entre as várias correntes da segmentação é 

saudável mas ele precisa decidir! 

• Ele vê o ambiente mudando. A direção recebeu notí

cias que a concorrência em determinada região está se saindo 
~ 
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melhor ~orque os vendedores da empresa estão se queixando em 

seus relatórios diários de venda. Mas no bimestre ~assado, e no 

anterior, ninguem se manifestara. Será que eles, os concorrentes, 

estão usando aquela estratégia de flanco, aquela que a agência co

mentara ser a Última e mais decisiva conquista da teoria publici

tária, a teoria do posicionamento? 

Então co~· consumidor de segmentação lembra o artigo do 

Ruseel Haley, de 1984-, "Segmentação ~or :BenefÍcios: Avanços e Re

cuos", (constante no capÍtulo 2 desta dissertação): 

" •••• deve-se levar em conta seus concorrentes. As ações 

mercadolÓgicas que eles tenham empreendido podem ter quase tanta 

influência em suas vendas, participações e lucros quanto suas prÓ

prias ações. Dessa forma, praticamente para um mercadizador a úni

ca alternativa inteligente é monitorar esse mercado continuamente". 

Uma téndência a acompanhar é aquela exposta por Richers 

. em seu artigo "O Futuro do Marketing e o Marketing do Futuro", de 

1986, da Revista de Administração, da FEA-USPt e que consta desta 

dissertação, em seu capÍtulo 2: 

"A atual segmentação (divisão de um mercado em subgrupos 

homogêneos de consumidores) se transformará amanhã no conhecimen

to quase tomográfico do perfil de cada indivÍduo. O mercado se frag

mentará em células. 

Essaas células podem ser agrupadas à livre,e~colha do a

nalista de dados, usando diversos critérios de aglomeração e sepa

ração. Qu~~to mais ricas e precisas as informações, tanto melhor 

para o estrategista de marketing usuário: quanto menor. a célula, 

tanto mais fácil será a sua caracterização e classificação, e, por 

conseguinte, também a forma de atingi-la com as táticas de marke

ting". 

A regra a lembrar é aquela citada por Francisco Gracioso, 

em seu já cit~do (no 2º capÍtulo desta) artigo "Planejamento ~s

tratégico~ e incluÍda no final do CapÍtulo 1 (Introdução) desta: 
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":~uanto menor o segmento que pretendemos ocupar em 

uma primeira etapa, mais fácil será defendê-lo". 

o executivo sente dificuldade em convencer o board 

da necessidade de adoção do projeto. ~muito caro. 

Lembrará do Kotler que diz: "A segmentação de mercado 

é a subdivisão de um mercado em subconjuntos distintos de clien

tes, em que qualquer subconjunto pode, concebivelmente, ser sele

cionado como um objetivo de mercado, para ser alcançado com um 

composto de marketing distinto". 

Se o projeto em sua mesa sugere novos segmentos (cin

co), cinco novas campanhas :.de~propaganda e cinco novos corpos 

de venda serão necessários. Onde encontrar dados que apÓiem a ar

gumentação na reunião do board? 

Para apoiar a decisão desse executivo, sugerimos novas 

áreas de estudo: 

1. Pesquisar até onde a relação custo/benefÍcio apresentará um 

coeficiente que validará a adoção da prática segmentativa. Embo

ra os benefícios (receitas) aumentem à medida que mais compostos 

mercadolÓgicos sejam ativado~os novos segmentos, esses distintos 

marketing mixes também significarão mais altos custos de estoque, 

de administração, de promoção de vendas e de produção. Pode até 

acontecer que dirigir o esforço mercadólÓgico para mercados di

versos e de menor dimensão torne-se tão caro que os custos tornem 

este esforço impraticável. 

Em resumot explorar até onde sinalizar para novos seg

mentos resulta em. uma margem saudável de lucro • 

• Pesquisar a relação do vulto adotado para a segmentação e o grau 

de concorrência nos possíveis mercados a serem selecionados como 

segmentáveis. Onde a prática segmentativa é mais lucrativa, em 

grandes subsegnentos de um. mercado com poucos consumidores e mui

tos fornecedores ou pequenos subsegmentos com muitos consumidores 

e~muitos fornecedores? 
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Com isso, aprofundar o conhecimento segmentativo para 

torná-lo mais acessível aos executores do planejamento estraté

gico. 

3. Pesquisar a acumulação de conhecimento a respeito de proje-

tos organizacionais de empresas que adotaram a prátirla segm.enta

tiva. A partir desses "cases" (tanto de sucessos· como de fracas

sos), efetuar confrontação com alternativas em estudo, visando re

finar a prática segmentativa. 

4. Pesquisar como integrar a pesquisa de segmentação com o sistema 

de informação da empresa, assiffi;transformando-a em um sistema de 

monitoração contínua. 

5. Pesquisar como envolver todos os usuários relevantes (por exem

plo, gerentes de produto, gerentes de novos produtos, o board, 

a agência de publicidade, etc.) na definição do projeto de pes

quisa e dos estágios de interpretação de dados até o de auditoria 

dos resultados da segmentação. 
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