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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Um dos desafios do marketing é conseguir caracterizar os diferentes perfis de clientes, transformá-los em
personas e comunicar-se com eles de maneira coerente. Uma forma eficiente de vencer essa barreira é

realizando divisões na base de contatos empresarial. O agrupamento de leads e clientes de acordo com
seus interesses e outras características é chamado de segmentação de marketing e é o primeiro passo para
criar campanhas mais assertivas. Os produtos e serviços corporativos devem ser comunicados de uma forma
que a persona entenda seus benefícios e identifique-se com eles.
O tom da mensagem, os formatos, a oferta, o design
e os demais elementos devem estar relacionados com
as características e preferências dessas pessoas. Um
e-commerce de produtos esportivos, certamente,
não obterá bons resultados oferecendo camisas do
Flamengo para um torcedor do Fluminense, certo?
Este e-book o ajudará a entender definitivamente
o que é segmentação de marketing, a sua real
importância, como realizar na empresa e muito mais.
Prepare-se para aprender muito e implementar as
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estratégias em seu negócio.

O CONCEITO DE
SEGMENTAÇÃO
DE MARKETING

O CONCEITO DE SEGMENTAÇÃO DE MARKETING
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A segmentação de marketing é a prática de

Ao fazer essa especificação, mesmo

utilizar critérios predefinidos para dividir

organizações que atuam a nível nacional

pessoas (geralmente leads ou clientes) em

conseguem fazer campanhas de marketing

grupos, com o objetivo de criar campanhas
mais específicas, utilizando a comunicação

com uma mensagem bem específica para
essas pessoas. Isso pode ser muito útil para

mais apropriada para cada público. Para isso,

campanhas destinadas a apenas determinados

pode-se utilizar diversos métodos, de acordo

locais, como a realização de congressos, eventos

com a escolha de cada empresa, levando em

etc. Imagine uma empresa de e-commerce

conta seus objetivos. Em geral, é mais comum

que apresenta, como um dos seus principais

que se realize essas divisões de acordo com

diferenciais, a oferta de frete grátis, porém o

características geográficas, psicográficas e

benefício só é válido para a região Sudeste.

demográficas dos indivíduos.
A segmentação geográfica ocorre quando

Segmentando a sua base de contatos
geograficamente, ela pode destacar essa

determinada empresa escolhe formar um ou

mensagem somente para os leads que vivem

mais grupos de contatos de acordo com a

nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais,

região onde vivem, trabalham ou estudam, que

São Paulo e Rio de Janeiro. Para as demais

pode ser um país, estado, uma cidade ou, até

localidades, destaca outros benefícios ou

mesmo, um bairro em específico.

oferece descontos diferenciados.

O CONCEITO DE SEGMENTAÇÃO DE MARKETING

Outro tipo de segmentação comum é a demográfica, que ocorre quando se divide, em grupos, perfis
que compartilham características, como religião, idade, gênero, escolaridade etc. É fácil entender o impacto
positivo que essa prática oferece em veiculação de campanhas para um público muito específico, como
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na divulgação de um evento de campeonato de jogos para adolescentes ou de um catálogo de roupas
masculinas para homens entre 25 e 34 anos.

O CONCEITO DE SEGMENTAÇÃO DE MARKETING

O terceiro tipo de segmentação que destacamos
é a psicográfica. Esse tipo de divisão também

é muito poderoso para estratégias de marketing,
pois tem estreita relação com as práticas de
consumo e o estilo de vida dos indivíduos.
São características, como seus interesses,
personalidade e classe social. Se uma empresa
vende relógios de luxo e deseja veicular anúncios
no Facebook Ads, por exemplo, não segmentar
suas campanhas com base na renda do público
poderia trazer resultados muito insatisfatórios.
Além de entregar a mensagem ideal para
determinado público, segmentações de

marketing têm o benefício de gerar insights e
relatórios poderosos para a compreensão de que
tipo de perfil traz mais resultados e interage
melhor com a marca. Assim, pode-se otimizar

8

os canais de comunicação e os investimentos.
Entenda, agora, como fazer isso na prática.

O PROCESSO
DE CRIAÇÃO DE
SEGMENTAÇÕES

O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE SEGMENTAÇÕES

Assim como o mercado, que se divide em nichos, a sua base de contatos pode ser dividida em pequenos
grupos específicos de acordo com suas características, como explicamos no capítulo anterior. Antes de
identificar quais ferramentas usar e como colocar, de fato, em prática, é preciso planejar.
É importante fazer um estudo do negócio como
um todo e entender os produtos e/ou serviços
oferecidos, quem se interessa por eles e os
perfis existentes na base de clientes e de não
clientes, a fim de conhecer melhor o público e
desenhar estratégias para atrair, converter,
vender e encantar pessoas ou empresas.
A segmentação de leads e clientes pode ser
realizada utilizando diversas técnicas de
coleta de dados. Vamos começar explicando
como criar grupos se a empresa já tem uma
base de contatos, mas não dispõe de muitas
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informações sobre eles.

O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE SEGMENTAÇÕES

Se a sua persona se cadastrou para receber a
newsletter da empresa, baixou um conteúdo ou
compartilhou com você seu contato por outro meio, é
possível segmentar em grupos de acordo com os
seus interesses. Verifique e crie relatórios de como
eles interagem com os e-mails de cada assunto, se
clicam nos links para os artigos do blog, quanto tempo
permanecem lá ou se estão acessando páginas de valor,
como a de solicitação de orçamento, por exemplo.
O Google Analytics e softwares de automação de
marketing, como Hubspot e Resultados Digitais,
podem ser de grande ajuda. Na plataforma do
Google, conseguimos ter acesso a informações, como
localidade, tempo de permanência, idade e gênero das
pessoas que visitaram o website. Em gerenciadores de
e-mail, pode-se verificar quais foram abertos por cada
indivíduo, os cliques nos links e, com base nisso, criar
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grupos de acordo com os interesses dos leads.

O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE SEGMENTAÇÕES

Outra forma de segmentar bem a sua base
de contatos é oferecendo conteúdo de

valor, que pode estar em diversos formatos

talvez seja possível segmentá-lo com um
pouco mais de facilidade (ou, pelo menos,

(geralmente um e-book), mas que, para

com mais informações disponíveis). Comece

acessá-lo, a pessoa tenha que preencher

identificando os produtos ou serviços que ele

um formulário com informações sensíveis

adquiriu. Afinal, se as campanhas de marketing

às campanhas de marketing corporativas.

deram certo com esse perfil, é provável que

Geralmente, esses questionários são inseridos

outras pessoas que compartilham das mesmas

em uma landing page.

características psicográficas ou demográficas
assimilem e percebam valor na mensagem.

Nesse formulário, pode-se pedir dados, como
nome, e-mail corporativo, cargo na empresa,

Se, durante a compra, você também obtém

idade etc. É preciso, porém, ter cuidado com

dados da localização, surge uma oportunidade

a quantidade de informações requeridas para
não “assustar” o futuro cliente. Formulários
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Porém, se o seu lead já se tornou um cliente,

de segmentar geograficamente. Se você
criou uma campanha nacional e percebe,

grandes geralmente têm conversões menores

após análise dos relatórios segmentados, que

e é melhor usá-los em campanhas de fundo de

70% das compras vieram do Nordeste, talvez

funil — quando o lead está mais próximo de se

seja hora de dar mais atenção e investir mais

tornar um cliente.

naquele público.

O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE SEGMENTAÇÕES

De posse de todas as informações e unindo
os dados encontrados nas diversas fontes,
pode-se criar grupos no e-mail, no sistema de
gerenciamento de contatos, em plataformas
de anúncios, na sua planilha de métricas
e em demais canais para estudar melhor o
desempenho das campanhas para cada perfil.
O trabalho pode ser extenso se a empresa

coletar informações de diversas fontes
ou realizar uma pesquisa de mercado

(outra forma de segmentar leads), portanto,
expertise é necessária, já que campanhas
erradas ou a falta de conhecimento podem
trazer resultados indesejáveis. É por esse
motivo que é importante considerar a
contratação de uma agência de marketing
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especializada, como explicaremos a seguir.

OS MOTIVOS
PARA CONTRATAR
UMA AGÊNCIA

OS MOTIVOS PARA CONTRATAR UMA AGÊNCIA

Agora que você já entende a importância da segmentação para estratégias de marketing, podemos explicar
melhor as razões que motivam a contratação de uma agência especializada. A primeira coisa que destacamos
é a especialização dessas empresas em campanhas com diversos públicos bem definidos.
As agências já têm um know-how de como

criar esses perfis, documentá-los, estudá-los
e melhorá-los, considerando os produtos ou
serviços empresariais e os objetivos de suas
campanhas de marketing. Além disso, dispõem
de uma equipe profissional para utilizar as
diversas ferramentas de marketing para obter
informações acerca de seus leads e clientes.
A produtividade da sua equipe interna não
é prejudicada e investimentos extras em
softwares, treinamentos e infraestruturas são
desnecessários. As agências já têm tudo o que
é preciso para realizar os serviços sem precisar
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de grandes aportes toda vez que um contrato
novo é fechado.

OS MOTIVOS PARA CONTRATAR UMA AGÊNCIA

Por isso, conseguem criar uma segmentação
bem executada e rodar campanhas mais

eficientes, totalmente mensuráveis, que

trazem mais resultados para a empresa.
A experiência acumulada é outra vantagem
de se contratar uma agência, pois trabalhando
com empresas de diversos setores, adquirem
conhecimento sobre o funcionamento das
ferramentas e das melhores estratégias.
Outro grande benefício de contratar uma
Especialmente se você decidir contratar uma

parceira é o relacionamento constante e os

agência com expertise em marketing digital,

feedbacks contínuos (que costumam vir de

conseguirá perceber melhor os perfis dos

ambas as partes). É obrigação do trabalho de

seus clientes, a rapidez com que os trabalhos

uma agência se informar sobre como estão

são executados e os retornos sobre os

investimentos, já que os gastos costumam
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indo os projetos, retornos, expectativas e nível
de satisfação do cliente — afinal, todos os

ser menores em mídias digitais, e os resultados,

esforços têm foco em resultados. Além

positivos. Além disso, você deverá se sentir

disso, são mais capazes de evitar erros na

mais atualizado(a) em relação às novidades do

definição de estratégias, assunto sobre o qual

mercado em que atua.

trataremos a seguir.

OS ERROS DE
SEGMENTAÇÃO
QUE VOCÊ
PRECISA EVITAR

OS ERROS DE SEGMENTAÇÃO QUE VOCÊ PRECISA EVITAR

Uma das primeiras etapas na criação de um
planejamento estratégico, ou planejamento de
marketing, é a definição de personas. A inexistência
dessas é um erro, mas criar perfis incorretos
pode ser ainda mais nocivo à marca — isso
começa com segmentações malfeitas.
Se você não consegue identificar características
do público, não conseguirá se comunicar, de forma
coesa e contínua, com os leads. Uma pesquisa de
mercado e a utilização de ferramentas, como as
citadas anteriormente, são essenciais para se definir
critérios de segmentação e criar buyer personas.
Se você já tem grupos bem definidos e suas
personas criadas e documentadas, e elas convertem,
parabéns! Mas ainda há erros que você precisa
evitar. Se a sua empresa cria anúncios no Facebook
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Ads, em que os recursos de segmentação são
amplos, veja algumas dicas.

OS ERROS DE SEGMENTAÇÃO QUE VOCÊ PRECISA EVITAR
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Se você já tem leads bem segmentados,

A outra ferramenta que gostaríamos de citar é o

existem opções interessantíssimas que você

pixel, um pequeno código que é fornecido pelo

pode utilizar para aumentar o alcance de um

Facebook e deve ser adicionado ao seu site. Ao

público valioso, utilizando a mensagem correta.

fazer isso, a rede social conseguirá identificar

Você já ouviu falar da ferramenta lookalike

ou públicos semelhantes?

quais dos usuários visitaram o site da sua
empresa e quais páginas foram acessadas.

Ela é capaz de se basear em um grupo

Então, você conseguirá criar campanhas de

segmentado por você e achar pessoas com

remarketing (também chamado de retargeting),

perfis semelhantes, entregando os anúncios

para alcançar pessoas que podem ser de grande

para esse público. Assim, você consegue atingir

valor à empresa, como alguém que já visitou

uma determinada persona que já foi validada

a página de orçamentos, de determinando

e aumenta as suas oportunidades de fechar

produto ou que iniciou um formulário de

novos negócios.

inscrição, mas não o finalizou, por exemplo.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

Ao longo deste artigo, você aprendeu
o conceito e os tipos mais comuns da
segmentação de marketing: a geográfica,
a demográfica e a psicográfica. Entendeu
que dividir a base de contatos em grupos
específicos pode trazer benefícios
interessantes às estratégias de
marketing empresariais.

As comunicações, os conteúdos e as
campanhas serão mais refinadas e estarão de
acordo com o perfil de quem irá recebê-las, a
partir do momento em que as listas de leads
e clientes forem segmentadas. Além disso, a
habilidade em gerar relatórios para cada um
dos grupos cria ideias, ajuda no processo
de tomada de decisão e melhora o
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entendimento dos perfis dos consumidores.

CONCLUSÃO

Você aprendeu também que, para realizar

Agora que você já sabe a importância de

segmentações bem definidas, é preciso fazer

segmentar a sua base de contatos para veicular

pesquisa e coletar dados. Para isso, pode-se

campanhas de marketing, avalie o que a sua

utilizar questionários, formulários em landing

empresa tem feito nesse sentido.

pages, ferramentas de Business Analytics,
e-mail, entre outros. E também entendeu

que, devido à complexidade do processo, ao

know-how necessário e até por motivos de

redução de despesas, uma agência pode ser

Toda a comunicação da sua
companhia, em seus mais diversos
formatos, considera a persona em
primeiro lugar?

uma grande aliada nesse processo.

O mercado está cada vez mais competitivo e
Isso devido ao fato de que as agências têm uma

este é o momento perfeito para se investir em

equipe especializada, experiência e foco em

estratégias digitais.

resultados e trabalham lado a lado com clientes
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para oferecer as soluções mais inovadoras

Se feita de forma correta, a segmentação de

do mercado, com métricas bem definidas e

marketing, aliada à mensuração e à otimização

otimizações constantes. Além, é claro, de já

de campanhas, pode trazer resultados

conhecerem as ferramentas e os erros a evitar.

realmente surpreendentes para a sua empresa.

A Digital Land transforma empresas através de

projetos e estratégias digitais. Queremos ampliar
os efeitos de sua marca para promover novos
negócios e relacionamentos.

