
Análise do Ambiente II: 

 

segmentação, seleção e 

posicionamento 



Objetivos de aprendizagem  

• Como uma empresa decide qual tipo de estratégia de 

segmentação usar – não diferenciada, diferenciada, 

concentrada ou micromarketing? 

• Qual é o melhor método para segmentar um mercado? 

• Como as empresas determinam se um segmento é 

atrativo e, consequentemente, se vale a pena ser 

perseguido? 

• O que é posicionamento, e como as empresas o fazem? 



Coca-Cola Zero 

Por que uma nova soda diet? 



Processo de segmentação, seleção 

e posicionamento 



Etapa 1: estabelecer a estratégia 

geral e os objetivos 

Derivado da missão e situação atual (SWOT) 

Autoavaliação é fundamental para as empresas 



Estratégia de segmentação 



Estratégia de segmentação  

não diferenciada ou marketing de massa 

Todos devem ser 
considerados 
usuários potenciais 
do produto, que 
proporciona o 
mesmo benefício 
para todos.  
 
 



Estratégia de segmentação diferenciada 

A empresa visa vários segmentos de 
mercado com uma oferta diferente 
para cada um. 
 
 



Estratégia de segmentação concentrada 

A empresa seleciona um mercado-alvo único e 
foca todas as energias em fornecer um produto 
que seja adequado às necessidades desse 
mercado. 
 
 



Estratégia de micromarketing  ou  

marketing de um para um 

Forma extrema de segmentação que faz um bem 
ou serviço para satisfazer as necessidades e os 
desejos de um cliente individual. 
 
 



Etapa 2: determinar os segmentos 

Método de 
segmentação 

Segmentos de amostra 

Geográfica Continente: América, Ásia, Europa, etc.  
Brasil: Norte, Sul, Nordeste, Sudeste, Centro-
Oeste. 

Demográfica Sexo, idade, renda 

Psicográfica Inovadores, pensadores, conquistadores, 
experimentadores, batalhadores, etc 

Benefícios Conveniência, economia, prestígio 

Geodemográfica Urbanas, moradias suburbanas, residências 
sofisticadas, etc.  

Lealdade Não leal, pouco leal, completamente leal 



Etapa 3: avaliar a atratividade do segmento 



Etapa 4: selecionar o mercado-alvo 

SWOT como ferramenta de avaliação para 
seleção de mercado (oportunidades) 
 
Avaliação do consumidor, hábitos e 
comportamentos 
 
Quais segmentações usar? 



Etapa 5: identificar e desenvolver a estratégia 

de posicionamento 

Envolve a definição das variáveis do composto de 
marketing de modo a gerar um entendimento do 
produto para o cliente.  
 
Estratégias de posicionamento geralmente focam 
em como o bem/serviço afeta o consumidor ou 
em como ele é melhor que os concorrentes.  



Métodos de posicionamento 

Valor 

Atributos-chave 

Símbolos 

Concorrência 



Etapas para o posicionamento 

1.Determinar as percepções e avaliações dos 

consumidores sobre o bem ou serviço em relação 

ao bem/serviço dos concorrentes. 

2. Identificar as posições dos concorrentes. 

3. Determinar as preferências dos 

consumidores 

4. Selecionar a posição 

5. Monitorar a estratégia de posicionamento. 

 



Mapa perceptual 
 

Mostra, em duas ou mais dimensões, a posição dos produtos ou 
marcas na mente do consumidor 



Mapa perceptual 
 

Indústria de refrigerantes 

Sabor Forte (Doce) 

Sabor Light 

Divertido Saudável 

Coca-cola Suco de uva 
Guaraná 

Chá gelado 

Gatorade 

Água para esportistas 

Água engarrafada 
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Atividade (individual)  

Cada aluno deverá escolher uma empresa e realizar um breve esboço (máximo de 5 
páginas) sobre os aspectos de seleção, segmentação e posicionamento dessa 
empresa (trabalho a ser entregue no dia 12/09. O aluno deverá analisar a empresa e 
identificar:  
 
1) Nome da empresa, definição de seu negócio e identificação de seu público-alvo; 
2) Missão, Visão e Valores, se houver; 
3)  Portfólio de produtos/serviços que a empresa oferece; 
4)  Qual a estratégia de segmentação adotada pela empresa? Justifique. 
5)  Qual o método de posicionamento da empresa? Justifique.  
6)  Desenhe um mapa perceptual da empresa situando-a contra pelos menos 

outros 4 concorrentes em relação aos eixos que você acredite representar bem 
o posicionamento da empresa no mercado.  
 

Procure ser objetivo em suas respostas e justificar suas escolhas.  
 
O trabalho deverá ser entregue no dia 12/09 impresso em sala de aula. Alunos que 

faltarem a aula poderão excepcionalmente enviar por email (mesmo prazo). 



Glossário 

Segmentação demográfica agrupa os consumidores de 

acordo com as características facilmente medidas e 

objetivas, como idade, gênero, renda e educação. 

Segmentação geodemográfica usa uma combinação de 

características geográficas,  demográficas e estilo de vida 

para classificar os consumidores. 

 



Segmentação geográfica organiza os clientes em 

grupos com base onde eles moram. 

Segmentação por benefícios agrupamento de 

consumidores com base nos benefícios que eles buscam 

nos bens ou serviços. 

Segmentação por lealdade classifica os clientes que 

compram quase que exclusivamente da mesma empresa. 

 

 

Glossário 



Segmentação psicográfica ou  psicografia, estuda 

como as pessoas se autosselecionam com base nas 

características de como eles escolhem ocupar seu tempo 

(comportamento) e quais motivos psicológicos básicos 

determinam suas escolhas. 

Glossário 


