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RESUMO

No cenário atual, com a contínua evolução das tecnologias e utilização da internet a 
segmentação de mercado se torna cada vez mais necessária, este estudo aborda 
conceitos e formas de se fazer a segmentação mercados apresentadas por Kotler 
(1998) e Weinstein, (1995) e faz um estudo sobre o uso da internet como ferramenta 
de marketing, com conceitos e estudos de Pinho (2000), Cobra e Brezzo (2010) 
entre outros. O objetivo deste trabalho é fazer uma análise do site da Melissa e 
verificar  a  possibilidade  de  utilizar  os  sites,  mesmo  com  sua  característica  de 
abrangência  de  usuários  que  apresentam  inúmeras  variações  entre  se,  como 
ferramenta  de  segmentação  de  mercado.  Os  procedimentos  metodológicos 
utilizados para se alcançar o objetivo deste estudo foram à pesquisa bibliográfica, na 
qual foi  feito um levantamento de autores que estudam os temas abordados e o 
método  de  análise  de  conteúdo  que  norteou  os  procedimentos  no  momento  da 
realização da análise do site da Melissa que foi realizada no período de janeiro a 
agosto de 2013. Ao término da análise foi possível concluir que os sites realmente 
podem ser utilizados como ferramentas de segmentação de mercado, desde que os 
conteúdos sejam elaborados e direcionados ao nicho desejado. 

PALAVRAS-CHAVE: Segmentação. Site. Conteúdo. 





ABSTRACT

Nowadays, with the continuous evolution of technology and use of internet, market 
segmentation  becomes  increasingly  necessary.  This  scientific  study  addresses 
concepts  and  methods  for  market  segmentation  presented  by  Kotler  (1998)  and 
Weinstein (1995) and makes a study on the use of the internet as a marketing tool,  
with concepts and studies Pinho (2000), Cobra and Brezzo (2010) among others. 
The aim of this study is to analyze the Melissa’s site and verify the possibility of using 
the sites, even with characteristic breadth of users who have numerous variations 
among  themselves,  as  a  tool  for  market  segmentation.  The  methodological 
procedures  used  to  achieve the  objective  of  this  study was  the  literature  with  a 
survey of authors who study the topics covered and the method of content analysis 
that guided procedures when carrying out the analysis of the Melissa’s site performed 
in  the  period  from  January  to  August  2013.  At  the  end  of  the  analysis  it  was 
concluded that the sites can be used as tools of market segmentation, since the 
content is designed and targeted to the desired goal.

KEYWORDS: Segmentation. Site. Content.
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INTRODUÇÃO

Com o crescimento contínuo da utilização e mudanças dos meios digitais, 

como a internet no cenário atual, torna imprescindíveis os estudos em busca de se 

ter  conhecimento  de  suas  ferramentas  e  a  necessidade  de  se  fazer  uma 

segmentação de mercado para que dessa forma as empresas elaborem estratégias 

de marketing adequadas para seu público alvo.

Este trabalho faz um estudo sobre a segmentação de mercado através da 

utilização dos sites, o objeto de estudo é o site da marca Melissa, que foi lançado 

em 2001 e tem acompanhado os processos de evolução pelos quais o meio digital 

vem passando. O referido estudo analisou o site no período de janeiro a agosto de 

2013.  

O  estudo  tem  como  objetivos  conhecer  estratégias  de  segmentação  de 

mercado  e  verificar  como  elas  podem ser  aplicadas  em meios  digitais  como  a 

internet usando os sites como canal de comunicação entre usuários e a empresa.

A escolha do tema se deu justamente da necessidade de buscar acompanhar 

a evolução da utilização dos meios digitais, que só aumenta e se afirma como meio 

eficaz de comunicação com o passar do tempo, fazendo com que o público fique 

cada  vez  mais  exigente  devido  a  grande  oferta  que  a  internet  proporciona, 

transformando da tarefa de segmentação um ponto primordial na busca por atingir e 

se manter no mercado. Além disso, sabe-se que os sites possuem a característica 

de ser considerado como a forma oficial que uma empresa se apresenta na internet, 

por isso se dá a importância de utilizá-lo como forma de segmentar para atingir o 

seu público desejado.

O site da Melissa é organizado de forma que visa atender as necessidades do 

seu segmento de mercado. Possui conteúdos bem direcionados aos gostos e estilos 

de  seus  usuários.  O  site  disponibiliza  uma  prática  e  fácil  navegação,  oferece 

também várias formas de se fazer e  manter contato com a empresa e entre os 

usuários. O problema deste trabalho é analisar o conteúdo do site e observar se o 

mesmo faz uso das ferramentas de segmentação de mercado.
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Este  estudo  tem  como  referencial  teórico  autores  que  trabalham  a 

segmentação  de  mercado  e  a  utilização  da  internet  através  dos  sites  e  seus 

conteúdos  como  ferramentas  de  segmentação.  Nos  estudos  relacionados  a 

segmentação  de  mercado,  foram  utilizados  os  seguintes  autores:  Kotler  (1998), 

Weinstein (1995) e Las Casas (2009). Quanto à utilização da internet e a respeito 

dos  sites,  foram estudados:  Reedy  e  Schullo  (2007),  com um breve  estudo  do 

surgimento da internet, Pinho (2000), Kendzerski (2009), Cavallini (2008), Cobra e 

Brezzo  (2010),  Oliveira  e  Abdala  (2003)  com  conceitos  e  levantamentos  de 

vantagens do uso dessa ferramenta. E por fim, sobre o conteúdo dos sites foram: 

Vaz (2010) com a relação do conteúdo com os usuários e Cesar (2006) e Farina 

(2006) com o estudo do uso e dos significados das cores.

Os  procedimentos  metodológicos  utilizados  para  elaboração  do  estudo  foi 

uma  pesquisa  bibliográfica  que  reuniu  autores  que  trabalham  com  os  temas 

abordados, e outro método foi á análise de conteúdo que dirigiu os procedimentos 

de elaboração da analise do site.

A  monografia  está  dividida  em  03  capítulos:  o  capítulo  01  trata  da 

segmentação  de mercado realizando  um apanhado geral  de  suas  variáveis  que 

servem como base para segmentar os mercados.

No segundo capítulo foi abordada a utilização da internet como ferramenta de 

marketing e a possibilidade de usar os sites como meio de empregar as ferramentas 

de segmentação através do conteúdo dos mesmos. 

No capítulo 03 foi realizada a análise de fato do conteúdo do site da marca 

Melissa, observando cada conteúdo separadamente para verificar se realmente o 

site é utilizado como ferramenta de segmentação. 
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CAPITULO 1: SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Neste primeiro capitulo será abordada a segmentação de mercado realizando 

um apanhado geral de suas variáveis que servem como base para segmentar os 

mercados.

Não se pode falar em segmentação de mercado, sem iniciar pelo marketing 

de massa em que “o vendedor se dedica a produção, distribuição e promoção em 

massa de um produto para todos os compradores” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 

236). No marketing de massa, os compradores são vistos como um grande mercado 

sem desejos e atitudes individuais, sendo esse modelo muito utilizado nas décadas 

anteriores e existente até hoje. 

Mas foi partindo dessa forma massificada que surgiram estudos como o de 

Wendell Smith que produziu o artigo precursor “Product Differentiation and Market 

Segmentation  as  Alternativ  Marketing  Strategies”  [Diferenciação  do  produto  e 

segmentação do mercado como estratégias alternativas de marketing] (WEINSTEIN, 

2006). Neste artigo, Wendell Smith foi o primeiro que abordou a segmentação, que 

surgiu de um conceito acadêmico se transformando em prática, algo real possível de 

ser utilizado como estratégia de marketing. 

A segmentação  de  mercado,  segundo  Weinstein  (1995,  p.  18)  pode  ser 

definida  como:  “Segmentação  é  o  processo  de  dividir  mercados  em  grupos  de 

consumidores  potenciais  com  necessidades  e/ou  características  similares,  que, 

provavelmente exibirão comportamento de compra similar”. Rigorosamente falando 

segmentar  é  dividir  mercados em subgrupos utilizando variáveis,  como a  renda, 

idade, estilo de vida entre outras, para que assim possam ser definidas ações de 

marketing direcionadas e específicas para cada segmento.

Las Casas (2009, p. 114) também conceitua a segmentação, aprofundando-

se mais nos planejamentos de marketing, que segundo ele é:

O  processo  de  agregação  de  consumidores  com 
características homogêneas,  diferenciadas de outros grupos,  com o 
objetivo de planejar programas de marketing que se aproximem mais 
da  satisfação  de  desejos  e  necessidades  do  grupo  ou  grupos 
escolhidos  como  mercado-alvo.  Cada  um  destes  diferentes 
agrupamentos é chamado segmento.
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Essa  nova  abordagem  abriu  um  leque  imenso  de  mercados  em  que  se 

formam cadeias e mais cadeias de mercados específicos com seus gostos, hábitos 

diferentes, onde fica a escolha das empresas o segmento que irão adotar. 

Com essa segmentação, fica mais fácil descobrir o que realmente cada cliente 

quer do seu produto, suas exigências e desejos pessoais diminuindo assim gastos 

com produtos que não se adéqua ao mercado, fabricando cada vez mais produtos 

especializados tornando essa empresa líder nesse segmento, voltando todo o seu 

composto  de marketing  para  esse alvo.  A desvantagem é apostar  em um único 

mercado, arriscando todos os esforços em um mesmo publico que com o aumento 

da  concorrência  pode  vir  a  ser  prejudicial  devido  ao  afunilamento  do  publico 

escolhido e o mercado não ser suficientemente forte para ser dividido. 

Existem diferentes formas de abordagens na segmentação de mercado como: 

Abordagem única de mercado, que foca em apenas um mercado, de um modo geral,  

sem segmentá-lo; Abordagem de mercado segmentado concentrado, que realiza um 

único composto de marketing para atingir um ou mais segmentos. E a abordagem de 

mercado segmentado direcionado, que produz diferentes compostos de marketing 

para  cada segmento,  considerando as  diferenças existentes  entre  os  segmentos 

(Las Casas, 2009). Estas diferentes formas de abordagens são detectadas através 

de  pesquisas  do  mercado  de  uma  forma  geral,  verificando-se  os  segmentos 

antecipadamente e observando do que se trata. 

No  caso  de  abordagem  única  de  mercado  e  na  abordagem  de  mercado 

segmentado concentrado, é usado apenas um composto de marketing, podendo ser 

utilizado  em  dois  segmentos  diferentes,  porque  não  há  necessidade  de 

diferenciação. 

Já  na  abordagem  de  mercado  segmentado  diferenciado,  observa-se  a 

quantidade de segmentos que se pretende atingir e assim formar a quantidade de 

compostos  de  marketing  que  será  necessário,  porque  depende  do  número  de 

segmentos a quantidade de composto de marketing que será utilizada, isto é, na 

diferenciação  torna-se  necessário  a  criação  de  um  composto  de  marketing 

específico para cada segmento, com características e maneiras diversificadas das 

demais para que desta forma torne-se único, ocupando lugar de destaque na visão 

de seus consumidores. Essa é a abordagem que vem ganhando força, trata-se da 
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segmentação diferenciada, que possibilita uma maior satisfação do consumidor para 

com a empresa. Para um melhor entendimento, apresenta-se uma figura abaixo com 

essas formas de abordagens de maneira mais clara e objetiva.

Figura 1– Formas de abordagem de mercado

Fonte: Las Casas, 2009.
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1. 1 Critérios para Segmentação de Mercado

Inúmeros são os critérios para segmentação de mercado, pois se trabalha 

com um universo de variáveis a serem consideradas como o tamanho do segmento. 

No caso, quanto maior for o segmento, mais heterogêneo e difícil de trabalhar com 

ele, o ideal é que seja de um tamanho que se tenha liberdade para se trabalhar 

mesmo se vier a ter concorrentes diretos futuramente.

Com isso, as empresas deverão ter como objetivo, analisar minuciosamente o 

mercado almejado, observando-se as possibilidades de divisão, de quantificação e 

identificação, como também a estimativa de durabilidade para não correr o risco de 

ser algo passageiro e de rápida escassez. Soma-se a isto o custo/beneficio desta 

análise, por certo quanto mais detalhadas as informações mais caras são essas 

pesquisas, todavia sendo bem realizadas trazem lucros incalculáveis.

Após  a  identificação  do  segmento  que  é  desejado,  entram  em  ação  as 

estratégias de diferenciação e posicionamento. De acordo com Kotler (1998, p. 254) 

“diferenciação é o ato de desenvolver um conjunto de diferenças significativas para 

distinguir a oferta da empresa das ofertas concorrentes de seus concorrentes”. Em 

síntese analisar as variáveis dos produtos e serviços, diferenciando-as das demais e 

tornando-as únicas, com características específicas. 

A seguir  uma  tabela  com  as  variáveis  de  diferenciação  que  podem  ser 

utilizadas pelas empresas para caracterizar seus produtos ou serviços.
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Tabela  1 - Variáveis de diferenciação

      Fonte: Kotler, 1998, p. 255

Esta  tabela  mostra  as  variáveis  que  podem  ser  modificadas  que  são  os 

produtos, os serviços, o pessoal, o canal e a imagem, relacionando com exemplos 

formas  de  modificar  cada  uma  dessas  variáveis  como,  durabilidade,  entrega, 

credibilidade, cobertura, símbolo e etc.   

Com o estabelecimento da diferenciação de seu produto ou serviço, chega o 

momento de fazer o posicionamento da sua marca. Kotler (1998, p. 265) conceitua 

posicionamento, “ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa, de maneira 

que  ocupem  uma  posição  competitiva  distinta  e  significativa  nas  mentes  dos 

consumidores alvo”.

A partir deste momento, são definidas as decisões estratégicas como quantas 

e quais variáveis de diferenciação promover,  devido aos riscos que podem vir  a 

ocorrer, por exemplo, um posicionamento confuso, duvidoso, porque dependendo do 

que se vai  promover é que a marca fica reconhecida no mercado. Para isso as 

estratégias  devem  ser  claras  e  bem  direcionadas,  como  quando  o  produto  for 

direcionado ao publico de classe alta, o preço deve ser mais elevado levando em 

consideração a sua qualidade, fazendo o contrário quando o produto for dirigido a 

classe inferior, pois em sua maioria não importa a qualidade e sim o preço baixo.

15

PRODUTO SERVIÇOS PESSOAL CANAL IMAGEM

Características Facilidade de pedido Competência Cobertura Símbolo

Desempenho Entrega Cortesia Experiência Mídia escrita 
e audiovisual

Conformidade Instalação Credibilidade Desempenho Atmosfera

Durabilidade Treinamento do 
consumidor

Confiabilidade Eventos

Confiabilidade Manutenção e 
conserto

Resposta ao 
consumidor

Facilidade de 
concerto

Variados

Estilo

Design



Portanto,  de  acordo  com Kotler  (1998),  as  características  dos  segmentos 

desejados são quem definem quais diferenciações deverão ser promovidas e assim 

nortear o posicionamento da empresa.

A  diferenciação  e  o  posicionamento  são  sem  dúvida  de  um  grau  de 

importância muito elevado no momento de segmentar mercados por se tratarem de 

ferramentas imprescindíveis na segmentação. 

Observa-se o longo caminho que se faz necessário percorrer para que ocorra 

a  segmentação  de  mercado,  muita  pesquisa  e  analise  de  procedimentos,  um 

verdadeiro universo de itens que se tornam chaves para abrir  portas que podem 

levar a caminhos dos mais variados e novos, e muitas vezes o novo pode ser bom 

como  também pode  ser  ruim,  assim  são  os  segmentos  de  mercado,  com seus 

desafios e oportunidades, para aqueles que ousam desbravá-los.   

1.2 Bases para Segmentação de Mercados de Consumidores

São amplas  as  formas  de  segmentações,  definem-se  como  variáveis  que 

servem de base para a realização da segmentação. São elas as variáveis: 

• Geográficas, que divide o mercado em unidades geográficas diferentes como 

regiões, norte, sul e etc., número de habitantes desta região, onde se contra a 

população se é na zona rural ou urbana e seu clima. 

• Demográficas, o mercado é dividido em grupos que se baseiam em variáveis 

demográficas  isto  é  idade,  sexo,  classe  social,  tamanho  da  família, 

nacionalidade,  religião,  geração,  formação  educacional,  ciclo  de  vida  da 

família e a renda;

• Psicográficas, os  consumidores  são  divididos  em  grupos  diversificados, 

baseados no estilo de vida e personalidade;

• Comportamental, divide os compradores em grupos, baseando-se no seu 

conhecimento, atitude, uso ou respostas para com um produto, na ocasião da 

compra, o status de lealdade. (KOTLER, 1998) 

16



Em virtude do objeto de estudo escolhido o enfoque será dado as variáveis 

utilizadas pela marca Melissa no seu processo de segmentação,  a  saber,  que a 

marca utiliza com maior ênfase as varáveis demográficas e as psicográficas.

As variáveis de demográficas utilizadas pela Melissa:

 Idade e Ciclo de Vida da Família. 

Os desejos e pensamentos dos consumidores podem mudar com a idade e 

pela fase da vida em que se encontra (KOTLER, 1998). 

Muitas vezes considerando-se apenas a idade corre-se o risco de errar no 

produto ou serviço por que existem variações como pessoas jovens e já casadas 

com filhos e que requerem uma visão mais adulta do mundo e há pessoas mais  

velhas que não tem compromissos e possuem atitudes mais joviais, devido a casos 

como  os  citados  é  que  se  requer  um  aprofundado  estudo  quando  for  delimitar 

segmentos tendo apenas a idade como pilar sustentador. Weinstein, (1995, p. 99) 

utiliza-se da seguinte argumentação: 

Distribuição etária e ciclo de vida familiar, é que os indivíduos que 
podem ser classificados por certos grupos etários (18-24, 25-34, 35-
44 e assim por diante) ou estágios em seus ciclos de vida familiares 
(solteiros,  casal  sem  filhos,  filhos  pequenos  ou  adolescentes  ou 
ninho  vazio)  exibirão  certas  similaridades  no  comportamento  de 
compra.

O ciclo de vida é importante porque não importando a idade, se tratando de 

mães  de  primeira  viajem  não  importando  a  idade  elas  terão  necessidades 

semelhantes. E não há duvidas da contribuição positiva que essa variável oferece as 

empresas para a segmentação.

Sexo

Há muito tempo o sexo faz divisão de mercados consumidores, pelo fato de 

existirem produtos  naturalmente  utilizados apenas por  homens ou por  mulheres. 

Mas ocorre uma mudança cada vez maior  de casos de homossexualidade e de 

mulheres presentes no mercado de trabalho, modificando o foco de empresas que 

busca uma maior identificação com esse publico promissor (WEINSTEIN, 1995).
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Produtos  antes  direcionados  para  o  publico  masculino  vem  ganhando 

modificações e até mesmo versões femininas, por exemplo, o setor automobilístico. 

E  ocorre  o  contrario  também  como  no  setor  de  cosméticos,  no  mesmo  vem 

aumentando o interesse dos homens que buscam a beleza, o rejuvenescimento e o 

bem estar que esses produtos proporcionam.

E com o consumidor segmentado pelo sexo o composto de marketing define 

cores, formas e meios de comunicação que serão utilizados com maior eficácia pela 

empresa para atingir o seu segmento.

Classe Social.

A classe social possui imensa influencia sobre a preferência de uma pessoa 

em termos de carros,  roupas,  atividades de lazer,  e assim por diante (KOTLER, 

1998). E as empresas tendo o conhecimento deste fato utiliza-se do mesmo para 

produzir produtos e serviços voltados para classes sociais específicas e assim obter 

lucros.

Bem como as empresas devem estar atentas as constantes modificações que 

ocorrem quanto  aos  gostos  desta  base  de segmentação no  decorrer  do  tempo, 

principalmente nas classes mais elevadas devido ao número de informações que 

este grupo está exposto.

As variáveis psicográficas usadas pela marca: 

Estilo de Vida.

Não há como discordar de que o estilo de vida é grande influenciador nas 

atitudes de compra dos consumidores, refletindo nas suas escolhas e desejos. Do 

ponto de vista de Kotler (1998, p. 234):

As pessoas exibem muito mais estilos do que os sugeridos pelas 
sete  classes  sociais.  Seus  interesses  por  um  produto  são 
influenciados  por  seus  estilos  se  vida.  De  fato,  os  bens  que 
consomem  expressão  seus  estilos  de  vida.  As  empresas  estão 
crescentemente segmentando seus mercados pelos estilos de vida 
dos consumidores.
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O mercado vem dando ainda mais importância a essa segmentação porque 

devido  ao  aumento  da  concorrência  em  quase  todos  os  setores,  torna-se 

indispensável à adequação do produto aos estilos de vida dos consumidores.

Personalidade.

O  número  de  empresas  que  utilizam  a  personalidade  como  base  de 

segmentação vem crescendo muito, a saber, que os produtos tem buscado cada vez 

mais  uma  identificação  e  adaptação  aos  gostos  dos  consumidores  específicos. 

Como descrito por Kotler, “As empresas têm usado variáveis de personalidade para 

segmentar mercados. Dotaram seus produtos com personalidades de marcas que 

correspondem às personalidades dos compradores” (1998, p. 235).

Nesse sentido quanto maior for à adaptação da personalidade ao produto, 

maiores serão as  chances de compra do mesmo pelo  consumidor  desviando-se 

assim da concorrência.

1.3 Segmentação de mercados internacionais

A segmentação de mercados internacionais é muito válida, mesmo sabendo 

dos esforços e custo financeiro que requer uma ação como essa. Exigi-se muita 

pesquisa  no  tocante  dos  gostos,  hábitos,  costumes  como  crenças,  língua  entre 

outras que se tornam indispensáveis à análise do produto para com o meio e assim 

verificar se o mercado necessita e aceita o produto ou serviço. Somente após a 

verificação dessas pesquisas é que se deve tomar a decisão de entra ou não neste 

mercado, observar concorrentes e como se posicionar neste mercado. Lembrando-

se sempre de reconhecer  o  próprio  porte  da  empresa,  quanto  a  capacidade de 

atender  a demanda.  Mas todo o esforço  poderá ser  recompensador  se for  bem 

empregado  e  analisado  todos  os  requisitos  ganhando  assim  novos  mercados 

consumidores (WEINSTEIN, 1995).
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CAPÍTULO 2: OS SITES E SEUS CONTEÚDOS, O ELO COM SEU 
SEGMENTO

Neste  capítulo  é  abordada  a  utilização  da  internet  como  ferramenta  de 

marketing e a possibilidade de usar os sites como meio de empregar as ferramentas 

de segmentação através do conteúdo dos mesmos. 

Inicialmente criados para fins militares, os computadores foram evoluindo e 

sendo utilizados por universidades até chegar aos computadores pessoais no qual  

obteve sua explosão de reconhecimento e utilização (REEDY; SCHULLO, 2007). Foi 

graças  a  essa disseminação dos computadores  pessoais  que surgiu  o  mercado 

tecnológico, ou seja, o marketing digital, devido ao aumento de usuários construindo 

assim mercados incontáveis a serem explorados.

A World Wilde Web (WWW), foi criada em março de 1989, apenas para servir 

como sistema de distribuição, para utilização de grupos de pesquisa, e foi ganhando 

mais membros e força até hoje (REEDY; SCHULLO, 2007). Trata-se de uma rede 

mundial  que  interliga  as  pessoa  ao  redor  do  mundo  utilizando-se  de  modems, 

satélites,  possibilitando interação,  conhecimento,  comunicação e inúmeras outras 

ações que vem sendo criadas a cada dia. Segundo Reedy e Schullo (2007, p. 102): 

Para dar uma ideia mais geral  do objetivo da internet,  trata-se de 
uma tecnologia de comunicação mundial, um vasto mecanismo de 
disseminação de informações e um meio de colaboração e interação 
entre indivíduos e seus computadores sem levar em consideração a 
localização física. Ela pode ser vista como uma comunidade virtual 
de cooperação que cobre o planeta inteiro, englobando os espectros 
político, econômico, e cultural.

A rede mundial de computadores tornou-se acessível às pessoas em 1993, 

sendo abolidas as restrições para uso comercial da mesma. A Dale Dougherty foi a 

primeira  a  lançar  uma  publicação  comercial  na  web,  a  partir  daí  vieram outras 

empresas e seus primeiros anunciantes como a Microsoft e o MCI. A tentativa da 

pioneira  divulgação comercial  massiva pela internet  foi,  nos Estados Unidos,  em 

1994 que teve uma enorme visualização devido a uma grande cobertura feita pela 

imprensa do episódio (PINHO, 2000).

A tecnologia  está  presente  em  setores  inimagináveis  e  nos  sistemas  de 

marketing não poderia  ser  diferente criando assim o marketing eletrônico.  Como 

afirmam Reedy e Schullo (2007, p. 3) “O comércio eletrônico é o ato de realizar 
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comunicação  corporativa  e  transmissões  por  redes  de  computadores  e  mais 

especificamente, a compra e venda de bens e serviços e a transferência de fundos 

por  comunicação  digital”.  O  marketing  digital  corresponde  ao  uso  dos  meios 

oferecidos pela internet para facilitar a comunicação interna da própria empresa e da 

empresa para com seus consumidores.

O autor Kendzerski  (2009),  em sua visão lista as  principais estratégias de 

marketing digital usadas, são elas: 

• Fazer o posicionamento do site de maneira eficiente nos mecanismos 

de busca;

• Possibilitar ações de relacionamento com o seu publico alvo;

• Criar campanhas de comunicação digital;

• Fazer com que a empresa se torne uma marca forte no ambiente da 

Web;

• Aumentar os negócios da empresa. 

2.1 As principais vantagens da utilização da internet pelo marketing

Ao observar esse crescente mercado, as empresas começaram a entrar e 

buscar  o  que  a  internet  tem  de  melhor  a  oferecer,  e  trata-se  de  inúmeras 

ferramentas com as quais as empresas podem contar.  Segundo Pinho (2000),  a 

internet  mostra-se,  até  mesmo  como  qualidade  inerente  muito  favorável  ao 

marketing com ações personalizadas, interativas, com capacidade de mensuração e 

segmentadas, este autor cita características ou facilidades principais que a internet 

oferece:

1) Potencial  para  a  individualização:  ou  seja,  a  capacidade  de  ser  dirigida 

especificamente a pessoas que, se interessem por esse produto ou serviço, 

tornando  os  clientes  únicos  e  buscando  sempre  tratar  o  cliente  de  forma 

individualizada estando sempre em lugares estratégicos e de interesse dos 

seus consumidores em potencial;
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2) Inovações para o branding on-line: a internet propicia condições inovadoras 

aos  profissionais  de  marketing  quanto  ao  processo  de  criatividade  dos 

mesmos, possibilitando a criação de jogos, ações divertidas e participativas 

que  levarão  em  consideração  o  tempo  disponibilizado  pelos  clientes  em 

questão;

3) Potencial  para  a  fidelidade  de  marca:  através  do  marketing  on-line  os 

anunciantes podem fidelizar os seus consumidores mais facilmente devido à 

possibilidade de rastreamento de seus gostos e assim promover ações como, 

promoções de produtos ou serviços desejáveis ao cliente usando formas de 

recompensar a fidelidade do mesmo;

4) Pré-segmentação dos sites: existem sites com enorme tráfego de pessoas 

com  variados  tipos,  más  há  também  os  sites  especializados,  como  de 

esportes, de arquitetura, música entre outras atividades definidas o que torna 

a inserção de produtos e serviços específicos àqueles gostos mais rentáveis, 

diferentemente de outros canais de comunicação;

5) O fator custo: o custo torna-se muito recompensador na internet, levando em 

consideração  ao  ganho  que  é  bem maior,  devido  ao  número  elevado  de 

propensos compradores que buscam produtos dos mais diferenciados gostos;

6) Transformação de prospectos em consumidores permanentes: com o uso da 

internet torna-se mais fácil a tarefa de conquistar os consumidores, adotando 

os  mecanismos  que  a  mesma  oferece,  e  assim  fidelizando  seus 

consumidores;

7) Facilidade de interação: a facilidade de interação é enorme, pois o contato é 

direto e na maioria dos casos no mesmo instante, não é como outros meios 

de comunicação como malas diretas, que precisam depender da boa vontade 

e do momento que o consumidor alvo venha a responder, em muitos casos 

ficam esquecidos e muitas vezes nem abertos são;

8) Mecanismos  próprios  de  respostas:  isto  é,  utiliza  os  seus  próprios 

mecanismos  de  comunicação  como,  sites,  emails,  chats  enquetes  entre 

outros meios, para obtenção de respostas significativas para a manutenção 

de seus produtos e serviços;
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9) Mensuração  dos  resultados:  a  internet  oferece  recursos  como  sistemas 

capazes de registrar e codificar com precisão e fornecer relatórios com esses 

resultados bem detalhados.

Mas  a  maior  vantagem  da  internet  em  relação  aos  demais  meios  de 

comunicação é a interatividade que ela proporciona como afirma Pinho (2000, p. 

107): 

Na web, a interação com o consumidor potencial é instantânea, já 
que permite que a empresa tenha um feedback da efetividade de sua 
publicidade on-line; que ela saiba imediatamente o que o visitante 
pensa sobre a mensagem e o produto e serviço que estão sendo 
anunciados;  e  que  inicie  uma  transação  e  receba  o  pedido  do 
comprador diretamente do site.

A internet tornou-se um veículo perfeito para a publicidade devido as suas 

inúmeras vantagens que vão alem da interatividade, como exemplos, o baixo custo, 

velocidade, seu poder de transmitir  áudio, imagem, som, cor e movimento, e um 

alcance  extraordinário,  sem  falar  da  ligação  direta  com  o  consumidor  e  a 

possibilidade de captar informações sobre os clientes, tudo o que se espera de uma 

comunicação. 

Acrescenta-se  também,  a  comodidade  de  comprar  sem  que  haja  a 

necessidade de sair  de casa, pegar filas,  trânsito,  entre outros pequenos, porem 

desagradáveis imprevistos. Destaca-se quanto a essas comodidades a mobilidade 

que a internet oferece, sabe-se que a internet está presente em quase todos os 

locais, o que antes não acontecia devido a necessidade de ligação a internet através 

de cabos o que atualmente não se faz mais necessário com o advento da Wi-Fi e  

outras tecnologias oferecidas que possibilita a navegação na internet por celulares, 

notebooks, televisores,  ou seja,  em qualquer aparelho que possua tecnologia de 

internet  sem  fio  (CAVALLINI,  2008).  Isso  faz  da  internet  um  meio  que  oferece 

mobilidade e independência o que agrada bastante aos seus usuários.

Atualmente ela é usada pela maioria das empresas sendo muitas vezes o 

único meio de venda de seus produtos e serviços. Na visão de Cavallini (2008, p. 

146):  “A internet  permitiu  que pequenas empresas e  pequenos  empreendedores 

concorressem com as grandes empresas. Como milhares de pequenas formigas, 

eles são capazes de incomodar as árvores mais sólidas”.
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Essa  possibilidade  é  real  e  vem  ganhando  força,  pequenas  empresas 

oferecem produtos e serviços variados e muitas vezes novidades que agradam as 

pessoas. Os empreendedores já perceberam esse canal e estão utilizando ele com 

frequência.

Todas essas vantagens fazem da internet um veículo de comunicação cada 

vez mais promissor, o que requer uma permanente análise e atualização de suas 

ferramentas.

2.2 Relação consumidor e internet

Com a presença da internet o consumidor passou a ter um papel ainda mais 

fundamental  nas  transações  comerciais,  devido  à  facilidade  de  expressar  sua 

opinião de forma livre e rápida quanto a qualquer produto ou serviço e capaz até 

mesmo de  formar  grupos  de  discussão  com outros  consumidores.  Como afirma 

Cavallini (2008, p. 27):

Ao  exigir  mudança,  o  consumidor  torna-se  um  agente  não  mais 
apenas um target. Gostando ou não as empresas precisam conviver 
com esta realidade. Através da internet,  o consumidor é capaz de 
interagir  de  forma  rápida,  barata  e  assíncrona  com  os  outros 
consumidores  e  com as  marcas.  O consumidor  vai  de  passivo  a 
ativo, passando a tomar a iniciativa no relacionamento e ter voz ativa. 
Ele fala mais e é mais ouvido.

 A internet deixa o consumidor com poderes expressivos, e isso pode ser bom 

e ruim, porque dependendo da visão que o consumidor tiver do anunciante, ele vai 

fazer uma propaganda positiva ou negativa, e com o uso da internet essa visão terá 

uma repercussão bem maior do que outras. Os consumidores estão interligados uns 

aos outros pelos seus interesses e assim torna-se fácil essa troca de opiniões. E 

aproveitando-se dessa interação os anunciantes põe em prática o marketing viral,  

descrito  por  Cavallini  (2008,  p.  33),  como “Qualquer  estratégia  que  encoraje  as 

pessoas a passar uma mensagem para outras pessoas”. É um boca a boca virtual, 

que influencia as pessoas de maneira muito eficaz na maioria das vezes.

Os consumidores, muitas vezes chegam ao ponto de participar ativamente da 

elaboração de produtos,  da embalagem dos mesmos,  novas versões (COBRA e 

BREZZO, 2010). Esses consumidores gostam de serem indagados quanto a essas 
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questões, por que sentem que foram valorizados e que suas opiniões são realmente 

levadas em consideração, fortalecendo o processo de identificação com a marca.

Essa  oportunidade  de  interação  entre  os  consumidores  e  anunciantes 

modificando  o  comportamento  dos  consumidores,  se  deu  devido  à  modificação 

ocorrida  com  a  mudança  do  que  era  chamado  de  Web  1.0,  que  se  referi  a 

navegação apenas em busca de informação e não havia participação, baixo nível de 

interação. Diferentemente da Web 2.0 que apresenta níveis de interação cada vez 

maiores com conteúdos criados pelos próprios consumidores (COBRA; BREZZO, 

2010). 

Essas modificações são proporcionadas principalmente pelo uso da internet e 

com a  evolução  dessa  tecnologia  o  mercado vai  absorvendo  o  que ela  traz  de 

melhor. Cobra e Brezzo, (2010, p. 45) utilizam-se da seguinte argumentação:

A denominação Web 2.0 foi dada por Tim O’Reilly em 2004 para se 
referir  a  uma  geração  da  Web baseada  nas  comunicações  entre 
usuários  e  no novo leque  de serviços  como as  redes sociais,  os 
blogs, os wikis, etc., que fomentam a colaboração e o intercâmbio 
ágio de informação entre os usuários do mundo todo. Agora a Web 
não apenas é lida ou serve para obter informação, mas também é 
usada para fazer intercâmbio de informação.  

Em  suma,  com  o  grande  numero  de  opções  que  a  rede  oferece,  os 

consumidores ficam cada vez mais críticos ao tocante as suas escolhas e cada vez 

mais consciente de seu poder, agem de forma contundente deixando bem claros 

seus desejos e opiniões, modificando muitas vezes os produtos ou serviços e suas 

formas de abordagem de comunicação, que buscam se adaptarem aos desejos dos 

clientes.  Todos  esses  fatores  de  mudança  foram proporcionados  pelo  acesso  à 

informação, que vem sendo cada vez mais disseminada e o número de pessoas que 

tem  acesso  a  essas  informações  esta  crescendo,  formando  uma  sociedade  da 

informação (COBRA; BREZZO, 2010). 

Em  suma  a  internet  modificou  significativamente  o  comportamento  do 

consumidor,  que  passou  a  ter  mais  visibilidade  e  reconhecimento  de  sua  real 

importância, deixando sua posição de passividade para uma de atividade.
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2.3 Os sites

A internet  disponibiliza  vários  meios  para  a  atuação  do  marketing  como, 

banners  de  diversos  tamanhos,  blogs,  as  redes  sociais  em  geral,  entre  outros 

inúmeros  meios  de  comunicação  que  podem  ser  utilizados  pelos  anunciantes 

através da internet. Mas como o trabalho em questão refere-se á análise de um site, 

o enfoque será dado a esse meio de comunicação.

As autoras Oliveira e Abdala (2003, p. 120), conceituam os sites da seguinte 

forma:

Os  sites,  conjuntos  de  páginas  criadas  por  uma  organização  ou 
pessoa, garantem às organizações a sua presença virtual e oferta de 
seus produtos e serviços, indicando aos clientes a sua competência. 
Um site pode conter uma ou mais paginas, com texto,  imagens e 
som. A partir  da homepage (pagina inicial ou principal), o visitante 
obtém  informações  sobre  a  organização  e  conexões  para  outras 
paginas do mesmo site ou de outros sites interesse.

Os sites são utilizados pelas empresas como forma de aproximação de seus 

produtos  e  serviços  aos  seus  consumidores.  As  paginas  dos  sites  apresentam 

informações referentes aos anunciantes, são compostas por textos, imagens e som.

De acordo com Kendzerski  (2009),  os sites são classificados em sites de 

primeira, segunda e terceira geração, da seguinte forma:

Primeira Geração

Os sites de primeira geração não apresentam um conteúdo que possibilite a 

relação de integração com o dia-a-dia da empresa, pelo fato de ser produzido por 

uma empresa contratada apenas para  a confecção do site,  e  a  mesma apenas 

apresenta  conhecimento  técnico  e  geralmente  não  se  preocupam em pesquisar 

melhor os clientes a que se dirige o conteúdo do site,  não proporcionando uma 

identificação do site para com os seus visitantes.

Geralmente,  os  sites,  não  apresentam uma ligação  entre  o  conteúdo  dos 

mesmos  com  as  demais  ações  de  comunicação  realizadas  pela  empresa,  não 
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ocorre coerência entre suas ações. Os sites também não proporcionam um meio de 

contato direto com a empresa, contendo apenas simples formas como, formulários, 

não ocorrendo respostas imediatas, o que não agradam aos consumidores cada vez 

mais exigentes. 

Segunda Geração

Os sites de segunda geração, já apresentam uma integração maior com a 

publicidade geral da empresa, tanto a publicidade na internet como a não presente 

apresentam uma coerência nos conteúdos apresentados.

É constituída de diversas formas de comunicação, possibilitando a escolha do 

meio preferido pelos seus clientes. Após o contato com os clientes, o site oferece 

dados como, a análise de audiência,  o tempo de permanência no mesmo, entre  

outros dados. Ou seja, geram informações importantes para a empresa, mas isso 

apenas é possível depois do primeiro contato do cliente para com o site. 

Terceira Geração

Sites  de  terceira  geração  possuem  estratégias  bem  eficientes,  e  está 

integrado  ao  planejamento  estratégico  geral  da  empresa,  são  sites  bem  mais 

completos e evoluídos. 

Estes sites possuem uma característica que os diferem bastante dos outros, 

ele  não esperam que o consumidor  venha até eles,  e  sim vão ao encontro dos 

consumidores  e  dos  possíveis  novos  clientes.  Para  isso  utilizam  ferramentas 

avançadas de tecnologias de detecção e análise do ambiente da internet,  o que 

permite uma visão geral de seus negócios na rede, os pontos fracos e fortes, novas 

oportunidades  e  ameaças,  são  facilmente  detectadas  através  do  uso  dessas 

avançadas tecnologias.

Com o auxilio dessas tecnologias, as empresas encontram meios pra tornar 

meros visitantes em clientes  e fidelizando os mesmos.  Esses sites são os mais 

utilizados pelas empresas que trabalhão com segmentação de mercado. “Os sites 

de  3ª  geração  visa  ampliar  os  negócios  da  empresa.  Busca  desenvolver  um 

relacionamento  digital  ativo  e  utiliza  uma  comunicação  totalmente  integrada” 
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(KENDZERSKI, 2009, p. 34). Ocorre uma verdadeira interação entre o composto de 

comunicação, desenvolvendo o crescimento da empresa.

Seguindo-se na mesma linha de pensamento de kendzerski (2009), encontra-

se na sua visão a existência de quatro formas de o site ser acessado, ou seja, obter 

audiência:

1) Acesso direto, que é quando o usuário digita diretamente o seu endereço sem 

intermédio  de  outras  ferramentas,  geralmente  é  feito  quando o  usuário  já 

conhece  a  empresa,  obteve  indicações  ou  acessos  a  informações  que  o 

motivou ao acesso direto a página principal do site.

2)  Sites  de  referencia,  quando  os  clientes  chegam  até  o  site  através  de 

terceiros,  exemplos,  através  de  links  disponibilizados  por  blogs,  sites  que 

possuem  conteúdos  semelhantes  ao  seu  site,  redes  sociais  no  geral, 

publicações,  entre  outras  formas.  Essa  maneira  de  acesso  é  muito 

promissora, porque a ação parte do consumidor e não do anunciante.

3) Mecanismos de busca, quando o indivíduo utiliza sites de busca, por exemplo, 

o Google, e faz uma pesquisa, podendo ser uma palavra ou expressão e clica 

nas respostas oferecidas, gerando assim um acesso espontâneo ao site. Este 

tipo  de  acesso  é  considerado  um  dos  mais  eficazes,  devido  ao  fato  da 

procura ter partido do próprio consumidor. 

4) Publicidade online, que é a reunião de todos os esforços do composto de 

marketing voltados para o meio digital. Todas as etapas do marketing, são 

adaptadas e dirigidas ao meio digital, pesquisam o mercado e procuram quais 

as melhores ações serão necessárias para atingir eficazmente o público alvo.

Os sites dispõem de ferramentas variadas que proporcionam a aproximação 

do  anunciante  com  o  seu  consumidor,  através  da  interatividade,  mobilidade, 

personalização  de  seus  conteúdos  através  de  cores,  som  dentre  inúmeros 

diferenciais que os mesmos oferecem. 

Enfim todos esses recursos que os sites oferecem, quando bem analisados e 

aplicados corretamente trazem benefícios significativos para as empresas.
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2.3.1 Conteúdo do site

O conteúdo de um site é fundamental para a empresa, por que é através dele 

que o consumidor encontra sua história, o posicionamento de mercado, serviços e 

produtos,  entre outras  informações e  um site  mal  elaborado pode causar  danos 

irreparáveis a uma empresa (VAZ, 2010).

São muitas as informações, imagens, fotos, vídeos, músicas, redes sociais, 

entre outros que podem ser utilizados como conteúdos para sites, a definição de seu 

segmento de mercado é essencial para a construção do conteúdo de um bom site, 

por que é dessa forma, conhecendo bem o seu publico alvo é que o site poderá 

oferecer um conteúdo que tenha relevante importância para o consumidor. Como 

afirma Conrado Vaz (2010, p. 259):

Ofereça-lhe,  dentro  do seu ramo de atuação,  algo de que ele  se 
lembre, com que ele aprenda, divirta-se, interaja com outras pessoas 
e utilize em sua vida diária. Só assim você criará laços emocionais 
com seus possíveis consumidores.

Cada nicho de mercado possui características próprias e definidas, como a 

preferência por determinados assuntos, gostos e necessidades semelhantes entre 

seu segmento de mercado. Atendendo a essas necessidades o site ganha valor,  

com um conteúdo relevante para seus possíveis consumidores. Quando se é feita a 

segmentação de mercado por parte da empresa, o que esta empresa deve fazer é 

se  tornar  referencia  neste  segmento,  buscando  informar  ao  máximo seu  cliente 

sobre  o  assunto,  se  capacitando  e  aprofundando-se  cada  vez  mais  no  nicho 

escolhido,  apresentando  inovações.  “Os  sites  que  possuem  maior  tempo  de 

retenção do usuário e, portanto, maior fixação de marca, são aqueles que trazem um 

conteúdo rico e relevante ao consumidor” (VAZ, 2010, p. 261)

Outro ponto importante no que se refere a conteúdo de sites é a possibilidade 

que os sites podem oferecer  de seus próprios clientes ou não,  contribuir  com a 

elaboração  de  conteúdo.  “Um  site,  antes  de  tudo,  precisa  oferecer  serviços, 

acontecimentos, situações onde o usuário possa participar” (CESAR, 2006, p. 93). 

Caso o site não ofereça este tipo de interatividade, os usuários poderão visitar o site 

apenas  uma  vez  e  não  se  identificar  com  o  mesmo.  Quando  o  site  apresenta 
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conteúdos  criados  pelos  seus  próprios  usuários,  como  dicas,  opiniões  pessoais 

sobre os assuntos e produtos abordados no site, confere ao site maior credibilidade 

e proximidade. 

Como alega Conrado Vaz (2010, p. 261): 

O conteúdo originado por seu cliente ou pelo usuário de seu site 
geralmente é o que mais atrai consumidores e o que mais aumenta o 
tempo de retenção deles em sua pagina. As pessoas gostam de ouvir 
o que as outras tem a falar. 

De fato a participação dos usuários ou clientes na elaboração do conteúdo 

dos sites são importantes para que haja uma maior  identificação e aproximação 

entre os clientes, usuários e a empresa.

As cores

Acrescenta-se também ao se elaborar um conteúdo para site com segmento 

definido, a relação das cores utilizadas no mesmo, que se relacionem com o seu 

publico alvo. Sabe-se que as cores exercem um papel muito forte no psicológico das 

pessoas, as cores são utilizadas para estimular, afirmar, acalmar, decidir entre outras 

funções e cada uma delas transmite uma ideia para cada individuo, levando em 

consideração o modo de vida em que esta pessoa esta inserida (CESAR, 2006).

As atitudes de cada indivíduo em relação às cores podem ser diferenciadas 

devido às influencias como o meio em que vivem suas culturas, grau de instrução, 

idade entre outras (FARINA, 2006).  

Devido  a  esta  influencia  exercida  pelas  cores,  o  primeiro  passo,  para  a 

escolha das cores de um site é identificar para quem o site é direcionado levando 

em consideração todas as possíveis influencias sofridas.

 

A usabilidade

Entretanto  não  se  deve  esquecer  no  conteúdo  do  site,  a  importância  da 

usabilidade,  que  foi  uma  palavra  utilizada  por  Jakob  Nielson  que  influenciou 

profundamente o modo de se fazer um site, privilegiando sempre a boa navegação 

(CESAR,  2006).  Daí  vem à necessidade de analisar  de  forma cautelosa todo o 
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conteúdo a ser utilizado, se é do interesse do usuário, se as tecnologias utilizadas 

são de fácil assimilação e utilização, ao passo que são os usuários, o seu publico 

que vai julgar se o site é bom ou ruim. 

Em outras palavras, Vaz (2010, p. 151) conceitua: 

Usabilidade é tornar seu site de fácil compreensão. Os usuários tem 
que, intuitivamente, saber o que é um link e o que não é, o que o 
levará para outra pagina e o que não levará, devem entender quais 
são os passos para uma determinada ação.  Devem se sentir  “em 
casa”. Lembre-se de que logo nos primeiros segundos o consumidor 
vai decidir se fica em seu site ou clica no botão “voltar”. 

A usabilidade  é  parte  fundamental  na  elaboração  de  um  bom  site,  um 

indivíduo permanecerá em um site que não ofereça o mínimo de navegabilidade, 

principalmente se for seu primeiro acesso e que não haja motivos que os obrigue ou 

tenha uma real necessidade para acessá-lo.

Conclui-se que para a construção de conteúdo para sites há muitos pontos a 

serem levados em consideração, e que a segmentação do mercado que se deseja 

alcançar é fundamental para que se tenha um norteador na elaboração e escolha do 

conteúdo, para que este conteúdo seja relevante para o publico, tornando o site uma 

referencia e extensão dos gostos, necessidades, estilo de vida do seu segmento e 

consumidores. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE DO SITE DA MELISSA

A análise do site foi elaborada com base na teoria abordada no primeiro e 

segundo capitulo deste trabalho. 

No primeiro capitulo foi realizado um estudo a respeito da segmentação de 

mercado,  como  são  feitas  as  abordagens  do  mercado  e  suas  formas  de 

segmentação.  No  segundo  capitulo,  foi  feito  um  estudo  dos  sites  com  suas 

classificações  e  seus  conteúdos  que  utilizam  ferramentas  como  as  cores  e 

conteúdos relevantes que visam atuar como elo entre a marca e seu segmento.

Todos  os  conceitos  e  estudos  contidos  nos  capítulos  anteriores  são  de 

fundamental importância para a realização da análise. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a análise do conteúdo do site da 

Melissa, com suas ferramentas e conteúdos que interagem diretamente com o seu 

segmento de mercado, e dessa forma constatar que mesmo através de um site a 

marca Melissa faz a segmentação de mercado, utilizando o site como ferramenta de 

marketing de nichos.  

3.1 Procedimentos Metodológicos

Tomando como base os conhecimentos abordados nos primeiros capítulos 

deste  trabalho,  passaremos a  analisar  o  site  da  marca  Melissa  como objeto  de 

segmentação de mercado. Para isto foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que 

reuniu estudos sobre o tema e que serviram de base teórica para a elaboração deste 

trabalho.  O  método  utilizado  é  a  análise  de  conteúdo  que  foi  definido  por 

Krippendorff (1990) apud Duarte e Barros (2010, p. 284): “A análise de conteúdo é 

uma  técnica  de  investigação  destinada  a  formular  a  partir  de  certos  dados, 

inferências reproduzíveis e válidas que podem se aplicar a seu contexto”.

O objeto de análise é o site da Melissa com o recorte temporal de Janeiro a 

Agosto de 2013, no qual será estudado o seu conteúdo de forma separada, dando 

maior enfoque as ferramentas presentes no site e que não existem nos demais sites, 

que foi elaborado com o enfoque de dirigir-se diretamente e com eficácia ao seu 
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publico alvo, tornando-se uma referencia para seu segmento. Consolidando dessa 

forma, a importância da segmentação do mercado na situação atual do mercado e 

principalmente no meio digital.

3.2 A análise de conteúdo

O conteúdo que será analisado é o do site da Melissa durante o período de 

Janeiro  a  Agosto  de  2013,  em  que  é  observado  às  cores  utilizadas,  e  uma 

observação superficial do conteúdo de seus links da página principal, dando enfoque 

aos conteúdos diferenciados do site, que fazem também essa interação com o seu 

nicho, que são a Revista, a Galeria Melissa e o link Parceiros. 

A Melissa é uma marca de calçados de plástico femininos criada em 1979, 

pela empresa Grendene. O seu primeiro produto lançado foi a Melissa aranha que 

foi um verdadeiro sucesso de vendas, e a partir deste momento a Melissa investiu 

em estratégias de marketing como a utilização de personalidades conhecidas pelo 

publico em seus anúncios, contratando estilistas influentes para criar  seus novos 

produtos (SITE GRENDENE, 2011). 

Trazendo sempre a inovação e se reinventando a Melissa se fortaleceu no 

cenário da moda e hoje é vendida nos cinco continentes (SITE GRENDENE, 2013). 

O seu segmento é o publico feminino jovem-adulto de classe AB, que está 

ligado  à  moda  e  o  seu  produto  é  considerado  um  acessório  fashion.  A marca 

começou a usar o site no ano de 2001, para buscar uma maior aproximação com 

seu publico (ABDULA, 2011).

Todavia cabe lembrar que este estudo não visa a análise da usabilidade do 

site. Porem é importante dizer que o site não apresenta dificuldades na navegação.

Como esclarecido anteriormente, será feita a análise das cores principais do 

site, e um breve estudo a cerca dos links, com o enfoque nos itens da Revista, da 

Galeria Melissa e dos Parceiros.
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3.2.1 As cores do site

O site da Melissa apresenta muitas cores, por apresentar muitas imagens, 

essas imagens são bastante rotativas,  mudando de acordo com cada estação e 

lançamento de uma nova coleção. A figura 2 representa a página inicial do site.

 Figura 2: Página inicial do site da Melissa

   Fonte: http://www.melissa.com.br/

 

Como visto no primeiro capítulo, são muitas as formas de segmentação do 

mercado, contudo, através da análise das cores principais do site estudado, chega-

se ao perfil do segmento escolhido pela marca, encontrando a faixa etária, o sexo, a 

classe social o estilo de vida e a personalidade, estas conclusões podem ser feitas 

de acordo com o estudo das cores, mencionado no segundo capitulo deste trabalho. 

As cores consideradas as principais do site são o preto, o branco, o rosa e os 

tons de cinza, que estão presentes em todos os links do site e não são modificadas 

com as trocas de estação rotativa do mesmo. A seguir está a explicação de cada 

uma destas cores e sua relação com o público alvo do site:

• Preto: em determinadas situações simboliza requinte e sofisticação, pode ser 

alegre  quando  combinado  com  cores  certas.  É  uma  cor  que  expressa 

nobreza, elegância e seriedade. O preto remete a classe social elevada da 
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marca, se dirigindo também ao seu público com o estilo de vida sofisticado. A 

cor é muito utilizada, sua principal aparição é como de pano de fundo para os 

links e para a logomarca do site (FARINA, 2006).

• Branco: é uma cor que esta associada à liberdade, a criatividade, juventude, 

ao otimismo, afirmação e estabilidade (FARINA, 2006). Com estas descrições 

liga-se a utilização da cor branca, com a personalidade e o estilo de vida do 

publico alvo do site. O branco esta presente na logomarca do site e em outros 

locais.

• Rosa:  esta  cor  simboliza  a  feminilidade,  o  encanto,  a  amabilidade  e 

jovialidade  (FARINA,  2006).  Com  isso,  esta  cor  se  direciona  ao  sexo  do 

público do site Melissa que é o feminino e também a faixa etária jovem. Esta 

cor está presente no site em diversas situações, mas a mais importante é que 

ela serve de indicação de qual o local que o cursor esta, colorindo de rosa o 

link antes de ser clicado.

• Cinza: é  uma  cor  neutra  que  não  interfere  com  as  demais  no  geral,  é 

associada à sabedoria, a seriedade, a finura e a maturidade (FARINA, 2006). 

O site apresenta diferentes tons de cinza, e eles se relacionam com o público 

adulto. A cor é utilizada várias vezes como pano de fundo para as páginas do 

site.

As cores podem ter diferentes sentidos, pois dependem de relações psicológicas, 

podem mudar de acordo com as diferentes formas de viver  individuais,  sofrendo 

interferências da idade, da cultura entre outras (FARINA, 2006).

Mas quanto maiores forem às semelhanças, como a idade, o estilo de vida, a 

personalidade, fica mais fácil atingir este determinado grupo, devido à facilidade dos 

gostos serem semelhantes e divididos pelo grupo, mostrando dessa forma que as 

cores presentes em um site como o da Melissa podem sim servir como ferramenta 

de segmentação de mercado.
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3.2.2 Os links do site

Neste tópico se apresenta uma breve descrição de todos os links do site, para 

que se possa ter uma ideia geral do conteúdo do site, mas que existem em outros 

sites, não sendo diferenciais do mesmo, fazendo a exceção dos links da Revista, da 

Galeria Melissa e do link Parceiros que são objetos principais e que terão realmente 

seus conteúdos analisados nos tópicos seguintes.

Coleção

É  o  primeiro  link  do  site,  nele  se  encontra  as  novas  coleções  que  são 

lançadas. Nele também apresenta links que dão acesso a cada um dos parceiros da 

marca Melissa, geralmente são os estilistas e empresas que criam os modelos para 

a marca. Outro tópico contido no link coleção (Figura 3) é o acesso aos hotsites da 

marca.

Figura 3: Link coleção

Fonte: http://www.melissa.com.br/colecao

Este link prática a segmentação de mercado utilizando o seu conteúdo no 

qual  apresenta  uma forma de  acessar  os  parceiros  da  marca,  possibilitando  ao 

usuário um conhecimento a cerca de suas coleções e aproximando através destas 
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informações os produtos e seu publico. Fazendo desta forma a segmentação por 

estilo de vida, gerando conteúdos que sejam interessantes para o seu visitante.

Blog

Este link dá acesso ao blog da marca (Figura 4), em que se pode encontrar as 

mais  diversas  informações  acerca  da  marca,  suas  ações  promocionais,  suas 

parcerias, dicas de moda entre outras informações que visam ser interessantes a 

seu publico com o auxílio das ferramentas que um blog pode oferecer,  como as 

categorias de informações com o histórico de suas publicações. 

 Figura 4: Link do Blog

   Fonte: http://www.melissa.com.br/blog/. Acesso em Mar. 2013

Com o blog a marca visa uma maior aproximação com seus consumidores, 

pois  abre  espaço  para  troca  de  conhecimentos  e  de  vivencias.  Realizando  a 

segmentação através das variáveis como o estilo de vida e a personalidade, pois 

apresenta em seu conteúdo temas com os quais seu publico se identifica.

Redes Sociais

No link Redes Sociais (Figura 5) está disponível o acesso a todas as redes 

sociais de comunicação da marca que são o Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, 

Melissa Channel. Todas elas são bem atualizadas e tem o propósito de buscar uma 
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maior aproximação com o seu público, assim como todas as marcas que utilizam as 

redes sociais.  

  Figura 5: Link das Redes Sociais

  Fonte: http://www.melissa.com.br/

Por meio das redes sociais a marca faz o que Conrado Vaz (2010) apresenta 

como uma ótima forma de reter a atenção dos usuários, que é a elaboração de 

conteúdo por parte do próprio usuário, que na maioria dos casos são os conteúdos 

que mais atraem a atenção do usuário. As pessoas gostam de ouvir a opinião das 

outras, é importante ver uma opinião sobre a marca que não tenha sido produzida 

por ela mesma, gerando mais confiabilidade a informação repassada.

 Clube Melissa

O Clube Melissa é um local onde ocorre encontros oficiais da marca com as 

suas consumidoras,  em são apresentadas todas as coleções,  oferecendo muitas 

experiências  novas  para  as  participantes,  como  promoções  e  outras  ações  de 

Marketing (SITE MELISSA, 2013).

No  link  Clube  Melissa  (Figura  6)  o  usuário  encontra  uma ferramenta  que 

auxilia na ação de encontrar o Clube Melissa mais próximo e todos os outros, estes 

clubes  possuem  diferenciações  em  comparação  com  as  lojas,  devido  a  ações 

específicas dos mesmos. Por isso nem toda loja Melissa é um Clube Melissa. Neste 

Link também é oferecido acesso ao Facebook e ao Instagram, redes sociais  da 
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marca e informações sobre ações promocionais que estão sendo realizadas pelos 

clubes.

      Figura 6: Link Clube Melissa

    Fonte: https://www.melissa.com.br/clube-melissa

Loja Virtual

Ao clicar neste link o usuário irá para a loja virtual (Figura 7) da marca, na 

mesma é vendido todos os produtos da marca. As coleções novas e até mesmo as 

antigas podem ser encontradas, promoções, o bazar da melissa e o atendimento 

online para o usuário entre outras informações são oferecidas neste link.
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  Figura 7: Loja Virtual da Melissa

 Fonte: https://lojamelissa.com.br/

Contato

 

Neste link (Figura 8) a empresa oferece as maneiras de se fazer contato com 

a marca, um dos meios é o preenchimento de uma espécie de ficha, em que o  

usuário  informa  seus  dados  pessoais  e  pode  escolher  entre  duas  formas  de 

estabelecer o contato que é através do telefone ou por email. 

Oferece informações de onde encontrar o Club Melissa mais próximo assim 

como as lojas  e  representantes,  informações de como e  até  quando é possível  

efetuar a troca ou devolução de seu produto, disponibiliza o site e o número de 

contato com a própria Grendene empresa fabricante da Melissa entre outras formas 

de contato entre o usuário e a empresa.
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        Figura 8: Link Contato

      Fonte: http://lojamelissa.com.br/

Neste link, a segmentação ocorre novamente com a utilização das variáveis, 

estilo  de  vida  e  personalidade.  Ao  acessar  o  mesmo,  os  usuários  encontram 

informações de como entrar em contato direto com a marca, ocorrendo apenas com 

os que se identifica e busca uma aproximação ainda maior com a marca.

Sua Conta

No  link  Sua  Conta  (Figura  9)  o  usuário  pode  realizar  um  cadastro  para 

receber  as informações e novidades da Melissa por  email,  celular  e  até mesmo 

receber a revista da marca. No cadastro solicita informações pessoais, como qual 

seu gosto musical, o número que calça, o estilo de Melissa preferido, informações 

que podem posteriormente ser usadas para futuras ações de marketing da marca. 
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Figura 9: Link Sua Conta

Fonte: https://www.melissa.com.br/cadastro

Com esta ferramenta o site faz a segmentação de mercado com o auxílio das 

variáveis,  estilo  de  vida  e  personalidade,  devido  ao  fato  de  apenas as  pessoas 

realmente  interessadas  nos  conteúdos  da  marca,  passa  a  realizar  o  cadastro  e 

buscar mais informações a respeito da marca.

Looks

Este  link  apresenta  algumas  dicas  de  looks  (Figura  10),  como  combinar 

acessórios,  roupas com as Melissas.  Neste caso,  se apresenta mais uma vez a 

relação que a marca procura ter com o público interessado com a moda, e buscar 

ser referência para este segmento.

   Figura 10: Link Looks
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Fonte: http://www.melissa.com.br/

Ao observar este link, percebe-se a ligação direta que o mesmo busca ter 

com o estilo de vida, a personalidade e o sexo de seus usuários, devido ao fato de 

esta segmentando o seu publico, apresentando estilos de looks que são conteúdos 

que interessam diretamente ao publico feminino, e devido aos diversos estilos de 

roupas e acessórios agradam a tipos de personalidades diferentes.

Através do estudo realizado até  este  momento,  pode-se,  realizar  algumas 

conclusões  acerca  do  uso  destas  ferramentas  citadas  existentes  no  site,  como 

exemplo é a constatação de que o site da Melissa se enquadra nos sites de terceira  

geração,  de  acordo  com o  estudo  feito  por  Kendzerski  (2009),  apresentado  no 

segundo capitulo, que caracteriza os sites de terceira geração como possuidores de 

estratégias bem eficientes, que está integrado ao planejamento estratégico geral da 

empresa, são sites bem mais completos e evoluídos, outra característica importante 

é a busca por um relacionamento bastante ativo com o seu segmento, muitas vezes 

transformando meros visitantes em consumidores fiéis. 

Todas essas características são bem notáveis no site da Melissa, ele sempre 

busca a aproximação entre o visitante e a marca, oferecendo formas de criação de 

contato,  como os cadastros,  a utilização das redes sociais,  abrindo espaço para 

receber opiniões, críticas, sugestões entre outras formas que serão apresentadas e 

analisadas nos próximos tópicos.

Com isso, os conteúdos do site representam a segmentação de mercado da 

melissa,  por  apresentarem  cores  direcionadas  ao  publico  desejado,  links  como, 

Coleção e Look que se relaciona diretamente com o estilo de vida, a personalidade e 

o sexo de seus usuários,  e  outros  links como, o  Blog,  as Redes sociais,  Clube 
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Melissa, Loja virtual, Contato e Sua conta, que busca aproximar o publico alvo a 

marca através das variáveis de segmentação como estilo de vida e personalidade. O 

site busca sempre ser a referencia para seu segmento.

3.2.3 A Revista: Plastic Dreams

A Revista  “Plastic  Dreams”  foi  lançada  em  2009,  e  está  em  sua  décima 

edição, a cada alternância de estação entre inverno e verão a Melissa lança uma 

nova coleção, e a revista uma nova edição, ela é distribuída de forma totalmente 

gratuita (SITE MELISSA, 2013).

No site a revista está em forma de link (Figura 11) e acessando o mesmo o 

visitante  terá  a  sua  versão  online,  e  disponibiliza  versões  para  IPad,  Android  e 

download em PDF,  em que é possível a visualização das edições anteriores. 

A utilização da revista  segue o conceito  de Conrado Vaz (2010),  visto  no 

segundo capítulo, que afirma que o conteúdo de um site tem que ser direcionado 

para os desejos, necessidades, que interaja com o seu publico, e a revista busca 

suprir essa necessidade da marca, servindo de elo com o segmento atingindo o 

mesmo  pelas  varáveis  como  o  estilo  de  vida  e  a  personalidade,  estudados  no 

primeiro capítulo. 

A  “Plastic  Dreams”,  trás  em  seu  conteúdo,  editoriais  de  moda  de  seus 

calçados,  oferece  dicas  de  moda,  conta  histórias  de  consumidoras,  apresenta 

entrevistas com os estilistas que criam produtos para a marca, em outras palavras, 

aborda assuntos  ligados à  moda,  música,  artes  e  novidades  como eventos  que 

interessem a seu segmento. 

   Figura 11: Link da revista “Plastic Dreams”
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  Fonte: http://www.melissa.com.br/revista/we-are-flowers

Este conteúdo do site é uma ferramenta de segmentação de mercado, porque 

o mesmo se destina a um determinado nicho, o que gosta da área da moda, música, 

artes, caracterizando a segmentação por personalidade, pelo estilo de vida. Muitos 

visitantes podem acessar a revista, porem apenas os que se identificarem com o 

conteúdo permanecerá visualizando o mesmo continuamente, por fazer parte da sua 

personalidade e estilo de vida. 

3.2.4 Galeria Melissa

A Galeria Melissa foi criada no ano de 2005, como uma das ações da marca 

que estava comemorando vinte e cinco anos, a galeria está localizada na Rua Oscar 

Freire, reconhecida por suas lojas caras e luxuosas, outra galeria foi aberta em New 

York. A galeria não tem como o seu objetivo a venda de seus produtos, o seu real  

objetivo é oferecer um espaço para fazer exposições dos trabalhos artísticos dos 

estilistas com quem a marca firma parceria (SITE MELISSA).

O link Galeria Melissa (Figura 12) direciona o usuário a informações a cerca 

da  mesma,  como  o  endereço  para  a  localização,  horários  de  funcionamento, 

apresenta  imagens  da  fachada  atual  da  galeria,  como  também  imagens  de 

exposições realizadas na galeria de São Paulo e com um link para a galeria de New 

York, oferecendo as mesmas possibilidades de visualização de informações. 
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     Figura 12: Link da Galeria Melissa

   Fonte: http://www.melissa.com.br/galeria/galeria-melissa-sp

Com o uso deste link, a Melissa cria em seu conteúdo um espaço que visa 

atingir o publico interessado em artes, cultura, um publico com gosto sofisticado e 

pela  localização  de  suas  galerias  em  áreas  nobres,  mostra  desejo  de  atingir 

diretamente o publico das classes mais elevadas, que é o seu caso a classe AB. 

Esta  segmentação  de  mercado  tem como  base  as  variações  de  personalidade, 

classe social, estilo de vida e o ciclo de vida em que se enquadra no momento, 

neste caso, jovem-adulto (ABDULA, 2011).

3.2.5 Parceiros

No link Parceiros (Figura 13) o site apresenta todos os estilistas, designers, e  

marcas que fazem parcerias, criando os calçados para a Melissa. O site oferece 

informações  sobre  cada  um  dos  parceiros,  como  alguns  trabalhos,  a  vida 

profissional dos mesmos e sobre a parceria realizada.

     Figura 13: Link Parceiros
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    Fonte: http://www.melissa.com.br/

Neste item fica claro o intuito que a Melissa tem de ser um ícone de moda se 

tornando uma referencia  de  comportamento  para  o seu publico,  como a  própria 

Grendene afirma (SITE GRENDENE, 2013). 

Do  mesmo  modo,  percebemos  mais  uma  vez  que  a  marca  utiliza  esta 

ferramenta  para  atingir  o  seu  segmento  de  mercado,  usando  as  varáveis 

psicográficas, como o estilo de vida e a personalidade, como referencia (KOTLER, 

1998).  Sem duvidas  a  maioria  das  pessoas  que  estão  ligadas  a  esse  perfil  de 

segmento, que gosta de moda, reconhece esses parceiros e se identifica fazendo 

uma relação com a sua personalidade. 

Através de toda á analise do conteúdo do site da Melissa, que se deu de 

forma separada, analisando cada item, foram encontradas semelhanças entre se, 

como  o  interesse  de  atingir  determinado  segmento  de  mercado,  percebendo  a 

presença das mesmas variáveis que servem como base para a segmentação de 

mercado que são:  a idade, o  sexo,  classe social,  estilo de vida e personalidade 

(KOTLER, 1998). 

Sabe-se que a própria  marca define como quer  ser  reconhecida pelo seu 

publico,  que  é  como  ícone  de  moda  e  referencia  de  comportamento  (SITE 

GRENDENE, 2013). Dessa forma ela traçou qual o segmento de mercado ela deseja 

atingir  e  passou a  buscar  ferramentas  que auxiliem a  mesma a  alcançar  o  seu 

objetivo.
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Portanto  conclui-se  que o site  da  Melissa  é utilizado como ferramenta  de 

segmentação de mercado e mesmo com as características de abrangência que os 

sites possuem podem oferecer meios de segmentar mercados. E que se torna cada 

vez mais fundamental o conhecimento das variáveis para uma segmentação correta 

do mercado, para que dessa forma as empresas utilizem os meios eficazes para 

conquistar o seu nicho. Outra constatação é que o site da Melissa se enquadra nos 

sites de terceira geração, de acordo com o estudo feito por Kendzerski (2009).

Através deste estudo é possível encontrar uma maior elucidação a cerca das 

variáveis de segmentação de mercado e como elas podem ser utilizadas no meio 

digital, como no caso do objeto deste trabalho que é o site da Melissa. O site usa as 

variáveis  para  fundamentar  todo  o  seu  conteúdo,  buscando  dessa  forma  ser 

relevante e agradar ao seu público alvo.

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste estudo, deu-se a oportunidade de obter uma maior elucidação 

sobre a segmentação de mercado e suas variáveis que servem como base para o 

processo  de  segmentar  mercados.  Cada  eixo  das  variáveis,  geográficas, 

demográficas, psicográficas e comportamentais foram, analisados e conceituados, 

com base nas teorias de Kotler (1998). 

E com o estudo da internet e dos sites como ferramentas de segmentação de 

mercado, foi concluído que é possível e necessário que este meio de comunicação 

seja utilizado como ferramenta de segmentação, em virtude do crescimento e do uso 
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das  possibilidades  que  a  internet  oferece.  E  que  essa  segmentação  pode  ser 

realizada  através  da  elaboração  de  um  conteúdo  pensado  e  direcionado  ao 

publico/consumidor. 

Vale salientar que este estudo pode não servir como exemplo e verdade única 

para todos os tipos de sites e mercados. E deve ser visto de forma individualizada, 

levando em consideração o período em que este estudo foi realizado, que tem como 

espaço temporal o período de Janeiro a Agosto de 2013. 

Ao realizar a análise do conteúdo do site da Melissa, conclui-se que o site, 

realmente,  realiza  a  segmentação  de  mercado  através  do  seu  conteúdo.  Foi  

constatado o uso das variáveis de segmentação como a idade, o sexo, a classe 

social, o estilo de vida e a personalidade de seu público alvo. Estas variáveis servem 

como base para a elaboração de todo o conteúdo do site. 

Assim  como  foi  visto  que,  o  conteúdo  do  site  realiza  a  segmentação  de 

mercado,  por  apresentar  cores  direcionadas  ao  público  desejado,  links  como, 

Coleção, Look, Revista e Parceiros que se relaciona diretamente com o estilo de 

vida, a personalidade e o sexo de seus usuários, e outros links como, o Blog, as 

Redes sociais, Clube Melissa, Loja virtual, Contato, Sua conta e Galeria Melissa que 

busca aproximar o público alvo a marca através das variáveis de segmentação como 

estilo  de  vida  e  personalidade.  O  site  busca  sempre  ser  a  referência  para  seu 

segmento. 

Ao término da análise foi possível concluir que os sites realmente podem ser 

utilizados como ferramentas de segmentação de mercado, desde que os conteúdos 

sejam elaborados e direcionados ao nicho desejado. 

E que através deste estudo, seja despertado o interesse por buscar maiores 

conhecimentos a cerca da segmentação de mercado, do uso dos meios digitais e da 

importância da elaboração de conteúdos de sites e demais ferramentas que possam 

ser  utilizadas  como  ferramentas  pelo  marketing,  enriquecendo  cada  vez  mais  o 

campo da comunicação. 
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