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A segmentação tem como objetivo dividir o 

seu público, a fim de direcionar a comuni-

cação  de forma mais personalizada aos 

usuários. A partir disso, as chances de 

o destinatário interagir com seu envio, 

com visualização, resposta, clique ou até  

mesmo uma venda, são potencializadas!

Ela também serve para definir o nível de 

engajamento de seus clientes. Você pode 

traçar estratégias para verificar quais 

contatos interagem mais com os 

disparos realizados e quem acessa 

os links contidos nos emails, entre  

outras possibilidades.

Além das verificações referentes aos  

envios, também é possível filtrar contatos 

que acessaram seu site mas não realiza-

ram nenhum tipo de ação. Partindo desta 

verificação, você poderá realizar envios per-

sonalizados, buscando atrair estes usuários 

que já navegaram em seu site.
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A segmentação de contatos consiste no planejamento da distribuição de seus contatos de uma maneira 

mais organizada, possibilitando o envio para um público bem definido.

Realizar um envio para toda a sua base é, de fato, muito mais fácil do que dividi-la e buscar as características 

dos seus contatos. No entanto, mesmo sendo mais fácil, não existe a garantia de que esta ação gere um bom 

índice de engajamento. Nestes envios, realizados para um grande grupo de pessoas, é comum enviar um 

conteúdo irrelevante para boa parte dos seus contatos.

Por isso, planeje com antecedência como dividirá sua base de contatos. Fazendo isso, você tem a garantia 

de que o investimento nestas horas de planejamento será recompensado, com a obtenção de todas as in-

formações necessárias para promover uma melhor comunicação.

Divida seus contatos em listas menores, com informações de acordo com a peculiaridade de cada um des-

tes grupos. Isso pode resultar em um aumento de até 7000% no retorno, em relação ao envio realizado sem 

nenhum tipo de segmentação.

As segmentações podem ser divididas por dois tipos. O primeiro tipo é a partir de dados obtidos no ca-

dastro, utilizando informações presentes no seu banco de dados, como região, idade, produto comprado, 

categoria mais visitada no site, entre outras informações a respeito do seu contato.

Além destas possibilidades, existem as ações que podem ser tomadas a partir do  comportamento dos con-

tatos, como visualização, cliques no envio ou em URLs específicas, assim como as análises negativas, que 

seriam o não clique em uma URL, não visualização, entre outros. 

As estratégias de segmentações podem ser divididas em quatro pilares:

O que é Segmentação de Contatos?

Benefícios da Segmentação

Principais Tipos
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Geográficos, cujas informações segmentáveis serão relativas à 

localização do contato, como endereço, cidade, região, clima, 

população, densidade da cidade etc.

Nesta opção você pode obter informações como cidade ou região 

em que os contatos vivem, podendo criar envios personalizados 

de acordo com costumes e/ou características do lugar em que 

estes usuários moram.

Criar tal personalização é simples. Primeiramente, você precisa-

rá importar uma planilha que contenha as informações que serão a 

base para a sua regra. Feito isso, você poderá criar condições dentro de 

uma ferramenta de email marketing, criando tipos de regras de conteúdo.

Caso você tenha, em sua base de contatos, a informação referente ao local 

onde mora seu cliente, a saudação no email não precisará se ater apenas ao 

nome do contato. Também pode ser usada alguma expressão característi-

ca de sua localização como, para quem mora no Sul, “Bah Tchê”.

Outra possibilidade é a de criar uma peça com imagem e endereço da loja mais próxima daquela pessoa. 

Sempre lembrando que você deve ter em sua base as informações relacionadas ao local em que o cliente 

se encontra.

Informações como idade, gênero, profissão, receita, status de 

relacionamento, estágio da vida, entre outros, podem ser de ex-

trema importância para filtrar seus contatos e avaliar qual será 

a estratégia adotada.

Quanto aos dados demográficos, um exemplo para esta 

construção é a divisão por gênero e por idade, uma das seg-

mentações com informações mais simples de se obter e que 

geram uma extrema impressão de personalização. Nestes 

casos, você pode pensar em tipos de produtos que atraiam de-

terminada faixa etária ou gênero, por exemplo.

É importante pensar também no tipo de abordagem que será escolhida para o envio. A definição de uma men-

sagem que será efetiva pode variar, caso enviada para uma pessoa de 18 anos e outra de 50, por exemplo.

Geográficos

Demográficos



6Segmentação
de Contatos

Guia completo da

O estilo de vida dos usuários também pode ser importante para criar suas seg-

mentações. Como essas pessoas se comportam, que tipo de atividades 

fazem nas horas vagas, quais são suas preocupações, entre outras ques-

tões, podem ser relevantes para suas ações futuras.

Estas informações precisarão de um trabalho mais dedicado para serem 

coletadas. Um envio mencionando o estágio da vida da pessoa com as 

preocupações que ela possa ter ao adquirir um produto é algo impressio-

nantemente satisfatório para quem recebe tal personalização.

Para obter este tipo de informação, você pode criar um formulário de ca-

dastro. Com questionamentos bem direcionados e sem exageros, já que o 

principal objetivo é buscar informações sobre a vida pessoal de seus clientes.

O comportamento analisado é referente aos hábitos de consumo 

dos clientes, considerando as ocasiões de compra, frequência, 

tipo de produto buscado e comprado ou demais ações.

Para quem possui um e-commerce, as ações comportamentais 

são as mais simples de serem implementadas. Elas vão desde 

envios feitos de acordo com a categoria de produtos recentemen-

te comprados, oferecendo produtos complementares ao que foi 

comprado (cross-sell), ou até mesmo produtos superiores, que 

podem ser mais caros mas compensam com uma qualidade ele-

vada (up-sell).

Você pode realizar um envio específico para aqueles usuários 

que navegaram em seu site, mas não efetivaram a compra. Nele, 

apresente mercadorias relacionadas ao que foi procurado an-

teriormente e suas especificações (como preço, por exemplo). 

Este tipo de envio tem um retorno qualificado, pois, neste caso, você já tem a garantia de que o contato tem 

algum interesse no produto.

Você também pode enviar para contatos que adquiriram algum produto recentemente, ou então aos que 

possuem alguma frequência em suas aquisições. Além disso, é possível filtrar pelo valor gasto, realizando 

disparos que se encaixem no perfil dos seus contatos. Envios destinados aos clientes que já compraram 

algum produto em seu site, por exemplo, podem aumentar suas vendas online em quase 30%.

Psicológicos

Comportamentais
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Através do lead scoring torna-se mais fácil medir o nível de interesse dos usuários. Esta segmentação é feita 

através de uma pontuação, tendo como base ações realizadas pelos usuários, em relação aos envios que 

recebem ou à navegação no site de sua empresa.

Em geral, o lead scoring pode ser definido através dos seguintes atributos: interesses do cliente e/ou com-

portamento na compra; qual tipo de material foi acessado e qual o seu conteúdo; em que área o Lead atua 

(perfil); em que ramo está inserida a empresa em que ele trabalha. 

Controlando quem são os seus contatos e o quão engajados estão, fica muito mais fácil organizar seus en-

vios. Vale destacar que o Lead scoring serve tanto para verificar quem são os mais interessados quanto os 

que têm menos interesse, possibilitando a classificação destes contatos e auxiliando também no planeja-

mento de seus envios.

Lead Scoring

Outros exemplos de segmentação

Através da criação de formulários ou questionários, 

você pode obter informações sobre a empresa que 

este usuário representa, qual cargo ele ocupa, en-

tre outros. Conhecendo a área de interesse deste 

contato, você estará dando o primeiro passo para 

realizar um envio que pode atraí-lo.

Há também outras formas de usar uma segmentação, confira abaixo:

Área de interesse  
(empresa, cargo)

Assim como na opção anterior, será necessário usar 

informações obtidas através de algum tipo de for-

mulário. Sabendo quais tipos de produto agradam 

seus leads, você evita o envio de mensagens que não 

tenham utilidade para eles.

Produto de
interesse

Contatos que visualizaram ou clicaram em deter-

minado link também podem ser segmentados. Na 

maioria dos casos, enviar apenas para estes conta-

tos gera um resultado de entrega satisfatório.

A partir de
ações nos envios
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Filtre os contatos pelo tipo de conteúdo que eles fize-

ram download. Caso tenham buscado por materiais 

introdutórios, você já tem um indicativo de que eles 

ainda estão aprendendo o básico sobre o tema. O en-

vio para estes contatos deve ser diferente daqueles 

que buscam por conteúdo mais aprofundado, que 

provavelmente já possuem um conhecimento do as-

sunto apresentado.

Download
de materiais

Todo cliente quer se sentir importante, e esse tipo 

de filtro pode ajudar. Você pode segmentar conta-

tos a partir do mês em que fazem aniversário ou 

então pelo mês em que utilizou pela primeira vez os 

seus serviços. 

Neste tipo de envio, os usuários podem ser “presen-

teados” com descontos ou cupons para compras, 

por exemplo. Estas informações podem ser obtidas 

no momento do cadastro do cliente ou então atra-

vés de uma solicitação por email, caso ele já esteja 

em sua base.

Datas
comemorativas

A personalização e identificação de preferências do seu contato 

demonstram o seu cuidado e atenção ao cliente, melhorando o seu re-

lacionamento com ele. Implemente a segmentação de contatos na sua 

estratégia de envios e veja seus resultados melhorarem!



https://www.dinamize.com.br/
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