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RESUMO

Estudos evidenciam a existência de um período de maior sensibilidade na vida das

pessoas influenciadas por acontecimentos que desenvolvem valores e atitudes levados

por toda a vida. Esse efeito, chamado de efeito coorte, acontece na transição da vida

para a fase adulta. A segmentação por coortes estuda esses comportamentos

diferenciados entre cada coorte a fim de auxiliar na previsão de demandas e direcionar

para ações de marketing específicas, tanto para estratégias em massa quanto individual.

O mercado de cartões de crédito cresce em grandes proporções a cada ano e já está

presente no dia-a-dia de todas as classes sociais brasileiras, com a facilidade de não ter

que levar dinheiro em espécie e poder ter um prazo para pagar as compras à vista. Desta

forma, este trabalho apresenta uma investigação empírica, em que as pessoas expressam

seus hábitos de utilização, ou não, de cartões de crédito, com o objetivo de verificar se

efeitos de coortes afetam suas maneiras de utilização do serviço. Com isso, além de

contribuição para o estudo do tema coortes em marketing, através dos resultados e

conclusões apresentados, este trabalho pode fornecer subsídios aos profissionais de

marketing para a sustentabilidade do crescimento do mercado de cartões de crédito.

Com os resultados apresentados, observamos a potencialidade da utilização da

segmentação por coortes no mercado de cartões de crédito. Comprovando-se a diferença

de comportamentos dos usuários de cartão de crédito entre as coortes.

Palavras-chave: segmentação, efeito coorte, marketing, cartão de crédito.
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ABSTRACT

Studies has shown that there is a period of greater sensitivity in people's life, affected by

events that develop attitudes and values taken for alI life. This effect, called 'cohort's

effect' is the transition from childhood's life to adulthood. The cohort studies targeting

these particular behaviors between each cohort in order to help the forecasting demand

and direct specific actions of marketing, such as mass' strategies or individual. The

market of credit-cards grows in large scale every year and is already present in the day

by day of alI social classes in Brazil , with the ease of not having to carry money nor

pay in cash. Thus, this paper presents an empirical research, where people express their

habits of using credit-cards or not, to verify how this 'cohort's effects' affects their

ways of using the service. Therefore, besides its contribution to the study of the subject

for the market-area, the results and findings may provide subsidies to marketing's

people use it for the sustainability of growth ofthe credit-cards' market.

With the results presented, we see the potential use of market segmentation by cohorts

of credit-cards. Showing the difference of behavior of the users credit card between the

cohorts.

Keywords: segmentation, cohort's effect, marketing, credit-cards
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1. INTRODUÇÃO

o tema de estudo do presente trabalho de conclusão de curso é a segmentação por

coortes, tema relativamente recente no Marketing, mas que nos últimos anos vem sendo

pesquisado pelos estudiosos da área como um novo meio para segmentar o mercado. O

marketing geracional tenta descobrir os fatores que afetam os valores e as motivações

dos consumidores agrupados em gerações, a fim de encontrar formas inovadoras para

influenciar na decisão de compra dos mesmos.

Para Rossi (2003) o efeito coorte indica a existência de variações de valores e

atitudes individuais quanto à experiência vivida, na fase de amadurecimento dos

indivíduos, de forma intensa a macro processos sociais em grandes populações.

A segmentação por coortes é psicográfica, pois visa à identificação de valores

comuns aos indivíduos de uma dada coorte, mas também tem um forte fator

demográfico (a idade), pois a fase de passagem para maioridade, de 17 a 23 anos, é o

período que influência com maior magnitude a formação dos valores, crenças e atitudes,

que tendem à estabilidade durante a vida dos indivíduos (PEREIRA & IKEDA, 2006),

sendo que a vivência de acontecimentos sociais marcantes pelos indivíduos nessa fase

da vida é fator fundamental para a constituição de uma coorte.

A personalidade de cada coorte geracional se traduz num estilo de ser e de viver

próprio. As coortes, sendo guias gerais de atitudes e comportamentos, se combinadas

com outros elementos de identificação dos indivíduos, enriquecem o banco de dados de

perfis de clientes, dando maior apoio às ações do gestor de marketing. Podendo auxiliar

tanto em estratégias de marketing de massa quanto em estratégias de marketing um-a-

um (ROSSI, 2003).

O mercado de cartões de crédito tem crescido assustadoramente na população

mundial. Está provado que o cartão não é utilizado apenas dentre aqueles que têm altas

rendas, a população mais pobre também está tendo acesso ao serviço, com a facilidade

de não ter de ficar andando com muito dinheiro no bolso e poder parcelar suas compras

em várias vezes sem juros. Com esta realidade, já é possível encontrar em praticamente

todos os estabelecimentos comerciais máquinas das principais operadoras.

Por se tratar de um serviço relativamente novo e que está cada vez mais inserido

no dia-a-dia de consumo da população, e com a intenção de verificar o efeito coorte, foi

feita uma pesquisa dentre os consumidores de cartão de crédito, através de um
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levantamento o estudo pretende mostrar não apenas o efeito coorte como também a

possibilidade de aplicação desta estratégia de segmentação de marketing neste mercado

em grande ascensão.

Em se tratando de um mercado com um volume crescente de usuários, seria a

segmentação por coortes um método eficaz para utilização no serviço de cartões de

crédito?

O estudo foi dividido em sete seções, sendo a primeira a introdução, com uma

abordagem de forma sutil ao tema segmentação por coortes, tratando da natureza do

trabalho e algumas informações abordadas ao longo da pesquisa.

A segunda seção trata da revisão de literatura com a contextualização do tema

dentro da área de pesquisa da qual faz parte, fundamentando com os autores pertinentes.

Método é o tema da terceira seção, onde será feito uma pesquisa com aplicação de

questionário a uma população, falando sobre a preparação da pesquisa e elaboração do

questionário, definição da amostra e coleta de dados.

Na quarta seção é feita a análise dos resultados obtidos com a pesquisa. A

discussão e a conclusão compõem a quinta seção, em que são apresentadas informações

relevantes e apontamentos essenciais baseado nos resultados obtidos na pesquisa.

Tratando das limitações do tema, a sexta seção faz a apresentação de algumas

restrições na utilização do tema, se existir. E finalmente, a sétima seção faz referência a

todos os autores relevantes na área de pesquisa em que faz parte suas obras e dados

sobre elas.
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2. REVISÃO DE LITERAT

Com a intenção de esclarecer para o leitor um pouco sobre os conceitos de

Marketing e o que falam seus principais autores, antes de entrar diretamente no assunto

segmentação por coortes, traçaremos uma trajetória sobre os principais fatos e conceitos

aplicados na área, também será falado sobre o mercado de cartões de crédito. Por fim,

entraremos no assunto coortes, explicando o fenômeno e a aplicação como forma de

segmentação de mercado.

2.1 A EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DE MARKETING

Antes de tratar do tema principal do trabalho é importante falar um pouco sobre

Marketing, citando seus principais autores e a sua evolução, a fim de se entender melhor
, . ,...o que e, e como SurgIUa segmentaçao.

Vários autores ao longo do tempo contribuíram com estudos e definições sobre

o marketing como Philip Kotler, Sidney Levy, Wiliam Lazer, Gerald Zaltmen, Robert

Bartels, Shelby D. Hunt, dentre outros.

Marcos Cobra em seu estudo de 1997 criou uma tabela para demonstrar a

evolução dos conceitos de marketing com o passar do tempo.

Tabela 1: Sinopse da evolução das definições de marketing.

Autor Ano Definição de Marketing

1. American marketing
Association 1960

"O desempenho das atividades de negócios
que dirigem o fluxo de bens e serviços do
produtor ao consumidor ou utilizador."

2. Ohio State University 1965

"O processo na sociedade pelo qual a
estrutura da demanda para bens econômicos
e serviços é antecipada ou abrangida e
satisfeita através da concepção, promoção,
troca e distribuição física de bens e
serviços. "

3. kotler e Sidney Levy 1969 "O conceito de marketing deveria abranger
também as instituições não lucrativas."
"O marketing deveria reconhecer as
dimensões societárias, isto é, levar em conta
as mudanças verificadas nas relações
sociais. "

4. William Lazer 1969
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Autor

5. David luck

6. Kotler e Gerald Zaltman

7. Robert Bartls

8. Robert Haas

9. Robert Haas

10. Philip Kotler

Ano

1969

1969

1974

1978

1978

1997

Definição de marketing
"O marketing deve limitar-se às atividades
que resultam em transações de mercado."
"A criação, implementação e controle de
programas calculados para influenciar a
aceitabilidade das idéias sociais e
envolvendo considerações de planejamento
de produto, preço, comunicação, distribuição
e pesquisa de marketing."
"Se o marketing é para ser olhado como
abrangendo as atividades econômicas e não
econômicas, talvez o marketing como foi
originalmente concebido reapareça em breve
com outro nome. tt

"É o processo de descoberta e interpretação
das necessidades e desejos do consumidor
para as especificações de produto e serviço,
criar a demanda para esses produtos e
serviços e continuar a expandir essa
demanda"
MARKETING INDUSTRIAL - "É o
processo de descoberta e interpretação das
necessidades, desejos e expectativas do
consumidor industrial e das exigências para
as especificações do produto e serviço e
continuar através de efetiva promoção,
distribuição, assistência pós-venda a
convencer mais e mais clientes a usarem e a
continuarem usando esses produtos e
serviços. "
É o processo de planejamento e execução
desde a concepção, preço, promoção e
distribuição de idéias, bens e serviços para
criar trocas que satisfaçam os objetivos de
pessoas e de organizações.

Fonte: Cobra (1997)

Pode-se perceber que os principais autores, ao longo dos anos, mudaram e

acrescentaram conteúdo em suas definições de marketing. Antes não existia a idéia de

encantar o cliente, saber as suas necessidades, desejos e expectativas. O marketing era

mais voltado para criar demanda para os produtos industriais, sem que houvesse algum

estudo para entender se esses produtos satisfaziam o público, ou, ainda mais

especificamente, sobre o que ele pensava ou desejava. Era o chamado marketing não

diferenciado, focado basicamente em propaganda e vendas. Esse marketing era bem
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representado pelas palavras a· ,das a Henry Ford, quando lançou no mercado seu

famoso Modelo T: "Você po e er o seu T de qualquer cor, desde seja preto". Com o

tempo, o Marketing se tornou bem mais abrangente, englobando também instituições

não lucrativas, por exemplo.

Em 1969 Kotler e Zaltman já falavam sobre planejamento de produto, preço,
-

comunicação, distribuição e pesquisa de marketing, e assim começava-se a olhar mais

para o outro lado, o cliente. Haas, em 1974, já falava de marketing como processo de

descoberta e interpretação das necessidades e desejos do consumidor, e daí para cá não

mais é concebível se pensar em Marketing sem pensar em necessidades e características

do público alvo e do mercado.

Enquanto muitos pensam o marketing como apenas vendas e propaganda, ele vai

muito além, combinando atividades de pesquisa de marketing, desenvolvimento de

produto, apreçamento, propaganda, distribuição, venda pessoal e outros tantos aspectos;

tudo para perceber, servir e satisfazer as necessidades dos consumidores, enquanto se

vai ao encontro das metas da organização (KOTLER & ARMSTRONG, 1997, p. 3).

2.2 ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING

Administração de marketing é a análise, planejamento, implementação e

controle de programas concebidos para criar, desenvolver e manter trocas benéficas com

os compradores-alvo a fim de atingir objetivos organizacionais. Por tanto, envolve

administrar a demanda, que por sua vez envolve administrar relacionamentos com o

cliente. Isso contempla tanto atrair novos consumidores como reter os clientes atuais. O

conceito de venda sustenta que consumidores só comprarão o bastante dos produtos da

empresa se forem estimulados por vendas fortes e esforços promocionais. O conceito de

marketing diz que a empresa ganha vantagem competitiva quando compreende as

necessidades e desejos de um mercado-alvo bem definido e usa essa compreensão para

oferecer uma satisfação superior a esses clientes. (KOTLER & ARMSTRONG, 1997

p.8-12).

A adoção de um conceito de marketing é uma questão de mentalidade. Todos os

departamentos têm de estar voltados para a satisfação do cliente, o sucesso depende da

participação dos principais executivos, passando para os níveis inferiores suas

determinações com esse objetivo. Com essa sinergia, a empresa já deu um passo inicial

para orientação ao marketing. Seguindo este princípio, todos os departamentos da
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empresa (produção, de finanças e administrativos), e não só o de marketing, devem

perseguir estes mesmos objeti os de atendimento aos desejos e às necessidades dos

consumidores. (LAS CASA 2006)

2.2.1 Departamento De Marketing

o Departamento de Marketing é o responsável, dentro da empresa, por

desempenhar atividades como realização de pesquisas, desenvolvimento de estratégias

para o composto de marketing, análise de mercado, dentre outras.

Byron Cherry, em seu trabalho de 1973, fala em quatro fases para implantar uma

organização de marketing:

1. A relação com os demais processos administrativos.

Uma clara definição do relacionamento das atividades de marketing com os

demais departamentos.

2. A relação do marketing com outras funções de gerência.

A harmonia com outros departamentos depende além dos profissionais

encarregados, também do apoio da alta administração. Muitas empresas erroneamente

utilizam o departamento de marketing como staff ou assessoria, sem autoridade

funcional.

3. Alguns aspectos estruturais e funcionais de organização de marketing.

Determinação das atividades principais a serem desempenhadas. Vendas,

pesquisa de mercado, planejamento de produtos e propaganda são exemplos de funções

de um departamento de marketing.

4. O preenchimento de cargos com aspectos dinâmicos da organização de

marketing.

Estabelecimento do perfil dos profissionais, facilitando o encontro dos

indivíduos mais adequados.

O departamento de marketing pode ser organizado de várias formas e muitas

vezes são utilizadas não só uma forma, mas combinações entre as alternativas de como:

organização por funções, por produto, com base em regiões, com base em clientes, com

base em combinação de produtos/mercados e nos últimos tempos temos visto uma nova

forma de organização que é a voltada para o consumidor (LAS CASAS, 2006).
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2.3 PROCESSO DE MARKE

A missão e os ob"et"" gerais da empresa são definidos pelo plano estratégico.

Enquanto isso, dentro ,ada unidade de negócios o marketing ajuda a realizar os

objetivos estratégicO' gerais para a unidade. Kotler & Armstrong (2000) fazem um

resumo de todo o processo de marketing e as forças que influenciam a estratégia de

marketing da empresa.

"Os consumidores-alvo localizam-se no centro. A empresa identifica o mercado
total, divide-o em pequenos segmentos, seleciona os mais promissores e
concentra-se em servir e satisfazer esses segmentos. Planeja um mix de
marketing constituído de fatores sob seu controle - produto, preço, praça e
promoção. Para encontrar o melhor mix de marketing e colocá-lo em ação, a
empresa passa às atividades de análise, planejamento, implementação e
controle, Através destas atividades, a empresa observa e adapta-se ao ambiente
de marketing." (KOTLER & ARMSTRONG, 2000, p.27).

Consumidores-alvo ....•
~

.,, Análise
Mercado Total ....•

....• planejamento
,, ,, .,,

Sego 1 Seg.2 SegoX
Implementação

controle~~ ~~ ~-.

MIX DE MARKETING (4P's) .....•
~

~

Figura 1: Processo de Marketing
Fonte: Adaptado de Kotler & Armstrong, 2000

Falaremos sucintamente de cada um dos elementos do processo de marketing e,

posteriormente, falaremos mais a fundo em segmentação de mercado, que é o elemento

de estudo central deste trabalho.
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Como não podem sa ·sfazer todos os consumidores de um mercado - não da

mesma forma -, cada empresa deve dividir o mercado total, escolher onde ela vai atuar e

planejar estratégias para suprir lucrativamente as necessidades do segmento escolhido

de forma mais eficaz que seus concorrentes. Para isso deve-se segmentar o mercado,

definir o mercado-alvo e o posicionamento de mercado.

~ Segmentação de Mercado

Alguns requisitos devem ser preenchidos para que uma empresa consiga vender

seus produtos aos consumidores, como: necessidade, poder aquisitivo e autoridade para

comprar. Porém, nem sempre o direcionamento dos esforços de marketing para todos os

compradores é suficiente para se ter bons resultados. Uma das maiores dificuldades de

atuar no mercado é que os consumidores são diferentes, e aqui entra a segmentação:

para se traçar para que tipo de cliente a empresa focará seus esforços. (LAS CASAS,

2006)

Cobra (1997) diz que um segmento precisa ser especificamente identificado e

medido, evidenciar um potencial adequado, ser economicamente acessível, reagir aos

esforços de marketing e precisa ser estável.

No quadro a seguir apresentam-se as tradicionais bases para segmentação de

mercado.

T b 12 V ., · da e a . arlavelS e segmen çao e lmensoes .•

Variável Tipo de dimensão Divisão
1. Geográfica Limites políticos Regiões, Estados, microrregiões, Municípios, bairros,

quarteirões, domicílios
Area comercial Polarização comercial (pólos de atração)

2. Demográfica Idade Faixas etárias da população alvo
Sexo Masculino e feminino
Estado civil, Estágio do ciclo Solteiros, casados e a relação etária e números de filhos
de vida
Raça, nacionalidade Grupos étnicos
Religião Seitas
Tamanho da família Número de pessoas por família e/ou domicílio

3. Socioeconômica Renda Classes socioeconômicas (A, B, C, D e E)
Ocupação Setor de atividades da população economicamente ativa
Educação Grau de escolaridade por faixa etária
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Variável Tipo • - Divisãoensao
4. Psicológica Personalida e Tipo de personalidade

Atitudes Atitudes favoráveis: alto uso do produto
Atitudes desfavoráveis: baixo uso do produto
Atitudes neutras: médio uso do produto

Estilo de vida: Tipos de estilo de vida
*atividades
*interesses
*opiniões ou valores

5. Tipo de produto Benefícios Tipo de benefício buscado pelo consumidor
Configuração espacial Posicionamento gráfico de um produto/concorrência
Lealdade da marca Sequência de escolha da marca, proporção de compra,

probabilidade repetição da compra e preferência de
marca

Tempo de compra Comprador conservador (é lento), o inovador (é mais
rápido)

Amplitude de modelos Por linha de produtos e por variedade de modelos
Durabilidade Tempo útil de uso
Utilizador [mal Características do usuário e suas expectativas de

desempenho do produto
6. Comportamento Processo e a ocasião de Ocasião normal ou especial
consumidor compra

Quando as compras são feitas Semanal, mensal, diária, dia da semana
A taxa de uso do produto Baixa, média, alta
As razões de compra Utilidade, óbvia, razões psicológicas, maior ou menor

uso
Conhecimento na compra Nenhuma informação, pouca informação, informado,

interessado, desejoso, disposto a comprar
Lealdade na compra Nenhuma, média, forte, total
Hábitos socioculturais Estratificação por tipo de hábito
Motivos de compra Necessidade real, necessidade de status, realização

pessoal
Influência de compra Quem usa o produto, quem compra o produto, quem

influencia a compra
Benefícios buscados na Economia, conveniência, prestígio
compra
Como a compra é feita Por impulso ou por marca, frequência, número de

unidades compradas
7. Benefícios Satisfação sensorial Estratificação por tipo de satisfação sensorial (prazer,

aventura etc.)
Atual Estratificação social (status social etc.)
Psicológico Tipos de reações (sensações de posse, aceitação social

etc.)
Durabilidade/ qualidade Tipos de expectativas de desempenho

8. Ramo de atividades Tipo de atividade Por setor de negócios
Tipo de distribuição ao Por canais de distribuição
consumidor
Tipo de compradores Classificação por estilos e processo de compra

(racional, impulso, por bola etc.)
Geográfica Por agrupamento setoriaVgeográfica
Tamanho do usuário Curva A, B, C de clientes
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Variável Tipo • - Divisãoe ensao
9. Marketing mix Preço por faixa de preço

Marca Por grau de prestígio das marcas (grifes, populares etc.)

Promoçao de vendas Por tipo de promoção oferecida
Merchandising Por tipo de instrumento de persuasão (TV, ponto de

venda etc.)
Publicidade Por tipo de caracterização do uso do produto
Esforço de vendas Por tipo de caracterização do uso do produto
Canal de distribuição Por tipo de canal

Fonte: Cobra (1997)

Para Kotler (2000, p288) as gerações são grupos que sofreram grande influência

da época em que foram criadas, observada em preferências de música, filmes e política

e também pela importância de alguns eventos na vida de cada geração, por isso o autor

classifica a segmentação por gerações como um tipo de segmentação demográfica.

Porem, as coortes em marketing não são influenciadas apenas por uma variável etária,

pois deve-se também levar em conta a assimilação de grupos que tem como

característica os mesmos valores. Levando-se estes pontos em consideração seria mais

satisfatório classificar a segmentação por coortes como um tipo de segmentação que tem

características demográficas e psicográficas, pois leva em consideração não só a idade

como também os valores de um grupo.

~ Posicionamento de Mercado

Depois de decidido em que segmentação atuar a empresa deve decidir que

posição pretende ocupar nesse segmento. Posicionar no mercado seria conseguir que na

mente do público-alvo o produto ocupe um lugar claro, distinto e desejável,

distinguindo-o das ofertas dos concorrentes. Quando um produto é considerado igual a

outro produto do mercado, não há uma razão clara para uma escolha entre eles.

A empresa deve identificar possíveis vantagens competitivas dentro da posição a

ser explorada, oferecendo maior valor no segmento escolhido, seja cobrando preços

mais baixos ou praticando preços maiores justificados com a oferta de maiores

beneficios. Escolhida uma posição deve-se adotar estratégias bem definidas para

entregar e comunicar essa posição para os consumidores-alvos (KOTLER &

ARMSTRONG, 2000).
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• MIX DE MARKET TG

Também conhecido como composto de marketing ou 4Ps do marketing: produto,

preço praça e promoção COBRA, 1997).

~ Produto: Um produto é adequado ao consllll1id.or quando atende aos desejos e

necessidades do público-alvo. Para isso, tem que ter qualidade e padronização de

características, desempenhos e acabamentos, modelos e tamanhos que atendam as

necessidades e uma apresentação física de embalagem, marca e serviço.

~ Praça: O produto deve ser posicionado junto ao seu mercado consumidor,

definindo-se a localização e abrangêllcia dos pontos de venda. Essa escolha relaciona-se

com a escolha do canal de distribllição: atacado, varejo ou distribtlidor, bem como às

atividades ·de transporte e armazenagem.

~ Preço: Além de ser adequado ao consumidor e estar no ponto de vencIa certo, o

produto deve ter um preço apropriado~ Além disso, todos os aspectos facilitadores do

processo de compra e venda são também considerados como estratégia de preço, como:

descontos, financiamento, práz6~J!-eformas de pagamento etc.

~ Promoção: Diz respeito a todas as formas de comunicação direcionadas aos

clientes potenciais e atuais, como: propaganda, publicidade, relações públicas,

promoção de vendas, venda pessoal, marketing direto e merchandising.

2.4 O EFEITO COORTE

Originalmente, lIma coorte -designava cada llma das dez unidades de uma legião

do exército romano. (GRI11ES &.SCHULZ, 2002 aplld PEREIRA & IKEDA, 2006) O

termo é utilizad'o em um.sentiC:~~~~a1sgeral, como sendo qualquer grllpo de indi,'ídllos

qlle possuem alguma característica em COlnllm',mas é freqüente a utilização do termo na

literatura como um grupo de indivíàuos q.ue vivenciaram um determillado evento

durante um período específico de tempo (GLENN, 2005 apud PEREIRA & IICEDA,
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2006). Apesar de uma origem la· a, em Marketing é mais comum encontrá-lo como

cohort, devido à maioria dos es dos sobre o assunto serem em língua inglesa.

Normalmente, o e ento defmidor nos estudos de coortes é o nascimento, porém

isto é apenas um caso especial de uma abordagem mais ampla, já que as coortes podem

ser definidas em termos de ano de conclusão dos estudos ou de casamento, por exemplo

(RYDER, 1965 apud ROSSI, 2003). Já em uma abordagem especial, define-se coorte

como um grupo de pessoas que no processo de transição da adolescência para a fase

adulta (geralmente dos 17 aos 23 anos) vivenciaram o mesmo contexto histórico e

várias experiências de vida, desenvolvendo valores comuns que perduram para o resto

de suas vidas, Sendo que esses valores, atitudes e preferências não se alteram com o

envelhecimento e as mudanças de estágios do ciclo de vida. (MEREDITH, SCHEWE &

KARLOVICH, 2002; MEREDITH ET AL., 2002; NOBLE & SCHEWE, 2002;

SCHEWE & NOBLE, 2000; MEREDITH, NOBLE & SCHEWE, 1999, SCHEWE &

EVANS, 1998; MEREDITH & SCHEWE, 1994 apud ROSSI, 2003)

Conclui-se então que coorte significa a divisão de grupos, seja de pessoas ou

qualquer outra coisa, que tenham alguma(s) característica(s) em comum, facilitando

assim algum trabalho feito em cima desses grupos.

2.5 A SEGMENTAÇÃO POR COORTES NO MARKETING

Dentro do Marketing a definição de coorte seria a formação de grupos com

características comuns em seus valores, hábitos, atitudes, preferências e

comportamentos resultantes da vivência dos mesmos eventos significantes em um

mesmo intervalo de tempo (MOTTA, ROSSI & SCHEWE, 2002; RILEY, 1973 apud

PINA, 2006). Dessa forma, coortes são grupos de pessoas que compartilham

experiências de eventos externos que afetaram profundamente suas atitudes e

preferências (KOTLER, 2000).

Pina (2006) descreve, de forma genérica, os três elementos que se inter-

relacionam e exercem influência sobre os comportamentos:

•estágio de vida: relacionado à idade e ao ciclo de vida do indivíduo, e gera o

que chamamos de efeito idade;

•experiências do coorte: geram um efeito coorte;
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• condições atuais: que ã condições específicas de determinado período e,

portanto, geram um efeito perío o.

.c;..
D

D

Figura 2: Influências sobre o comportamento
Fonte: Smith & Clurman (1997)

Por sofrer uma influência do efeito idade (demográfica) e do efeito período

(psicográfica) a segmentação por coortes pode ser considerada uma segmentação mista.

O efeito idade influencia a segmentação por coortes uma vez que o efeito coorte

acontece em uma fase da vida quando as pessoas estão na transição da adolescência para

a fase adulta de suas vidas, porem há de se ressaltar a diferença entre eles, pois o efeito

idade costuma variar com o passar dos anos, já o efeito coorte é formado em algum

momento do passado de determinados indivíduos e tem influência por toda a vida.

Rossi (2003) destaca o trabalho de Rentz & Reynolds (1991), que conduziram

um estudo sobre o consumo de café, onde mostram que o efeito do envelhecimento

(aumento do consumo com a idade) é suplantado pelo efeito coorte (os coortes mais

recentes bebem menos café), levando a um decréscimo no consumo, com o

envelhecimento da população e, não ao contrário, como era esperado.

Pessoas jovens e idosas reagem de forma diferente a um evento social não

apenas porque se encontram em fases diferentes do ciclo de vida, mas também pelo fato

de pertencerem a coortes distintos, o que condiciona o modo como vivenciam estas

fases (RILEY, 1973 apud ROSSI, 2003).
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Os efeitos de período ào influências no comportamento causadas por

acontecimentos e eventos arcaram alguma época como guerra, recessão

econômica, acontecimento olíticos, grandes invenções tecnológicas, dentre outras.

Pina (2006) de taca que a principal diferença entre os efeitos de coorte e de

período é que o primeiro exerce influência sobre coortes sucessivos, enquanto que o

segundo afeta vários coortes em um mesmo ponto no tempo.

Uma crise econômica afeta o consumo das pessoas de maneira geral, mas ao

final da crise, com uma situação econômica favorável, o consumo volta à normalidade,

assinalado um efeito de período. Por outro lado, uma conseqüência do efeito período

poderia ser um efeito coorte subseqüente, pois indivíduos que vivenciarem esta crise em

seus períodos críticos de maior sensibilidade (entre 17 e 23 anos) possivelmente levarão

consigo comportamentos com base nesta experiência (CARNEIRO, 2005).

Com a finalidade de uma melhor compreensão da força motriz por traz dos

valores, preferências e comportamento dos indivíduos em relação a estímulos e

produtos específicos, os efeitos de coorte, idade e período devem ser analisados

conjuntamente (CARNEIRO, 2005).

Não se pode confundir coorte com geração, geração seria simplesmente o grupo

de pessoas nascidas em um intervalo de tempo, assim sendo varias gerações tem um

mesmo intervalo de anos, já as coortes o foco principal está nos eventos externos que

unem pessoas em termos de valores, e não na idade em si. Visto isso, quando se fala de

várias coortes, elas não necessariamente precisam seguir o mesmo intervalo de anos,

podendo ser maior ou menor que uma geração, pois o que vão defini-las serão os

acontecimentos vivenciados pelo grupo na passagem de suas vidas para a fase adulta.

(SCHEWE, MEREDITH & NOBLE, 2000, SCHEWE & NOBLE, 2001 apud Pereira &

IKEDA, 2006).

A nostalgia é fato que consolida o efeito coorte no marketing, pois muitas vezes

as preferências das pessoas estão diretamente relacionadas com as experiências já

vividas por elas anteriormente em algum período da vida. Por exemplo, diversas

pessoas costumam citar como prato favorito aquele que comiam na infância ou

adolescência. Assim como, muitas delas costumam dizer que ninguém cozinha melhor

do que suas mães (PINA, 2006).

Novas coortes vão surgindo na medida em que determinados indivíduos

envelhecem e morrem. Ao mesmo tempo, na medida em que a sociedade envelhece,

mudanças na estrutura social vão ocorrendo, cada nova coorte encontra uma seqüência
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única de eventos sociais e amb' . (RENTZ, REYNOLDS & STOUT, 1983 apud

ASSA YAG, 2003).

Por outro lado, podem e istir momentos onde não ocorra a formação de coortes,

como por exemplo, em períodos de grande estabilidade social, onde se observa uma

rotina bastante pacífica e com pouca comunicação de massa. Como não existe um

evento significativo capaz de influenciar as pessoas, não há a formação de coortes

nestes períodos (PINA, 2006).

Muitos estudos já foram feitos em diversas áreas para provar o efeito coorte,

como preferências musicais, por filmes e estrelas de cinema, provando que essas

preferências dependem das experiências vividas pelos consumidores quando eles

estavam no período referente ao fim da adolescência e início da vida adulta. No Brasil

pode-se encontrar estudos recentes na área, como de preferências por moda (PINA,

2006), produtos culturais (CARNEIRO, 2005) e entretenimento (ASSA YAG, 2003).

2.5.1 Coortes Brasileiras

Infelizmente ainda existem poucos estudos sobre as coortes como ferramenta de

marketing no Brasil, como algumas das aplicações como já citadas. Mesmo tratando-se

de estudos das coortes no Brasil, os principais estudos foram publicados em língua

inglesa e em publicações e eventos estrangeiros. Motta, Rossi e Schewe (2002) tratam

das coortes brasileiras em comparação com às norte-americanas em termos de

características e valores. Schewe e Meredith (2004) comparam as coortes norte-

americanas com as coortes brasileiras e russas. Todos sugerem aplicações para o

marketing e descrevem as coortes brasileiras com os mesmos nomes e descrições muito

parecidas.

São elas:

Coorte 1: chamada "Era Vargas", incluindo indivíduos nascidos de 1913 a 1928

e que atingiram a maioridade entre 1930 e 1945;

Coorte 2: chamada "Pós-Guerra", incluindo indivíduos nascidos de 1929 a 1937

e que atingiram a maioridade entre 1946 e 1954;

Coorte 3: chamada "Otimismo", incluindo indivíduos nascidos de 1938 a 1950 e

que atingiram a maioridade entre 1955 e 1967;
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Coorte 4: chamada' O e Ferro", incluindo indivíduos nascidos de 1951

a 1962 e que atingiram a mai· entre 1968 e 1979;

Coorte 5: chamada" Década Perdida", incluindo indivíduos nascidos de 1963

a 1974 e que atingiram a aioridade entre 1980 e 1991;

Coorte 6: chamada Cada um por si", incluindo indivíduos nascidos de 1975 até

os dias de hoje (2003) e que atingiram a maioridade de 1992 em diante.

la Coorte: "A ERA VARGAS" (maioridade de 1930 a 1945; idade atual 80 a 95 anos)

Em 1930 Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e assumiu o poder,

governando até 1945. Foi presidente ao longo da 2a Guerra Mundial, e deu grande

ênfase ao desenvolvimento industrial, criando e planejando estatais. A classe média

sofreu fortemente a pressão econômica do período, marcada pela influência da Grande

Depressão do final da década de 1920. A política econômica destacou-se pelo

nacionalismo, intervencionismo estatal e protecionismo. As classes operárias renderam-

se inteiramente às habilidades de estrategista de Vargas. Leis trabalhistas protetoras e

outros benefícios contrabalançaram a extrema pobreza e o elevado nível de desemprego.

O acesso à educação formal era limitado. A escassez de produtos industrializados levou

os membros desta coorte a considerar que "ser" alguém é melhor que "ter" alguma

coisa. Desenvolveram um forte sentimento de nacionalismo e encararam o governo

como o provedor de soluções para os problemas do país.

Em geral, as pessoas desta coorte são conservadoras, religiosas, simples e caseiras.

(MOTTA, ROSSI E SCHEWE, 1999 Apud ASSAYAG, 2003).

2a Coorte: "PÓS-GUERRA" (período de formação de 1946 a 1954; idade atual 71 a

79 anos)

Transição para a democracia. O retomo ao liberalismo, o nascente desejo de consumo

de bens, os projetos culturais e materiais de modernização e a importação de produtos

enfraqueceu o sentimento de nacionalismo entre os segmentos mais privilegiados da

população. A igreja, família e casamento têm grande importância para os membros

dessa coorte, divorcio e apostas eram proibidos. Pouco a pouco, a necessidade do "ter"

superou o sentimento de "ser". Três valores e atitudes descrevem as pessoas desta

coorte: bondade, hospitalidade e o sentimentalismo (MOTTA, ROSSI E SCHEWE,

1999 Apud ASSAYAG, 2003).
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3a Coorte: "OTIMISMO" (período de formação de 1955 a 1967; idade atual 58 a 70

anos)

Juscelino pregou que as pessoas deviam fazer sacrifícios para a transformação

do Brasil em uma grande potência tirando vantagem do sentimento nacionalista

crescente. Tomou-se evidente o poder do rádio e da televisão para disseminar doses de

otimismo persuasivas. Jânio Quadros com a promessa de varrer a corrupção e

ineficiência da administração pública renunciou sem explicar claramente quais os

motivos, logo após tomar posse.

Esse coorte experimentou diferentes cenários unidos pela esperança e crença de que o

Brasil era a "grande nação do futuro" transformando o conceito de democracia no

conceito de rejeição radical à desordem. Por conseguinte, seus principais valores são:

otimismo, aversão à desordem e aceitação de sacrifício. (MOTTA, ROSSI E SCHEWE,

1999 Apud ASSAYAG, 2003).

4a Coorte: "ANOS DE FERRO" (período de formação de 1968 a 1979; idade atual 46

a 57 anos)

No final de 1968 Costa e Silva anunciou o Ato Institucional n05 (AI-5), fato que

fez com que essa coorte vivesse durante um regime militar ditatorial repressivo e

violento, que levou a um sentimento de beligerância ou de alienação. Diretos civis

reduzidos, censura e oposição política não tolerada. Protestos na forma de poesias em

músicas e no silêncio da população. O sistema usou os esportes, os festivais, filmes

pornográficos e comédias para camuflar sua crueldade, resultando num sistema de

alienação programada da população. As relações pessoais passaram a ser marcadas por

cautela, desconfiança e cinismo.

As desigualdades sociais cresceram de forma estonteante, coexistindo com

vertiginosas taxas de crescimento econômico, aumento de importação e exportação,

rápida industrialização e urbanização, elevados investimentos em projetos de infra-

estrutura e uma expansão do sistema educacional. Como resultado, houve um conflito

de valores: injustiça, desilusão e protesto versus alienação, silêncio e submissão.

(MOTTA, ROSSI E SCHEWE, 1999 Apud ASSAYAG, 2003).
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5a Coorte: "Década Perdida" eríodo de formação de 1980 a 1991; idade atual 34 a

45 anos)

O último presidente militar encerrou seu mandato em 1985, devido ao desgaste

do regime e enorme pressão da opinião pública, essa década ficou marcada como

"década perdida" devido ao fraco desempenho econômico e altas taxas de inflação.

Eleições indiretas no Congresso Nacional elegeram Tancredo Neves presidente e

José Sarney vice. Acabou Sarney tomando posse com falecimento de Tancredo Neves,

governando até 1989 com recordes na inflação, em meio à grave crise econômica e sob

pressão da ilegitimidade. Em 89 veio a la eleição direta, elegendo o jovem Fernando

Collor de Melo que, por denúncias de corrupção, foi retirado do poder com apoio da

sociedade brasileira e embalado pela juventude dos "caras pintadas".

Os principais medos dessa geração foram a AIDS e a violência, além da frustração com

a falha dos planos econômicos desenvolvidos. Foi marcada também pelo materialismo e

individualismo da cultura de massa contemporânea ocidental. Os jovens recorreram,

com freqüência, ao uso de drogas, mas também houve um aumento do número de

evangélicos e de crenças esotéricas, são pessoas pragmáticas e não estão comprometidas

com a manutenção de padrões sociais. Exemplos deste descompromisso com tais

padrões eram seus debates sobre sexo, as formas como eles cuidavam de suas próprias

saúdes e sua consciência ecológica. Tem-se como valores centrais desta coorte:

insegurança, materialismo, individualismo, ambição e frustração. (MOTTA, ROSSI E

SCHEWE, 1999 Apud ASSA YAG, 2003).

6a Coorte: "Cada Um Por Si" ou "Seja Você Mesmo" (período de formação de 1992

a ...; idade atual até 33 anos)

As pessoas que entraram na fase adulta nesse período encararam uma moeda

forte e estável, o Plano Real, e um movimento em direção à globalização. Essa coorte

vivencia um período com altas taxas de desemprego e privatizações, que foram alvos de

duras críticas. O sentimento de "seja você mesmo" foi gerado em parte pelas incertezas

e promessas, como também pelo advento dos shoppings centers e da geração digital.

Os valores principais desta coorte é o medo do desemprego, o consumismo, a

incredulidade, a estabilidade econômica e a valorização do produto estrangeiro. Como

características, pode-se citar a tentativa de recuperar os valores morais e éticos, além de

uma maior preocupação com o consumismo. (MOTTA, ROSSI E SCHEWE, 1999

Apud ASSA YAO, 2003).
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Figura 3: As coortes brasileiras e faixas etárias em 2009
Fonte: Adaptado de Motta, Rossi e Schewe (2002, p. 16).

1

Características Comparativas entre as Coortes

Cabe nessa seção citar as características comuns a dois coortes e as comparações

intracoortes, definidas por Rossi (2003):

~ Os membros das coortes 4 (46 a 57 anos) e 5 (34 a 45 anos) valorizam mais a

solidariedade e a caridade do que os membros da coorte 6 (até 28 anos);

~ Os membros da coorte 5 (34 a 45 anos) são os que mais valorizam o casamento

oficializado (ao contrário do coorte 4 que inclui indivíduos com idade variando entre 46

a 57 anos em 2003) e crêem que deve ser para a vida toda, ao mesmo tempo que crêem

na importância de viver com o companheiro antes do casamento;

~ Indivíduos das coorte 5 (34 a 45 anos) e 6 (até 33 anos) são os que valorizam

mais o amor em suas vidas;

~ Indivíduos da coorte 5 (34 a 45 anos) valorizam mais a honestidade do que os

membros das coortes 4 (46 a 57 anos) e 6 (até 33 anos).
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~ As coortes 4 (46 a 57 anos e 6 (até 33 anos) possuem memórias coletivas (ou

memórias de eventos passados amplamente dividas por membros da sociedade) bastante

diferentes. Por exemplo, a criação da World Wide Web (www) e a desvalorização do

plano Real em 1999 são eventos que ajudam a definir a coorte 6 (até 33 anos). Já o fim

do regime militar brasileiro e o conseqüente impacto na perda do poder aquisitivo

devido aos planos econômicos da década de 80 são eventos importantes para definir a

coorte 4 (46 a 57 anos).

~ Já a morte de Tancredo Neves é amplamente compartilhada pelos membros da

coorte 5 (34 a 45 anos). As coortes 5 (34 a 45 anos) e 6 (até 33 anos) são aquelas que

mais recordam o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. A eleição de

Luís Inácio Lula da Silva (Lula) e o atentado de 11 de setembro de 2001 às torres to

World Trade Center em Nova Iorque são eventos mais lembrados pela coorte 5 (34 a 45

anos) do que pelas coortes 4 (46 a 57 anos) e 6 (até 33 anos). A descoberta da AIDS é

compartilhada por membros das coortes 4 (46 a 57 anos) e 5 (34 a 45 anos).

2.6 DESCRIÇÃO DO SETOR DE CARTÃO DE CRÉDITO

Como aplicação prática para se comprovar o efeito coorte como ferramenta de

segmentação no marketing, foi escolhido o mercado de cartões de crédito, mercado

gigante e em extrema ascensão no País.

Hoje, o cartão de crédito, também conhecido como dinheiro de plástico, é uma

grande febre mundial, com a facilidade de não necessitar andar com dinheiro em espécie

e não precisar ter o dinheiro no ato da compra, o número de usuários do serviço vem

crescendo a cada ano no Brasil como podemos ver no quadro abaixo.



31

Tabela 3: Evolução do número de usuários de cartão de crédito no Brasil.
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Fonte: ABECS (www.abecs.com.br)

Como exposto na tabela, o mercado de cartões de crédito está em franca

ascensão e vem crescendo em proporções muito significativas. Por este motivo, e por se

tratar de um produto que a cada dia está mais inserido no dia-a-dia tanto da população

abastada como na população de baixa renda, foi escolhido como mercado a ser

analisado na aplicação do modelo de segmentação por coortes proposto neste trabalho.

Visando provar a legitimidade do novo modelo de segmentação e possibilidade de uso

deste padrão no mercado de cartões de crédito.

2.6.1 A História do Cartão de Crédito

Segundo o site da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e

Serviços (ABECS) o cartão de crédito foi criado em 1950, quando Frank McNamara e

seus convidados saíram para jantar e na hora de pagar a conta perceberam que haviam

esquecido dinheiro e talão de cheques. Após discussão, o dono do restaurante deixou

McNamara pagar a conta em outro dia, mediante a sua assinatura na nota de despesas, e

assim foi concebida a idéia do cartão de crédito pelo executivo.
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Em 1950 foi emitido, então, o primeiro cartão de crédito, denominado Diners

Club Card, que passou a ser aceito como meio de pagamento em 27 (vinte e sete)

restaurantes, sendo que 200 (duzentas) pessoas, a maioria amigos de McNamara,

obtiveram o cartão naquele ano.

O cartão internacional veio em 1952. Sua rede afiliada já abrangia um grande

número de restaurantes, hotéis e diversos estabelecimentos varejistas. Por volta de 1960

o cartão passou a ser aceito em mais de 50 países em todos os continentes. Em 1966 o

BankAmerican Service Corporation lançou com êxito o BankAmericard, dando origem

mais tarde à bandeira Visa. Na mesma época a American Express, criou um cartão

semelhante ao Diners Club, com uso em hotéis e restaurantes. Ainda no mesmo ano,

nascia o Master Charge, originando a bandeira MasterCard.

No Brasil a história do cartão de crédito se inicia em 1954, quando o empresário

tcheco Hanus Tauber, em sociedade com o empresário Horácio Klabin, comprou nos

Estados Unidos a franquia do Diners Club. Em 1956 foi lançado no Brasil o cartão

Diners Club, sendo a princípio um cartão de compra e não um cartão de crédito, e em

1968 surgiu o primeiro cartão de crédito de banco.

3. MÉTODO

3.1 PREPARAÇÕES DA PESQUISA E ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

Com o objetivo de provar o efeito coorte nos usuários de cartões de crédito foi

pensado um questionário para estudo das respostas dos integrantes de cada coorte que se

encontra no apêndice deste trabalho, onde se enquadra como uma pesquisa quantitativa

descritiva. Para a elaboração do questionário, em uma primeira etapa, foi desenvolvida a

estruturação das perguntas, depois foi feito um pré-teste para verificar se as perguntas

estavam bem elaboradas e de fácil entendimento para após se definir a amostra e

aplicação dos questionários.

Com base em trabalhos publicados dos principais estudiosos de segmentação por

coortes e no conhecimento do orientador desta monografia foram feitas as perguntas do

questionário que tem duas partes, com um total de 12 perguntas fechadas, de múltipla

escolha e de enumeração por prioridade. A primeira parte do questionário solicita
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respostas para caracterização do respondente para enquadramento nos resultados como

idade, sexo, renda, se tem ou não cartão de crédito, se tem, qual a freqüência de

utilização e o porquê da não utilização. Na segunda parte, dedica apenas para quem tem

e utiliza cartões de crédito, são feitas perguntas que avaliam as motivações para

utilização e as freqüências de uso com os itens que os levam a uma maior utilização, foi

perguntado também sobre utilização do produto para compras em comércio eletrônico.

3.2 TESTE E VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

O pré-teste foi aplicado em 5 pessoas aleatoriamente, e com o feedback foi

alterada a questão 2, que pergunta em qual das faixas está enquadrado a sua data de

nascimento. Por seguir os intervalos de anos de cada coorte, o intervalo do coorte 6

ficou muito grande, e algumas pessoas questionaram o motivo de não se fazer um

intervalo menor com a divisão em dois. Apesar de não ser possível atender a solicitação

por ter que se seguir os intervalos de idade das coortes para se fazer a análise, foi criado

um campo a frente desta resposta para que os pertencentes a este intervalo de

nascimento coloca~sem o ano em que nasceram, com o intuído de se fazer um estudo se

já seria possível observar, pelo menos dentro do mercado de cartões de crédito, se já

seria possível a criação de uma nova coorte.

Com o instrumento de pesquisa validado se deu início a coleta de dados, onde

foram distribuídos pessoalmente, com conhecidos e com alguns clientes de uma

instituição bancária, e por e-mail diretamente pelo pesquisador.

3.3 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA

Principalmente por ser difícil de calcular o universo, pois ele seria todos os que

utilizam cartões de crédito, para cálculo de uma amostra dentro desse mercado e pelo

pouco tempo para se aplicar os questionários, o método de amostragem foi a da amostra

por conveniência, o que facilitou a rápida obtenção de resultados apesar dos riscos de

imprecisão neste tipo de amostra, porem, como hoje a utilização de cartão de crédito é

algo muito comum na vida de todas as pessoas de todas as raças e classes sociais, essa



34

imprecisão não é tão significativa, pois a probabilidade de um respondente não

representar o universo é muito remota.

Esse método consiste em contatar unidades convenientes da amostragem, é

possível recrutar respondentes tais como estudantes em sala de aula, mulheres

no shopping, amigos e vizinhos, entre outros (AAKER, KUMAR & DAY 1995).

No caso deste trabalho o tamanho da amostra foi de 132 pessoas da região Sul

Fluminense do estado do Rio de Janeiro.

4. RESULTADOS

Os 132 questionários respondidos englobam pessoas da coorte 2 à coorte 6. Pela

dificuldade de respondentes da Coorte 1, devido a elevada idade, não será feita uma

análise desta coorte.

Como a coorte 6 tem um intervalo maior que as outras coortes e engloba as

pessoas de menor idade houve uma freqüência maior de questionários desta idade visto

que os questionários foram aplicados aleatoriamente sem estipular uma quantidade

igualitária entre as coortes.

T b 1 4 Q , .
a e a • uan 1 a e e ques lonarlOS•

QUANTIDADE DE
COORTES QUESTIONÁRIOS

coorte 1
coorte2 9
coorte3 10
coorte4 15
coorte5 19
coorte6 79
total 132

A seguir faremos uma análise geral dos resultados, e logo após será feita uma

análise dos resultados de cada coorte, fazendo cruzamento dos resultados entre eles e

relacionando as diferenças que existirem.
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4.1 ANÁLISE GERAL DOS DADOS

Dentre os 132 questionários respondidos, 70 (53%) são do sexo masculino e 62

(47%) são do sexo feminino.

Do total, 91 (70%) tem e utilizam cartões de crédito, entre todos que

responderam o questionário apenas 18 acham que ter cartão de crédito seria sinônimo de

status social, e 114 (86%) acham que atualmente ter cartão não seria sinônimo de status,

desses 18, são do sexo masculino 61% (11 pessoas).

Das 34 pessoas que não tem ou tem e não utiliza, os dois principais motivos de

não o fazer é por ter restrições cadastrais com 26% e por não conseguir controlar os

gastos com cartão de crédito com também 26%, totalizando 52% do total.

6% 3% tenho restrições

razão de não ter ou não utilizar cartão de crédito

não tive opotunidade

o não confio

o taxas e juros abusivos

180/0 120/0
não consigo controlar
gastos

outros

• outras formas de crédito

Figura 4: Razões para não utilização do cartão de crédito

Os itens de consumo mais citados foram vestuário (roupas, calçados, bolsas,

assessórios etc.) e gêneros alimentícios (supermercado, hortifruti, padaria etc.)

repectivamente 30% e 22%, os menos citados foram Cultura (teatro, cinema, livros, CD,

DVD etc.) e eletrônicos (informática, foto & vídeo, som, games), 3% para cada item.
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30%

artigos para casa
• \estuário

o lazer
o cultura
• eletrônicos
Transporte
gêneros alimentícios

o estética/saúde

Itens mais comprados por aqueles que utilizam cartão de crédito

7% 14%

3%
11%

Figura 5: Itens mais comprados

o motivo que mais serviria como estímulo para a utilização do cartão de crédito

foi bonificações regulares praticadas pela própria operadora do cartão em razão de sua

maior utilização com 38% do total dos que utilizam cartões de crédito.

bonificações pela utilização

estímulos para utilização do cartão de crédito

estímulo de
utilização

o programas de fidelidade

o marcas associadas ao cartão

o prêmios e promoções

ações sociais, ambientais ou
culturais

0% 20% 30% 40%

Figura 6: maiores estímulos para utilização do cartão de crédito

Com relação ao comércio eletrônico via internet para utilização do cartão de

crédito dentre aqueles que utiliza cartão de crédito 60% utilizam o meio eletrônico para

fazer transações. Entre os 40% que não utilizam, 36% não o fazem por não considerar

ser uma forma segura para utilização do cartão de crédito e 28% não gostam de fazer

compras pela internet.
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não tenho acesso internet

motivos da não utilização do meio eletrônico para compras

36%

• não gosto de compras online

25%

o já fui lesado

I
o não sei utilizar para tal

finalidade

• não considero seguro

outros

Figura 7: Motivos para não utilização do cartão no comercio eletrônico

4.2 ANÁLISE ENTRE AS COORTES

Agora faremos uma análise dos dados para verificar a existência de diferenças

e/ou semelhanças entre as coortes dentro do mercado de cartão de crédito.

Observando a tabela abaixo se pode perceber que em todos as coortes, com

exceção do coorte 2, encontra-se uma grande maioria de pessoas que têm e utilizam o

cartão de crédito dando sustentação a importância do trabalho.

Tabela 5: variação da utilização por coorte
Tem e utiliza Não tem ou não utiliza

coorte 6 68% 32%
coorte 5 89% 11%
coorte 4 73% 270/0
coorte 3 60% 40%
coorte 2 330/0 670/0

Pode-se explicar a pequena porcentagem de quem tem e utiliza cartão de crédito

na coorte 2, lembrando que as pessoas deste coorte já possuem idades avançadas, ao

fato dessa tecnologia de pagamentos ser relativamente recente, e ter sua popularização

ocorrida a pouco tempo, o que vem a sustentar o gráfico abaixo onde a coorte 2 é a

única onde a maior parte dos respondentes (67%) acha ainda, mesmo com a atual

facilidade de todas as classes terem acesso ao produto, que ter cartão de crédito seria

sinônimo de status social.
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30% 33%

considera ter cartão de crédito sinônimo de status?
92%

79% 80% 70% 67%

8%

coorte 6 coorte 5 coorte 4

coortes

coorte 3 coorte 2

Figura 8: cartão de crédito como status entre as coortes

Importante notar que a percepção das coortes mais recentes tem aumento

inversamente proporcional ao crescimento do mercado de cartões de crédito apresentado

na figura 1 deste trabalho, tendo o coorte 6 apenas 8% de pessoas considerado que ter

cartão seria sinônimo de status.

Dentre os motivos para não ter ou não utilizar podemos ver, de acordo com a

tabela, que existem bastantes diferenças entre as coortes, no coorte 2 podemos verificar

que a maioria não confia neste tipo de transação financeira, opção que só foi

contemplada pelos integrantes deste coorte, já no coorte 3, todos os respondentes que

não tem ou não utilizam não o faziam por ter restrições, denotando uma certa tendência

desse coorte nesse ponto. Metade das pessoas do coorte 4 dizem não utilizar o cartão

por não conseguir controlar os gastos e a outra metade divide-se entre os motivos de

considerarem as taxas e juros abusivos e preferir recorrer a outras formas de crédito, o

coorte 5 tem, neste ponto, características parecidas com o coorte 4 sendo que o motivo

taxas e juros abusivos foi o item marcado por 50% das pessoas, mesma porcentagem da

opção de não conseguir controlar os gastos com o cartão de crédito.

O coorte 6 foi o que obteve respostas mais variadas, sendo as mais lembradas a

opção de recorrer a outras formas de crédito e de não conseguir controlar os gastos.

Somente nessa coorte houve a resposta de falta de oportunidade. Talvez pela idade e

início da vida laboral.



Tabela 6: motivos da não utilização de cartões de crédito de cada coorte
Motivos coorte 2 coorte 3 coorte 4 coorte 5 coorte 6
não tive oportunidade 0% 0% 0% 0% 4%
tenho restrições 33% 100% 0% 0% 12%
não confio 67% 0% 0% 0% 0%
taxas e juros abusivos 0% 0% 25% 50% 8%
outras formas de crédito 0% 0% 25% 0% 36%
ri consigo controlar gastos 0% 0% 50% 50% 28%
outros 0% 0% 0% 0% 12%
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Os gráficos abaixo apresentam os resultados quanto as prioridades de consumo

na utilização do cartão de crédito entre as coortes. Para obtenção destes resultados

foram levados em consideração os 3 principais itens colocados por cada pessoa.

artigo s para casa

60/0 vestuário

O lazer

O cultura
320/0

• eletrônicos

transporte

gêneros alimentícios

0% 22% 170/0 0%
O estética/saúde

coorte 2

coorte 4

9% 90/0

250/0

60/0

coorte 3

coorte 5

artigo s para casa
"D% 120/0

vestuário

o lazer

o cultura
23

transporte

gêneros alimentícios

6% 40/0 o estética/saúde
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artigo s para casa

itens de maior consumo (coorte 6)

6% 14%
• vestuário

9%

o lazer

o cultura

25%,• eletrô nicos

transporte

gêneros alimentícios

18% o estética/saúde

Figura 9: itens de maior consumo para cada coorte

Entre as coortes de faixa etária menor (coortes 4, 5 e 6) predominam os gastos

com vestuário, enquanto as coortes com idades avançadas os gastos se concentram mais

em artigos para casa. O coorte 6 gasta mais com lazer que os demais, o que condiz com

a fase de vida em que se encontram.

No coorte 6 existe uma distribuição maior dos resultados sem grande diferenças

o que demonstra grande uso do cartão em varias situações do seu dia-a-dia, é também o

que mais apresenta resultados de eletrônicos em 10 lugar, indo de encontro a

característica desta coorte de ser da era digital.
,
E curioso notar que todos as coortes utilizam muito pouco ou não utilizam o

cartão para cultura, porem constatou-se que na coorte 6 o item cultura aparece 3 vezes

como o mais comprado, sendo o único em que respostas com este item em 10 lugar, o

que demonstra que as pessoas deste coorte procuram mais por cultura que os outros.

Uma razão pelo resultado ruim pode ser a pouca oferta cultural nas cidades da região

Sul Fluminense.

Foi perguntado também quais os motivos mais relevantes, em ordem de

prioridade, para uma maior utilização do cartão de crédito. No caso do coorte 2 a opção

mais lembrada foi de ter uma marca associada ao cartão, como grife, time de futebol,

etc. O que demonstra que as pessoas desta coorte são mais suscetíveis às marcas, tendo

uma pré-disposição de fidelidade as marcas que confiam, o que pode ser uma

oportunidade tanto para as operadoras de cartões de crédito quanto para as marcas de

fidelizar os clientes pertencentes a essa coorte. Já prêmios e promoções ficou em

segundo lugar.



41

T b 1 7 t' 1 fI" ,.. d rt- d rt 2a e a : es Imu os mais CIa os para u I Izaçao o ca ao e cre I o coo e
coorte 2

Prêmios e promoções em datas especiais oferecidas pela operadora do cartão 33%
Marca associada ao cartão, como grife, time de futebol etc. 67%

total 1000/0

No coorte 3, houve empate entre bonificações regulares praticadas pela própria

operadora do cartão em razão da sua maior utilização e prêmios e promoções oferecidas

pela operadora do cartão.

T b 1 8 t' 1 rt 3a e a : es Imu os mais CIa os para U I lzaçao o ca ao e cre I o coo e
coorte 3

Bonificações regulares praticadas pela própria operadora do cartão em razão
da sua maior utilização 50%
Prêmios e promoções em datas especiais oferecidas pela operadora do cartão 50%

total 100%

o coorte 4 e 5 se comportaram de maneira bem parecida nesse ponto tendo em

1o lugar como estímulo Ações sociais, ambientais ou culturais beneficiadas pela

utilização do cartão em ambas com 36% dos votos ficando em segundo empatadas

Bonificações regulares praticadas pela operadora do cartão e prêmios e promoções

como demostrado nos quadros a seguir. Este resultado consolida a particularidade

destas duas coortes de influencia pelo discurso ambientalista e social fato que evidencia

as características de solidariedade e caridade.

T b 1 9 t' 1 rt- d rt 4 5a e a : es IffiUos mais CIa os para U 1lzaçao o ca ao e cre 1o coo e e
coorte 4

Ações sociais, ambientais ou culturais beneficiadas pela utilização do cartão 36%
Bonificações regulares praticadas pela própria operadora do cartão em razão
da sua maior utilização 270/0
Prêmios e promoções em datas especiais oferecidas pela operadora do cartão 27%
Programas de fidelidade de empresas específicas operados por meio de um
cartão crédito g%

total 100%

coorte 5
Ações sociais, ambientais ou culturais beneficiadas pela utilização do cartão 36%
Bonificações regulares praticadas pela própria operadora do cartão em razão
da sua maior utilização 21%
Prêmios e promoções em datas especiais oferecidas pela operadora do cartão 21%
Marca associada ao cartão, como grife, time de futebol etc. 7%
Programas de fidelidade de empresas específicas operados por meio de um
cartão crédito 140/0

total 100%
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As duas mais votadas na coorte 6 foram Bonificações com quase metade das

indicações (43%) e ações sociais, ambientais e culturais com 26% o que demostra que

apesar de individualista esta coorte apresenta certa consciência socioambiental, também

é interessante notar que a coorte 6 é a que mais é influenciada por programas de

fidelidade para utilização do cartão de crédito, aparecendo com 20% entre as mais

votadas.

T b I 10 t' I rt 6

Interessante notar que esta pergunta ouve grande diferenças entre as coortes,

com exceção das coortes 4 e 5. Resultado que pode ajudar as operadoras a focar

esforços de marketing para aumentar a utilização dos integrantes de cada coorte.

Agora falaremos dos resultados sobre a utilização do comercio eletrônico para

transações com o cartão de crédito.

a e a : es Imu os maIs CIa os para u I lzaçao o ca ao e cre I o coo e
coorte 6 %

Ações sociais, ambientais ou culturais beneficiadas pela utilização do cartão 26%
Bonificações regulares praticadas pela própria operadora do cartão em razão
da sua maior utilização 43%

Prêmios e promoções em datas especiais oferecidas pela operadora do cartão 11%
Marca associada ao cartão, como grife, time de futebol etc. 0%
Programas de fidelidade de empresas específicas operados por meio de um
cartão crédito 200/0

total 100%

Transações de comércio eletrônico

coorte 6 740/0~--------------------------------~
29%. .

,; , 4-SO;-~ I ~ ~ •••• [ • ...«'

coorte 5 710/0t---------------------'
coorte 4

coorte 3 100%

coorte 2 100%

00/0 20% 40% 600/0 80% 100% 1200/0

usa • não usa I
Figura 10: utilização de comercio eletrônico em cada coorte
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Se percebe um grande relação deste resultado com a popularização da internet e

da informática na vida das pessoas as coortes mais antigas (coortes 2 e 3) 100% não

utilizam cartão para fazer compras pela internet na coorte 4 já existem alguns que

utilizam e a partir, da coorte 5 grande maioria utiliza os cartões de crédito para fazer

compras pela grande rede, Sendo a 6a coorte a que apresenta resultado mais expressivo

com 74% das pessoas dizendo que utilizam o cartão para comércio eletrônico via

internet.

Dos que não utilizam, perguntamos o por que de não fazer, justificando a

resposta anterior da não utilização pelas coortes 2 e 3 eles respondem que não utilizam

por não saber utilizar em sua grande maioria e não considerar uma forma segura, nas

coortes 4, 5 e 6 grande parte não consideram uma forma segura de utilização que pode

ser uma das razões de não gostarem muito de fazer compras on-line que também teve

um resultado expressivo.

T b 1 11 d d rt - - d art- 1 . t ta e a : mo IVOS e ca a coo e para nao U I Izaçao oc ao para compras pe a In eme
coorte 2 coorte 3 coorte 4 coorte 5 coorte 6

Naõ tenho acesso internet 0% 0% 0% 00/0 0%
não gosto de compras na internet 0% 0% 25% 400/0 500/0
já tu i lesad o 0% 0% 13% 0% 7%
não sei utilizar a internet 100% 67% 13% 0% 7%
não considero seguro 0% 33% 38% 60% 36%
Outros 0% 00/0 130/0 00/0 00/0

Interessante notar que dentre todas as coortes ninguém respondeu não utilizar o

cartão na internet por não ter acesso a rede mundial, o que reflete o grande nível de

inclusão digital dos brasileiros, tanto em computadores pessoais como em lan-houses e

acesso nas escolas.

Com relação ao coorte 6, por ser uma coorte muito grande tentou-se dividi-la

para observar se já existe diferenças que nos leve a pensar em uma nova coorte, então

dividimos essa coorte entre os que nasceram antes e depois de 86. Como resultado

obtivemos que 100% deles utilizam cartão de crédito, quase a metade tem duas

bandeiras e nenhum deles considerou ter cartão sinônimo de status. Verificou-se

também que os nascidos após 86 têm uma maior prioridade de consumo de eletrônicos

que os nascidos antes de 86. Só não utilizam as compras pela internet quando acham

que não é seguro ou não gostam, mas na sua maioria fazem compras pela internet.
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Diante da apresentação dos resultados da pesquisa podemos observar a

existência de uma diferença de comportamentos dos usuários de cartões de crédito entre

as coortes, influenciadas pelos valores e atitudes que adquiriram na passagem para a

vida adulta, confirmando as conclusões de Motta, Rossi, Schewe e outros estudiosos do

assunto citados anteriormente.

Os estímulos que levam cada coorte a utilizarem o cartão de crédito foi o item da

pesquisa que apresentou maior diferença entre as coortes, sendo assim um fator

importante para uma ação, por parte das operadoras, para aumentar a utilização do

cartão com uma abordagem diferenciada com cada coorte.

Nota-se que as coortes mais antigas (coorte 2 e 3), que nunca tiveram o hábito de

fazer compras sem ir até a loja ou com a utilização de dinheiro de plástico, são mais

resistentes a mudança e não conseguem muito mensurar os gastos e ter confiança em

transações digitais. Como explica a definição de segmentação por coortes, eles

passaram a transição para vida adulta com a conduta de comprar com o dinheiro em

espécie ou cheque. Grande porcentagem das pessoas destas coortes tem restrições, o que

pode ser resultado da não percepção de gastos com as facilidades de crédito na

atual·dade, pode-se notar esta característica na grande procura por empréstimos

consignados pelos aposentados, que acabam endividados e não conseguem fechar suas

contas mensais. O único coorte que considera ter cartão de crédito sinônimo de status

social é a coorte 2.

Interessante perceber a importância que algumas coortes dão para ações

socioambiental em virtude de suas próprias características, o que motivaria maiores

ações neste sentido por parte das operadoras.

Enquanto as coortes 2 e 3, quando utilizam o cartão, o fazem quase que

exclusivamente para comprar itens para casa como móveis , eletrodomésticos, gêneros

alimentícios e vestuário, o coorte 4 e 5 já é um segmento onde existe uma boa utilização

do cartão de crédito em várias áreas, mas ainda com maior freqüência para artigos como

vestuário e gêneros alimentícios.

A coorte 6 se difere das demais pela grande quantidade de pessoas que utilizam

o cartão para fazer compras na internet, pela utilização para artigos eletrônicos e grande

utilização com lazer. Assim como os demais, a cultura não tem muita prioridade para
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consumo, mas observou-se que já existe uma maior tendência deste coorte para

consumo de cultura.

No estudo dos integrantes do coorte 6, com o intuito de saber se existe

possibilidade de ser firmada uma nova coorte, verificou-se que os nascidos depois de 86

são muito ligados a artigos eletrônicos e o mundo digital/virtual e altamente consumista,

o cartão nesta faixa em nada indica sinônimo de status.

Apoiado nos estudos de Rossi (2003), com os dados coletados nesta pesquisa

sugerimos uma nova coorte dos nascidos de 1986 em diante, que entraram na fase

adulta de 2003 até os dias de hoje, com características de consumistas, grande

individualismo, solidão e sedentarismo pela ligação forte com mundo virtual. Gostam

de ter amigos e se rela ionar pela internet, podem passar horas e virar a noite na frente

de um computador o que diminui as interações em grupo, fuga da realidade. Para essa

sugestão de um coorte 7 daria o nome de coorte' realidade virtual", porem deve-se fazer

novos estudos mais de alhados e aprofundados e de maneira ampla para se confirmar se

seria possível essa nova coorte, já que o embasamento para a proposta exposta aqui é

unicamente relativa as respostas quanto ao mercado de cartões de crédito.

Exposto tudo isso, podemos concluir com o trabalho realizado que a

segmentação por coortes pode ser usada no mercado de cartões de crédito como

e enta de marketing para entender os hábitos de seus atuais clientes de acordo com

a coorte em que ele está inserido, focando ações de acordo com seus valores e

características, e identificar e estimular futuros potenciais clientes, mantendo assim o

crescimento do mercado e satisfazendo as aspirações dos atuais clientes.

5.1. LIMITAÇÕES

Infelizmente existiram algumas limitações no estudo em virtude do pouco tempo

disponível para dedicação ao trabalho, que foi feito no horário restante entre as aulas na

faculdade e o serviço como bancário.

Pela dificuldade de conseguir mais questionários das coortes de faixa etária mais

antigas, o número de questionários respondidos entre o coorte 6 e os demais ficou um

pouco desproporcional pelo motivo do coorte 6 ser muito grande e de pessoas mais

jovens, por tanto, de mais fácil contato, prejudicando um pouco a pesquisa. O coorte 1
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pela quantidade muito pequena de questionários conseguidos acabou sendo retirada da
•pesqUIsa.

Como proposição para novos estudos sugiro um estudo específico com uma

pesquisa maior e mais abrangente para se efetivar a existência da coorte 7 "realidade

virtual" e conhecer melhor suas principais características, comparando com as outras

coortes. Pode-se também estudar o melhor meio das operadoras de cartão de crédito

efetivamente usarem este tipo de segmentação para segmentar seu mercado e conseguir

aumentar a satisfação de seus clientes.



47

"6. REFERENCIAS

AAKER, David.; KUMAR, V. & DAY, G. Marketing research. John Wiley & Sons,

Inc. 1995

ABECS. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços

\\',\-w.abecs.com.br. Acesso em: 30 maio 2009.

ASSA YAG, Elaine. A in enção de consumo de entretenimento e as gerações

brasileiras. Dissertação e mestrado (Departamento de administração) - Programa de

Pós-graduação em drninistração de Empresas, Pontifícia Universidade Católica do Rio

de Janeiro Rio de an ira 2003.

BLACKWELL, Roger D.; MINIARD, Paul W.; ENGEL, james F. Comportamento do

consumidor. 9a Ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.

CARNEIRO, Mario R. O. C. A influência de coortes na formação da preferência por

c Iturais: Um e udo aplicado aos ídolos da teledramaturgia brasileira.

Diss ,e mestrado Departamento de administração) - Programa de Pós-

gradua - dmini a ão de Empresas, Pontifícia Universidade Católica do Rio de

Janeiro

COBRA

Editora At as . ...
"

99 .

CHERR Y, L. B ron. f ção do marketing. 3a Ed. Salvador: EDEB - Editora

Desenvolvimento de E ec ti os do Brasil, 1973.

GLENN, Norval D. Cohort Analysis. 2a ed. Thousand Oaks: SAGE, 2005.

KOTLER, Philip. Administração de marketing. A Edição do ovo Milênio. 10a Ed.

São Paulo: Prentice Hall, 2000.



KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Intrudução ao Marketing 4a ed. Rio

Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2000.

LAMBIN, Jean-Jacques. arketing estratégico. 4a Ed. Lisboa: Mc-Graw Hill, 2000.

LAS CASAS, Alexandre Luzzi Marketing. Conceitos, Exercícios e Casos. 7a Ed. São

Paulo: Atlas S.A., 2006.

MOTTA, Paulo C.; ROSSI CHEWE, Chaves D. General Marketing:

exploring cohort-progr e ai es an their implications on cross-cultural variations

in consumer beha .ar Brazil and United States. In: Revista Portuguesa de

Marketing an 6 . ~ . 1-21 2. sem. 2002.

• sing brasilian cohorts alues to target TV shoppers. In:

Proceedings, Conference on Telecommunications and Information Markets,

COTIM 99, Providence, Rhode Island, p. 1-9, 1999.

PEREIRA, Beatriz C. S. P.; lKEDA, Ana A. Segmentação por coortes como

e marke· g. Artigo Marketing e Comunicação USP, 2006.

• Coorte e o Desenvolvimento das Preferências por Moda

mestrado (Departamento de administração) - Programa deerta ão

Pós-gra

de Jane·, e

ação de Empresas, Pontificia Universidade Católica do Rio

· o 2 06.

ROSSI, o· ca Z. G. p o ando Valores Programados por Coortes Geracionais

como Discrim· e segmentos de Consumidores. Tese de doutorado

(Departamento de administração - Programa de Pós-graduação em Administração de

Empresas, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003.

SCHEWE, Charles D.; MEREDITH, Geoffrey. Segmenting global markets by

generational cohorts: determining motivations by age. In: Journal of Consumer

Behavior, v. 4, n. 1, p. 51- 63, Oct. 2004.



49

SMITH, j. Walker; CLUMAN, Ann. Rocking the Yankelovvich report on

generational marketing. Ney York: Haper Collins, 1997.

SOLOMON, Michael R. O Comportamento do Consumidor: comprando,

possuindo, sendo. 5a Ed. São Paulo: Bookman, 2002.



a pesquisa sobre as diferenças de valores e atitudes de
trabalho de conclusão de curso da Universidade Federal

'''''''-'''''.',J-.~-~' •a a sua identificação. Agradeço desde já a sua colaboração.

e o:
( ) Mascu . emlnlno

2. Seu
( ) de 1
( ) de

'lL:ll.a..&óLJ nto está enquadrado em qual destas faixas?
e 1929 a 1937 ( ) de 1938 a 1950 ( ) de 1951 a 1962 () 1963 a 1974

'ante, ANO--

3. Q a a renda familiar, proporciona ao alário Mínimo (SM =R$ 465,00)?
( ) até 1 SM ( ) mais de 1 e até 2 mais de 2 e até 5 SM ( ) mais de 5 e até 10 SM
( ) mais de 10 SM

4. Você acha que te
( ) Sim () ão

ré 'to é sinônimo de status?

5. Você
( ) ão e nho, mas não utilizo ( ) Tenho e utilizo

6. Se o e não ou não uti iza, qual é o principal motivo para isto?
( ) Gostaria de ter, mas não tive oportunidade ainda
( ) Gostaria de ter, mas tenho restrições que me impedem
( ) Não confio neste tipo de transação financeira
( ) Considero as taxas e os juros cobrados abusivos
( ) Prefiro recorrer a outras formas de crédito
() ão consigo controlar os gastos com o cartão de crédito

O o
em ser respondidas por aqueles que têm e utilizam cartões de

crédito.

7. Qual·
( ) Visa

o s seu( s) cartão (ões) de crédito?
ard ( ) Diners ( ) American Express ( ) outros _

8. Com qu
( ) Semp e. '
( ) Com ba
( ) Ape a q_.•...•_
( ) Quase

tiliza o cartão de crédito?
a de pagamento quando o estabelecimento não aceita cartão

- ·po de benefício, como parcelamento semjuros
,.,.o para situações de emergência

9. Enumere d e prioridade, os itens de consumo na sua utilização do cartão
de crédito. Sendo 1o · o prados e 8 os itens menos comprados.
( ) Artigos para casa mó e' e trodomésticos, utensílios, artigos de cama, mesa e banho etc.)
( ) Vestuário (roupas, calçado bolsas, assessórios etc.)
( ) Lazer (bares, restaurantes, passeios, turismo etc.)
( ) Cultura (teatro, cinema, livros, CD, DVD etc.)
( ) Eletrônicos (informática, foto & vídeo, som, games etc.)
( ) Transporte (passagens e combustível)
( ) Gêneros alimentícios (supermercado, hortifruti, padaria etc.)
( ) Estética/Saúde (salão de beleza, farmácia etc.)
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10. Enumere de 1 a 5, em ordem de prioridade, os motivos que servem ou serviriam de
estímulo para que você utilize ou utilizasse o cartão de crédito. Sendo 1 o motivo mais
relevante e 5 o motivo menos relevante.
( ) Ações sociais, ambientais ou culturais beneficiadas pela utilização do cartão
( )Bonificações regulares praticadas pela própria operadora do cartão em razão da sua maior
utilização
( ) Prêmios e promoções em datas especiais oferecidas pela operadora do cartão
( ) Marca associada ao cartão, como grife, time de futebol etc.
( ) Programas de fidelidade de empresas específicas operados por meio de um cartão crédito

11. Você utiliza o cartão de crédito em transações de comércio eletrônico via Internet?
( ) Sim ( ) Não

12. Se não utiliza, por que não o faz?
( ) Não tenho acesso à Internet
( ) Não gosto de fazer compras pela Internet
( ) Já fui Iesado(a) em transações via Internet

OBRIGADO!

( ) Não sei utilizar a Internet para tal finalidade
( ) Não considero uma forma segura


