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RESUMO

As mudanças geradas no mundo globalizado criaram um mercado altamente

competitivo e demandante de um atendimento mais individualizado aos consumidores.

A todo tempo as organizações esforçam-se em desenvolver novas bases de segmentação

para aumentar a eficácia em marketing.

Este trabalho tem o objetivo de explorar o conceito de coorte como forma de

segmentação de mercado em marketing, visto que o mesmo ainda é pouco explorado,

sobretudo no Brasil. Os dados foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica em

livros, teses, dissertações e rede eletrônica (Internet).

Esta ferramenta busca identificar grupos que passaram pelos mesmos eventos externos

na sua fase de passagem para a maioridade, fase onde são mais influenciados na

formação de valores, crenças e atitudes. As coortes em marketing não são medidas

simplesmente por uma definição arbitrária de faixa etária, mas sim através da

identificação de grupos que compartilham os mesmos valores. A segmentação por

coortes envolve a segmentação demográfica, por idade, e psicográfica, referente aos

valores. Isso porque em marketing a coorte só tem sentido se realmente compartilhar

valores e crenças que delimitem diferenças de consumo entre os grupos distintos.

Uma das principais limitações do estudo foi a escassez de fontes de consulta sobre o

tema. Através deste trabalho pôde-se observar mais profundamente o tema, em busca de

proposta para novos estudos.

Palavras-chave: coortes, marketing, segmentação
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ABSTRACT

The changes created in the globalized world have created a highly competitive market

and an applicant for more individualized service to consumers. Every time the

organizations will endeavor to develop new bases of segmentation to increase efficiency

in marketing.

This paper aims to explore the concept of cohort as a form of market segmentation in

marketing, since it is still little explored, particularly in Brazil. Data were collected

through a literature search of books, theses, dissertations and electronic network

(Internet) .

This tool seeks to identify groups that passed by the same externaI events in its phase of

transition to adulthood, stage where they are most influenced the formation of values,

beliefs and attitudes. The cohorts in marketing measures are not simply by the definition

of arbitrary age, but by identifying groups that share the same values. Targeting

involves targeting demographic cohorts by age and psychographic referring to values.

This is because the cohort in marketing makes sense only if we share values and beliefs

that define differences in consumption between the different groups.

A major limitation of the study was the scarcity of sources of advice on the subject.

Through this work we could see the issue more deeply in search of a proposal for new

studies.

Key words: cohort, marketing, segmentation
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-1. INTRODUÇAO

Uma segmentação detalhada do mercado passou a ser fundamental para se atender

mercados cada vez mais exigentes e restritos. Na maioria dos mercados é impossível

satisfazer todos os compradores com uma única oferta. Os compradores têm interesses e

desejos variados e não estão mais dispostos a adquirir produtos concebidos para um

comprador "médio".

Com isso, o estudo do comportamento do consumidor, como um todo, tem vivenciado

um grande desenvolvimento nos últimos anos. O número de teorias, conceitos e

modelos que explicam o comportamento do consumidor, bem como sua sofisticação, é

crescente. Essas novas abordagens fornecem elementos detalhados para a tarefa de

segmentação e para o desenvolvimento das estratégias de marketing. Uma abordagem

que vem ganhando espaço dentro do marketing é a que se utiliza amplamente da

demografia como instrumento para a segmentação em marketing, mais especificamente

os estudos relacionados às gerações.

Na perspectiva de Schewe e Noble (2000, p.154), que trabalham com essa temática,

entende-se que um indivíduo pertence a uma geração se ele é nascido em um

determinado período de tempo, sendo que uma geração pode ser entendida como um

conjunto de pessoas que são involuntariamente agrupadas em um período da história

que se estende de 20 a 25 anos de duração, ou seja, aproximadamente o tempo

necessário para uma pessoa crescer e ter filhos. Uma vez que cada grupo tem

experiências únicas de manifestações em conjunto, eles aprendem como se comportar

em certos aspectos, que supostamente os diferencia de outros grupos de pessoas ou de

outras gerações.

Embora cada indivíduo pertença a uma geração, o ano de nascimento, por si só, não é

suficiente para formar um grupo bem definido. Entretanto, eventos históricos, como

guerras, convulsões políticas e econômicas, revoluções culturais e crises fortes deixam

impressões sobre comportamentos, valores, desejos, preferências e atitudes, e isso é

especialmente verdade quando as pessoas vivenciam tais contextos históricos durante o
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I nal da adolescência e no início da idade adulta. Juntos eles compartilham valores

. rofundamente enraizados e que tendem a permanecer inalterados ao longo de sua vida

dulta. Esses grupos de pessoas que compartilham valores semelhantes em razão da

ivência de um mesmo evento histórico num período específico de suas vidas são

onhecidos como coortes .

.L ssim, Kotler (200, p. 125) define uma coorte como um grupo de indivíduos que

ivenciam as experiências da mesma forma significativa durante o mesmo intervalo de

tempo, passando por uma seqüência de papéis desde o nascimento até a morte, e

xibindo características comuns por causa do conhecimento acumulado e na partilha de
." .xperlenClas.

Especificamente, uma coorte é constituída de indivíduos que partilham o
mesmo ambiente histórico e muitas experiências durante a vida adolescente e
no início da idade adulta tardia (geralmente entre 17 a 23 anos), que
conduzirá à impressão de valores que permanecem constantes durante toda a
sua vida. Assim, os valores, atitudes e preferências permanecem
relativamente inalterados com a idade e com as mudanças nas fases do ciclo
de vida. Valores e atitudes que norteiam comportamento podem ter um efeito
profundo sobre o quê, quando, onde e por que razão as pessoas estão
motivadas para comprar produtos e serviços. (LEWINSON, 1997, apud
PEREIRA, 2006).

análise de coortes é um método de pesquisa desenvolvido por demógrafos e aplicado,

primordialmente, ao estudo da fertilidade. M ais recentemente, porém, ela foi adaptada

para o estudo do comportamento e usada como uma técnica com grande potencial para

promover conhecimento dos efeitos da idade em associação com os efeitos decorrentes

das mudanças sociais, culturais e políticas.

A segmentação de mercado tem sido adotada como uma poderosa ferramenta de

marketing, sendo que uma das formas ainda pouco exploradas, sobretudo no Brasil, é a

da segmentação por coortes, a qual será abordada no presente trabalho.
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.1. Objetivo

Este trabalho tem o objetivo de explorar o conceito de coorte no processo de

egmentação de mercado em marketing, visto que o mesmo ainda é pouco explorado,

obretudo no Brasil. De forma complementar, o trabalho propõe um levantamento

ibliométrico da produção acadêmica relacionada ao tema, como forma de avaliar o seu

esenvolvimento do País .

.2. Justificativa

evolução do marketing, devido ao acirramento da concorrência, proporcionou aos

mercados uma gama de ofertas nunca antes vislumbradas. A proposição célebre de

Henry Ford aos seus clientes, em relação ao Modelo T produzido por sua indústria

automobilística, de que os mesmos podiam escolher qualquer cor de carro, desde que

ele fosse preto, é emblemática do marketing de massa. Esse modelo de produção, e, por

conseqüência, a utilização de um marketing de massa, era adequado para aquele

momento em razão das grandes economias de escala advindas da fabricação em massa

de produtos padronizados e pelo fato de não haver ainda uma concorrência tão acirrada

do início da industrialização.

o final do século XIX e início do XX, o marketing correspondia aos preceitos da

produção e do consumo de massa, na medida em que não havia muita diferenciação

entre os produtos. Somente em meados do século passado, com o acirramento da

concorrência industrial, é que o marketing adquire maior relevância e papel estratégico,

já que para se obter vantagem competitiva tornou-se imprescindível a busca pela

diferenciação das ofertas, de modo a oferecer uma variedade de produtos aos

compradores e, por conseqüência, melhores opções de escolha. Essa passou a ser uma

forte estratégia para se conquistar uma posição de destaque no mercado em relação à
" .concorrenCla.

A perspectiva inicial a respeito da necessidade de diferenciação dos produtos levou as

empresas a adotarem uma orientação estratégica voltada para o desenvolvimento do
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. roduto, sem se preocuparem necessariamente com os anseios do mercado consumidor.

o entanto, com o aprimoramento da visão estratégica de marketing, a orientação para o

ercado passa a exigir um melhor entendimento deste, na busca por uma compreensão

ais apurada das reais necessidades dos consumidores, bem como de seu

omportamento de compra. Começa-se, portanto, a busca por mercados-alvo, onde o

bjetivo e poder encontrar nichos de mercado, convertendo-os em clientes potenciais.

_ esse momento, o marketing passa a utilizar a segmentação de mercado como forma de

elhorar e direcionar as ofertas a clientes específicos e assim poder garantir a

obrevivência da empresa no mercado, o qual se encontrava saturado e com ofertas

imilares para diferentes anseios dos clientes.

verdadeira segmentação, portanto, começa com a identificação dos requisitos e do

omportamento dos diferentes segmentos de mercado e com a correspondente variação

o mix de marketing para o atendimento de segmentos específicos.

om a evolução dos mercados passa-se a demandar ofertas mais individualizadas e as

mpresas passam de uma produção em massa e atendimento generalizado dos mercados

a uma estratégia de segmentação de mercado, definição do mercado-alvo a ser atendido

o conseqüente posicionamento de suas ofertas frente às exigências dos segmentos

scolhidos para serem prioritariamente atendidos, aproveitando, é claro, o diferencial

competitivo que a empresa possui no atendimento a tais necessidades.

avaliação atual do marketing é de que um mesmo produto não satisfaz mais a todos

ou à maioria dos clientes como fazia em tempos remotos. Hoje é preciso buscar

satisfazer clientes distintos com produtos diferentes e inovadores para se obter êxito e

sucesso em vendas. Na maioria dos mercados é impossível satisfazer todos os

compradores com uma única oferta. Os clientes têm interesses e desejos variados, e não

estão mais dispostos a adquirir produtos-padrão.

Com essa acirrada concorrência e uma diversidade de opções de produtos cada vez mais

satisfatórios ao consumidor, as empresas passaram a desenvolver estratégias de

posicionamento junto ao mercado-alvo escolhido mediante o processo de segmentação
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como forma de conquistar a fidelização dos clientes. O posicionamento consiste em

criar uma imagem destacada da marca ou dos produtos na mente dos consumidores.

Através do posicionamento, as empresas galgam melhores lugares no mercado e assim

passam a oferecer produtos e serviços cada vez melhores aos seus clientes, fidelizando-

os. Entretanto, posicionar marcas ou produtos nos tempos atuais, onde somos

bombardeados por todo tipo de estímulos publicitários, só pode ser possível quando

trabalhamos para fazer a conexão do posicionamento desejado para a marca ou produto,

com a percepção, os valores e desejos ou anseios do mercado-alvo.

Em marketing, posicionamento é a técnica na qual os mercadólogos tentam,
criar uma imagem ou identidade para um produto, marca ou empresa. E o
espaço que um produto ocupa na mente do consumidor em um determinado
mercado. O posicionamento de um produto é como compradores potenciais
o vêem e é expresso pela relação de posição entre os competidores
(KOTLER, 2000).

O propósito do marketing refere-se então a satisfazer as necessidades e os desejos dos

clientes-alvo. O campo do comportamento do consumidor estuda como pessoas, grupos

e organizações selecionam, compram, usam e descartam artigos, serviços, idéias ou

experiências para satisfazer suas necessidades e seus desejos. Entender o

comportamento do consumidor e conhecer os clientes não são tarefas simples. Os

clientes podem dizer uma coisa e fazer outra. Eles podem não ter consciência de suas

motivações mais profundas. Podem responder a influências que façam com que mudem

de idéia no último minuto. De fato, pode ser difícil acessá-los, saber quem são.

Kotler (2000) considera que as empresas adotam o marketing de mercado-alvo como

forma de identificar melhor as oportunidades de mercado e desenvolver compostos de

marketing mais ajustados às necessidades e perfis dos consumidores. Ao invés de

dispersar seus esforços de marketing sem orientação clara, os vendedores podem

focalizá-los na direção dos compradores com melhores chances de serem atendidos

satisfatoriamente. Para isso, é de fundamental importância o desenvolvimento de

processos eficazes de segmentação de mercado na definição do mercado-alvo potencial.
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~ habilidade em identificar oportunidades de um posicionamento único pode ser um

-. ande teste da habilidade em marketing de um profissional. Estratégias bem sucedidas

m marketing normalmente têm sua raiz na vantagem competitiva sustentável de um

roduto. A segmentação por coortes pode auxiliar nesta difícil tarefa, a de se posicionar

um produto no patamar almejado no mercado devido às diferenças sensíveis entre cada

oorte em termos de valores e experiências, já que é necessário ter ações de marketing

irecionadas adequadamente para cada grupo. Esse tipo de adequação vai desde o

esenvolvimento de produtos e promoções, até mesmo o planejamento de todas as

stratégicas ligadas ao composto de marketing .

.2. Relevância do estudo

Os estudos sobre o efeito-coorte ajudam a prever e a antecipar os efeitos de mudanças

nos processos sociais e, conseqüentemente, nos padrões de consumo, na medida em que

iferentes coortes possuem valores distintos e manifestam diferentes gostos e

preferências, principalmente, por produtos de consumo, conforme indicam vários

studos sobre o esse tema.

Para os gerentes de marketing, o efeito-coorte permite uma inovação no processo de

egmentação de mercado, já que os gostos e preferências de um grupo de uma

determinada faixa etária se associam aos valores adquiridos em períodos pré-

especificados, os quais podem ser conhecidos a priori. Esse processo revela uma

antagem no processo de segmentação, pois se trabalha com segmentos pré-definidos,

sobre os quais se pode conhecer previamente o perfil, a partir de informações

demográficas e psicográficas.

este contexto, as empresas devem acompanhar a mudança natural das coortes porque

a influência de um evento externo tem efeitos distintos em diferentes coortes, sendo que

pode haver um grupo mais susceptível à mudança do que outro. Sendo assim, é

fundamental que a empresa considere seu alvo como em constante em movimento. Aqui

se mostra, de certa forma a importância das estudos sobre o efeito-coorte, os quais
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odem contribuir com um maior conhecimento de cada coorte, bem como quais são os

lementos de marketing mais suscetíveis ao efeito-coorte.
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2. METODOLOGIA

Para a parte conceitual do trabalho, o método empregado foi o levantamento

ibliográfico de caráter exploratório. O trabalho faz, portanto, uma revisão de

bibliografia voltada ao tema da segmentação por coortes. As informações foram

levantadas por meio de pesquisa bibliográfica em livros, teses, dissertações, artigos e na

nternet. As fontes utilizadas foram escolhidas considerando a experiência e a

autoridade dos autores pesquisados no campo de marketing e, mais especificamente, no

tema da segmentação por coortes.

Por ser uma atividade iniciada no Brasil há pouco tempo, a segmentação por coortes é

ainda um tema pouco explorado, sendo a produção acadêmica ainda bastante incipiente

no Brasil. Por esse motivo, foi escolhida a pesquisa exploratória como modelo para a

presente investigação. Segundo Vergara (1997), na concepção de especialistas em

metodologia de pesquisa a pesquisa exploratória é recomendada em casos em que existe

pouco conhecimento acumulado sobre o objeto em estudo.

Além do desenvolvimento conceitual do tema da segmentação por coortes, o trabalho

realizou um estudo bibliométrico dos artigos, dissertações e teses desenvolvidos e/ou

publicados a respeito deste tema no Brasil. O estudo bibliométrico tem por objetivo

realizar um levantamento quantitativo da produção e disseminação de informações

registradas. No presente caso, o estudo blibliométrico fará um levantamento da

produção acadêmica sobre segmentação por coortes, tomando como fonte de pesquisa

algumas bases de dados disponíveis e consideradas relevantes na área de administração

e, mais especificamente, de marketing.

Para o estudo bibliométrico considerou as seguintes fontes de pesquisa:

i. Eventos vinculados à ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa

em Administração, que englobam a área de marketing: EMA - Encontro de

Marketing (todas as edições) e ENANPAD - Encontro da ANPAD (da edição XXI

- 1997 à edição XXXII - 2008);
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·i. Periódicos vinculados à ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e

Pesquisa em Administração: RAC - Revista de Administração Contemporânea

(todas as edições), RAC Eletrônica (todas as edições) e BAR - Brazilian

Administration Review (todas as edições);

iii. Banco de teses da CAPES, onde se encontram as dissertações e teses defendidas a

partir de 1987;

iv. Periódicos nacionais na área de administração vinculados ao Portal de Periódicos da

CAPES: Revista de Gestão USP, Revista de Administração de Empresas - ERA e

Revista Eletrônica de Administração - REAd.
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3. A IMPORTANCIA DA SEGMENTAÇAO PARA O MARKETING HOJE

3.1. O marketing e suas estratégias na atualidade

Segundo Kotler (2000, pág. 26), "marketing é um processo social e gerencial pelo qual

indivíduos e grupos obtém o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca

de produtos de valor com outros".

Na definição mais elaborada da Associação Americana de Marketing (apud KOTLER,

2000), "marketing é o processo de planejamento e execução da concepção, definição de

preços, promoção e distribuição de idéias, bens e serviços para criar trocas que

satisfaçam objetivos individuais e organizacionais". Essa definição evidencia um

conceito central do marketing, o chamado composto de marketing, que compreende as

ações de marketing relacionadas ao desenvolvimento do produto em si, ao

estabelecimento de seu preço, à definição da forma de distribuição e ao planejamento da

comunicação de marketing.

Através de ações de marketing as empresas podem identificar melhor seu mercado-alvo,

posicionar de forma mais adequada suas marcas e produtos junto ao mercado-alvo

escolhido, adequar o composto de marketing em função do posicionamento adotado,

alcançar melhores desempenhos em vendas e satisfazer seus clientes, na perspectiva de

fidelizá-Ios.

A definição de mercados-alvo constitui-se na chave para se obter um bom desempenho

em marketing. Trata-se da identificação de mercados específicos para os produtos da

empresa. Contudo, a definição de mercados-alvo depende, nos dias atuais, da

segmentação do mesmo, em razão da quantidade de ofertas disponíveis disputando o

mesmo mercado.

Segmentar o mercado como estratégia para direcionar e planejar as ações de marketing

garante um aumento satisfatório nos resultados, pois se passa a atender grupos

específicos de pessoas, a respeito dos quais se pode conhecer e satisfazer seus anseios e
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necessidades de forma mais dedicada. Ao segmentar analisa-se os segmentos com maior

potencial, levando em consideração as características dos segmentos e capacidade da

empresa em atendê-los. A escolha dos melhores segmentos define o mercado-alvo da

empresa.

Dessa forma, é possível satisfazer os desejos do mercado-alvo, pois é possível

compreender mais a fundo o que os clientes esperam e com isso desenvolver novos

produtos mais específicos para o atendimento de suas necessidades. O objetivo, com

isso, é atingir melhores resultados, posicionando-se de forma distintiva aos

concorrentes, pois a disputa por uma fatia do mercado está cada vez mais acirrada.

endo assim, o posicionamento estratégico permite identificar as competências

essenciais da empresa e transformá-lo em objetivos compreensivos que finalmente

determinarão o foco das ações de marketing e vendas. Se direcionado a um mercado-

alvo bem definido, maiores as chances de sucesso.

3.2. O conceito de segmentação e sua importância para o marketing estratégico

Segmentação é um esforço que a empresa empreende com o intuito de
aumentar a eficácia de suas atividades de marketing. Além disso, as
empresas não possuem recursos que as permitam atuarem em todos os
mercados, portanto, precisam escolher os mercados em que possam atender
com mais eficácia, ou seja, aqueles que elas conseguem atender de forma
superior aos seus concorrentes. A segmentação de mercado visa, então,
definir subconjuntos de clientes que têm certa homogeneidade em termos de
expectativas e de comportamento de compra (KOTLER, 2000; LAMBIN,
2000).

o processo de segmentação envolve a identificação de grupos distintos de
pessoas que possuem características em comum. Essas características de
cada grupo ou segmento fazem com que esses consumidores respondam de
forma similar às ofertas de produtos e serviços e aos programas de marketing
da empresa. (WALKER; BOYD; LARRÉCHÉ, 1995 apud PEREIRA &
IKEDA, 2006, p. 3).

Tomando como base as citações anteriores, percebe-se que a segmentação pode ser

considerada uma tarefa de grande importância estratégica para a empresa, pois conduz
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a definição de seu domínio de atividade e à identificação de fatores-chave de sucesso

os mercados-alvo escolhidos.

o entanto, a compreensão do cliente incide em uma tarefa extremamente crítica para o

desenvolvimento de estratégias de marketing bem sucedidas. A compreensão dos

mercados-alvo e o desenvolvimento de estratégias para atraí-los e retê-los de forma

ucrativa é a essência da estratégia de marketing. Tudo começa, portanto, com o

processo de segmentação do mercado.

segmentação pode ser realizada com base em uma série de fatores que diferenciam os

grupos entre si. A idéia principal é criar grupos que tenham homogeneidade interna e

heterogeneidade em relação aos demais.

Com o aumento crescente da competição entre as empresas a tarefa de segmentação

vem se tornando cada vez mais complexa. As formas mais tradicionais de segmentação

são a geográfica e demográfica. Porém, o foco no cliente e na atividade de segmentação

é cada vez mais viabilizado devido ao importante aumento da qualidade das pesquisas

de mercado e de comportamento do consumidor. Portanto, cada vez mais as

organizações buscam formas mais sofisticadas e complexas de segmentação, que

buscam identificar de forma mais precisa segmentos similares em termos de consumo.

Os dois principais fatores de segmentação mais complexos são: a psicográfica, que

agrega estilo de vida, personalidade e valores e a segmentação comportamental. A

Tabela 1 abaixo traz, de forma resumida, as quatro variáveis utilizadas na segmentação

de mercado.



Tabela 1 - Variáveis de Segmentação

Busca identificar compradores em termos de comportamentos
similares em relação aos produtos e serviços utilizados.

Conhecimento que têm do
produto, ocasiões de uso,

beneficios procurados, status
do usuário, rndice de utilização,

status de fidelidade etc.

~Segmentação Descrição Exemplos

II
li
h' Geográfica
li'

É uma das formas mais simples de gerenciamento dos mercados-
alvo. Ela utiliza como base qualquer unidade geográfica que

agregue clientes. O pressuposto aqui é que as regiões identificadas
respondam de maneira diferenciada ao composto de marketing, e,

portanto devem ser gerenciadas de forma distinta.

Pafses, cidades, bairros etc.

Demográfica

Utiliza variáveis como forma de identificar clientes que tenham um
comportamento similar a uma dada oferta. A segmentação

demográfica é muito interessante, pois além de haver grandes Sexo, idade, renda, ocupação,
diferenças de comportamento de compra entre grupos identificados religião e classe social
as partir dessas características, é também muito fácil obter dados
referentes à estrutura da população com base nessas variáveis.

ri

Identifica grupos de consumidores com caracterfsticas similares. Os
valores podem ser compreendidos como as crenças que

determinam atitudes e comportamentos de consumo, e que
determinam as escolhas dos indivrduos no longo prazo.

Estilo de vida, sua
personalidade e seus valoresPsicográfica

,! Comporta mental

Fonte: Kotler (2000).

Kotler (2000, p. 288) destaca a segmentação por gerações como um tipo de

segmentação demográfica. De acordo com o autor, as gerações constituem grupos que

foram fortemente influenciados pela época em que foram criadas. Essa influência é

observada em preferências em tennos de músicas, filmes e política, como também pela

importância que alguns eventos tiveram na vida de cada geração.

Entretanto, caso leve-se em conta apenas a idade, esse tipo de segmentação não é

nenhuma novidade. Já a segmentação por coortes é mais apurada, pois não considera

simplesmente uma determinação arbitrária dos grupos por faixas etárias, mas sim

através da identificação do conjunto de pessoas que efetivamente compartilham os

mesmos valores. Dessa forma, a segmentação por coortes pode ser classificada como

um tipo de segmentação mista, que envolve a segmentação demográfica - por idade - e

psicográfica - por valores. Isso porque em marketing a coorte só tem sentido se

realmente compartilhar valores e crenças que delimitem diferenças de consumo entre

grupos distintos.

13
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Essa forma de segmentação por coortes é ainda pouco discutida, sobretudo no Brasil. As

coortes são grupos de pessoas de uma dada cultura que vivenciaram os mesmos

acontecimentos na época da passagem para a fase adulta. Portanto, os indivíduos

pertencentes a uma coorte nasceram na mesma época e possuem valores, crenças e

atitudes similares porque passaram pelos mesmos eventos externos na fase da vida que

mais determina essas características.
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4. O MARKETING DEMOGRÁFICO E A SEGMENTAÇÃO POR COORTES

4.1. O papel da demografia no marketing

As bases tradicionais da segmentação demográfica continuam sendo utilizadas hoje por

muitas organizações. Porém, servem mais como características de suporte do que como

a principal base de segmentação.

Segundo Kotler (p.156), em termos de estimativa de tamanho de mercado, o usual seria

utilizar o perfil demográfico para estimar o tamanho dos segmentos, com base na

análise de variáveis demográficas que pudessem distingui-los em relação à população

total. Podemos citar o fato de que existem perfis demográficos semelhantes para os que

freqüentam diferentes pontos de varejo e, neste sentido, a seleção do canal também pode

ser baseada na demografia.

Dentre as variáveis demográficas, a idade, o sexo e a classe social são bases ainda muito

válidas no processo de segmentação.

Em relação à idade, suas fases de vida mostram seus gostos e preferências ao consumo.

Por exemplo, na adolescência as pessoas tornam-se importantes gastadores, exigindo

seus próprios produtos e buscando sua própria identidade; enquanto que pessoas que

estão acima dos 60 anos preferem usar dinheiro vivo e são consumidores bastante

cautelosos, segundo apontam as pesquisas.

De acordo com Kotler (2000, pág. 196) uma implicação das diferenças entre os sexos é

o estilo de processamento de informações entre homens e mulheres. Um importante

projeto de pesquisa constatou que homens e mulheres reagem de forma diferente a

certos aspectos da comunicação escrita. Mulheres reagem bem às cores fortes,

fotografias e imagens, e homens reagem bem a títulos em negrito, marcadores de itens e

grafismos.
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Em relação à classe social pode-se adotar apenas a definição das mesmas em função do

nível de renda, como se pode aperfeiçoar essa segmentação com outras informações,

como grau de instrução, tipo de atividade profissional etc. O cuidado ao considerar esse

tipo de variável para segmentação é no posicionamento da marca ou dos produtos de

forma muita restritiva a uma classe, perdendo a oportunidade de exercer influência

sobre classes próximas. Outro problema seria o direcionamento da propaganda em

virtude da classe social que o consumidor ocupa, o que pode associar à marca valores
,

subliminares associados à classe A qual foi destinada a comunicação de marketing.

o uso de informação demográfica é também um dos elementos-chave na delimitação de

áreas geográficas que concentram grupos populacionais definidos, onde uma

organização poderá encontrar maior receptividade aos seus produtos, ou na definição de

estratégias de marketing diferenciadas segundo as características de distintos segmentos
,

de mercado localizados em espaços geográficos distintos. E a chamada segmentação

geodemográfica.

4.2. O conceito de efeito-coorte: origem e aplicação no marketing

Os estudos com coortes são freqüentemente utilizados em medicina, de
forma a possibilitar comparações entre uma coorte que está exposta a uma
situação ou que possui uma característica e um grupo de controle. No
entanto, o termo tem origem militar, e não médica. [...] Conforme sua
definição original, uma coorte é uma unidade do exército romano que
possuía de 300 a 600 homens. Sendo assim, pode-se compreender que
coortes são grupos de pessoas que estão expostas a algumas situações.
(GRIMES; SCHULZ, 2002 apud PEREIRA & IKEDA, p. 4).

Verifica-se que o termo é utilizado em um sentido mais geral como qualquer quantidade

de indivíduos que possuem alguma característica em comum. No entanto, é mais

freqüente encontrar na literatura referências que utilizam o termo como o grupo de

indivíduos (pessoas ou não) que vivenciaram um determinado evento durante um

período específico de tempo.

Em sociologia a coorte tem uma interpretação bastante diferente. O conceito é utilizado

para compreender as diferenças entre diferentes gerações expostas a situações distintas,
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que moldam os valores de cada coorte. Ou seja, em sociologia, em geral, estuda-se as

coortes de idade, ou coortes de nascimento. Entende-se que quando o termo aparece

sem nenhuma adjetivação refere-se a uma coorte de idade. Exemplos de adjetivação

podem ser coorte de aposentados e coorte de graduados.

A popularidade do conceito é crescente, pois é extremamente útil para o estudo de

questões relativas à idade e à mudança social e cultural. Este conceito é o que é

utilizado no campo de marketing, em que as coortes são utilizadas tanto para estimação

de demanda, como para definição de grupos - ou segmentos - com valores e

comportamentos de consumo similares. Dessa forma, coortes são grupos de pessoas que

compartilharam experiências de eventos externos que afetaram profundamente suas

atitudes e preferências (KOTLER, 2000, p. 288). Apesar da palavra ter origem latina,

em marketing a maioria dos estudos sobre o tema foi realizada em língua inglesa,

portanto é mais comum encontrá-lo como cohort.

Desta forma, coorte pode ser entendida como qualquer grupo de indivíduos que

compartilham uma característica comum, principalmente a idade (GLENN, 2005). Uma

definição que busca destacar o elemento que caracteriza a coorte por data de nascimento

é coorte por idade, definida como grupo de pessoas com idades semelhantes que

passaram por experiências parecidas. Schewe e Noble (2000, p. 130) afirmam que

coortes são grupos de indivíduos que nasceram no mesmo período de tempo e que têm

experiências similares em suas vidas em relação a eventos externos. Esses eventos

compartilhados que definem as coortes ocorrem no final da adolescência e início da

vida adulta, e são denominados momentos críticos. Esses grupos de pessoas

diferenciam-se dos demais porque criam dentro de cada coorte um elo cultural com os

outros que entraram na fase adulta na mesma época e lugar.

Segundo Schewe; Meredith; Noble (2000, p. 130) estes momentos de definição - na

literatura em língua inglesa denominados defining moments - são eventos críticos na

formação de valores, atitudes, crenças e comportamentos dos indivíduos. O

compartilhamento desses fatores diferencia uma coorte das demais. Os indivíduos

pertencentes a uma mesma coorte compartilham recordações em comum sobre heróis
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culturais e eventos históricos importantes. No entanto, para ser considerado

efetivamente um evento crítico para uma dada coorte, o evento deve moldar os valores,

atitudes, crenças e comportamentos individuais dos membros do grupo.

De acordo com Schewe; Meredith; Noble (p.55-56), os momentos de definição podem

variar de país para país, e até mesmo dentro de um mesmo país, gerando uma formação

de coortes não uniformes em todo o mundo. Os momentos de definição podem ser

nacionais ou internacionais. Mesmo os eventos que têm impacto mundial podem

influenciar os países de maneira distinta, devido a características socioeconômicas,

culturais, geográficas, religiosas e políticas. Os principais eventos externos que

influenciaram a maioria das coortes pelo mundo foram: Primeira e Segunda Guerras

Mundiais, a Guerra Fria, a Grande Depressão, o advento da televisão, a crise energética,

a queda do muro de Berlim, a Internet, a queda da União Soviética e a Guerra do Golfo.

Por outro lado, podemos observar eventos externos que tiveram impacto apenas em

alguns países e regiões, como a revolução cultural na China e a Guerra dos Seis Dias no

Oriente Médio.

,
E importante destacar também a diferença entre coorte e geração, proposta por alguns

autores. Segundo Schewe, Meredith e Noble (p.48), a geração seria simplesmente o

grupo de pessoas nascidas em um intervalo de tempo, sendo que quando se trata de

várias gerações esse período possui o mesmo intervalo de anos, em geral de dez anos. Já

as coortes são grupos de pessoas que vivenciaram eventos externos durante a passagem

para a fase adulta que acabaram por moldar seus valores. Portanto, o foco principal está

nos eventos externos que unem pessoas em termos de valores, e não na idade em si.

Sendo assim, ao se tratar de várias coortes, elas não precisam seguir o mesmo intervalo

de anos. Portanto, uma coorte pode ser maior ou menor do que uma geração.

Como cita Kotler (p.20 1), para analisar o efeito das coortes pode se recorrer a três tipos

possíveis de coleta de dados. Primeiro, àquela que se faz em uma mesma coorte em

diferentes pontos no tempo, que é chamada coleta longitudinal. Em segundo, àquela que

se faz entre todas as coortes em um mesmo ponto no tempo, que é chamada de
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interseccional. Finalmente, aquela na qual se faz medidas sobre coortes de mesma idade

em diferentes pontos no tempo, que é do tipo série temporal.

Segundo Glenn (p.77), uma grande dificuldade encontrada na análise de coorte é separar

os três efeitos: coorte, idade e período. Em qualquer das três possibilidades de medição

já expostas, dois dos três efeitos sempre se confundem havendo uma dependência linear

entre uma das três variáveis e as outras duas. Resultados provenientes de medidas

longitudinais podem gerar ambigüidades, pois os efeitos da idade e do período se

confundem. Ao se estudar uma coorte específica ao longo do tempo, é impossível

atribuir as diferenças nos padrões de consumo ao efeito idade separadamente do efeito

período. A medição tipo série temporal, por sua vez, visa identificar mudanças entre

pessoas da mesma idade em diferentes épocas. Entretanto, essas diferenças podem ser

atribuídas tanto aos efeitos de coortes quanto aos de período, que se confundem. Um

tipo de medição interseccional, feita em um dado ponto no tempo, reflete não só os

efeitos da idade, mas também os efeitos relacionados às coortes, estando essas duas

influências interligadas.

A combinação dos efeitos da idade e dos efeitos de coorte em medidas interseccionais

geram diversas situações nas quais os resultados dos dois fatores podem se reduzir ou se

reforçar. Quando o consumo de um determinado produto aumenta a cada nova coorte

que surge e aumenta com o avanço de idade, conclui-se que os efeitos se somam e,

conseqüentemente, se reforçam. No caso de um aumento de consumo de sucessivas

coortes combinado com um declínio de consumo com a idade, há uma redução no

resultado dos dois efeitos.

Em marketing, as coortes estão constantemente associadas à subcultura. A
cultura pode ser definida como os significados que são compartilhados pela
maior parte das pessoas de uma sociedade. Dessa forma, subculturas são
grupos distintos de pessoas em uma sociedade que compartilham
significados culturais para respostas afetivas e cognitivas (reações
emocionais, crenças, valores e objetivos), comportamentos (costumes,
rituais, normas de comportamento) e fatores (condições de vida, localização
geográfica, objetos importantes). Para que uma subcultura seja definida, é
necessário que pelo menos parte dos significados seja única e distintiva do
grupo. (PETER; OLSON, 1999 apud PEREIRA & IKEDA, 2006).
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Cada coorte possui uma personalidade e compartilha atitudes sobre a vida familiar,

religião, papéis de gênero, carreira, estilo de vida etc. Essas características em comum

constituem as descobertas mais importantes no processo de segmentação.

Os grupos em termos de idade, também chamadas de coortes, conforme já mencionado,

podem ser chamados de grupos de subcultura porque em geral cada grupo apresenta

valores e comportamentos distintos.

Com o passar do tempo, novas coortes são formadas e as mais antigas desaparecem,

devido ao ciclo da vida, em que os mais velhos morrem e são substituídos por novos

nascimentos. Isso representa um novo desafio para o uso das coortes como base de

segmentação, já que representam um processo dinâmico e novas pesquisas são uma

necessidade constante para mantê-los atualizados.

Devido às diferenças sensíveis entre cada coorte em termos de valores e experiências, é

necessário que as ações de marketing sejam direcionadas adequadamente para cada

grupo. Esse tipo de adequação vai desde o desenvolvimento de produtos e promoções,

até mesmo o planejamento de todas as atividades de marketing.

As coortes são uma boa ferramenta também para o estudo do relacionamento de culturas

de vários países, já que permitem identificar as similaridades e diferenças existentes

entre duas ou mais culturas, conforme proposto por Motta, Rossi e Schewe (2002, p.

21).
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5. APLICAÇÃO DA SEGMENTAÇÃO POR COORTES NO BRASIL

5.1. As coortes brasileiras

As coortes históricas se caracterizam por eventos nacionais marcantes e
nenhum de seus momentos definidores guardam relação com marcas de
produtos. Todavia, as coortes definem épocas, que se descrevem por
comportamentos que invariavelmente se relacionam ao consumo de classes
de produtos e suas marcas. (MEREDITH; SCHEWE; KARLOVICH, 2002
apud PEREIRA e IKEDA, 2006).

Portanto, indícios históricos ajudam a entender a trajetória de preferência por

determinada marca em épocas históricas específicas, os efeitos da publicidade naquelas

épocas e de outros elementos do esforço de marketing. Identificando-se os efeitos-

coorte, a complementação do conhecimento via coortes históricas cresce de

importância, porque permite vincular os esforços de marketing de uma empresa a

épocas históricas e buscar nessa relação alguma explicação para as vendas. Como pelo

efeito-coorte algumas dessas explicações podem se manter ao longo do tempo, ele vai

salientar também o quanto a história de uma marca contém informações úteis para o

marketing contemporâneo.

Os autores Motta, Rossi e Schewe (2002) dividiram os brasileiros em seis diferentes

coortes· "A Era Vargas" a "Pós-Guerra" a "Otimista" a "Anos de Ferro" a "Década. , , , ,

Perdida" e a última "Seja Você Mesmo".

Na primeira coorte, "A Era Vargas" - juventude entre 1930 e 1945 - a classe média

vivenciou a pressão da economia nessa era, o terror e a repressão em diversas formas de

ação. O desemprego era alto, os níveis de educação baixos e os produtos

industrializados escassos. O excesso de propagandas políticas e exaltação de valores

nacionais desenvolveram uma forte cultura nacionalista. Em geral pessoas pertencentes

a essa coorte são conservadoras, religiosas e caseiras. A época foi marcada por um

regime totalitarista carismático, em que havia forte perseguição a qualquer ação de

oposição política. A classe media sofreu fortemente a pressão econômica do período,

marcado pela influência da Grande Depressão do final da década de 1920. A classe
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operária, por outro lado, via em Getútlio Vargas um grande líder, que criou uma série de

leis trabalhistas patriarcais, em contrabalançando os altos níveis de desemprego e

pobreza. O acesso à educação era bastante restrito na época e o governo realizava

propaganda política exaltando os valores nacionais, o que gerou forte nacionalismo

nessa coorte. A escassez de produtos industrializados fez com que o "ser alguém" fosse

mais importante do que "ter alguma coisa". As pessoas dessa coorte em geral são

conservadoras, religiosas e simples.

A segunda coorte, a "Pós- Guerra" - juventude entre 1946 e 1954 - vivenciou uma forte

onda de moral: família, igreja e casamento eram suas mais valorizadas instituições. As

pessoas ainda sentiam o peso do autoritário do regime, mas o retorno para o liberalismo,

o despertar para o desejo de consumo de coisas boas, projetos culturais e materiais de

modernização e a importação de produtos deixaram o sentimento de nacionalismo nos

segmentos privilegiados da população. Aos poucos a necessidade de "ter" superou o

sentimento de "ser". Em geral as pessoas dessa coorte são prestativas, hospitaleiras e

sentimentais.

Já a terceira coorte, a "Otimista" - juventude de 1955 a 1967 - vivenciou diferentes

cenários unidos pela esperança e crença que o Brasil se tornasse "a nação do futuro" o

que imprime nesta coorte características cativantes, um grande medo da política,

salários altos, rápida industrialização e euforia. Forças conservadoras militares tomaram

o poder com medo do comunismo e instalaram um pleno autoritarismo. Esse grupo

vivenciou a transformação do conceito de democracia em uma grande desordem. A

televisão e o rádio serviram como canais de mensagens de otimismo do governo, que

pregava um sentimento nacionalista voltado ao sacrifício, de forma a levar a nação a um

grande crescimento, nunca antes visto no país. No entanto, o medo do comunismo fez

com que o conceito de democracia se transformasse em uma rejeição à idéia de

desordem, culminando com o golpe militar.

A quarta coorte "Os Anos de Ferro" - juventude entre 1968 e 1979 - vivenciou uma

repressiva e violenta ditadura militar que resultou em forte alienação da população desta

época. Os direitos civis foram reduzidos significativamente, a censura foi instituída e



23

políticas de oposição não eram toleradas. Protestos pacíficos eram realizados por meio

de música popular e outras manifestações artísticas. Por outro lado, os valores morais e

éticos sofreram violações, o que era permitido pelo regime, que inclusive utilizava

esportes, festivais, filmes eróticos e novelas para camuflar sua crueldade. Tirar

vantagem dos outros passou a ser uma virtude incentivada pela televisão, e as relações

pessoais passaram a ser marcadas por suspeita, cinismo e desconfiança. Por um lado, a

desigualdade sócio-econômica crescia de forma assustadora, por outro, taxas de

crescimento econômicas vertiginosas eram verificadas, juntamente com aumento nas

importações e exportações, rápida industrialização e urbanização, altos investimentos

em infra-estrutura e ampliação do sistema educacional. A repressão política gerou uma

necessidade de liberdade pessoal, mas por outro lado essa coorte caracterizou-se por não

ter figuras de grande destaque nos campos das artes, política, educação etc.

A quinta coorte, a "Década Perdida", - juventude entre 1980 e 1991 - vivenciou o

começo de uma atmosfera sem censura e um país em um período de insegurança. Houve

uma estagnação do desenvolvimento econômico e aumento de usuários de drogas. A

desilusão da época levou muitos cidadãos às igrejas evangélicas e a se envolver com o

esoterismo. Essa coorte se caracterizou também pela discussão aberta sobre sexo,

preocupação em cuidar da própria saúde e com a natureza. Nessa época, iniciou-se uma

atmosfera sem censura, mas de grande incerteza. Os principais medos dessa geração

foram a AIDS e a violência, além da frustração com a falha dos planos econômicos

desenvolvidos pelo governo para controlar a inflação. Essa geração de pessoas foi

marcada também pelo materialismo e individualismo da cultura de massa

contemporânea ocidental.

Já a sexta e última coorte, "Seja Você Mesmo" - juventude a partir de 1992 - como

ainda não existe um novo coorte identificado no país, este último grupo não possui

um ano que o encerre. A principal característica desse grupo é a tentativa de recuperar

os valores morais e éticos, além de uma maior preocupação com o consumismo. Outros

eventos importantes para o grupo foram a globalização e o Plano Real, que gerou uma

moeda forte e estável e um aumento do poder de consumo e do comércio internacional.

Por outro lado, essa coorte vivencia um período com altas taxas de desemprego e
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privatizações, que foram alvos de duras críticas. Esse sentimento de ser você mesmo foi

gerado em parte pelas incertezas e promessas, como também pelo advento dos

shoppings centers e da geração digital.

Ainda não foi proposta uma nova coorte brasileira. No entanto, o advento da

globalização e a revolução da informática devem fazer com que as coortes de vários

países em uma mesma época tenham uma maior convergência. No Brasil, apesar da

desigualdade social ser uma barreira à formação de coortes, é possível identificar a

importância da Internet na vida das pessoas que virão a compor essa nova coorte,

conforme já é identificado.

Figura 1 - As coortes brasileiras e faixas etárias em 2006
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5.2. A produção nacional sobre a segmentação por coorte

Fonte: Motta, Rossi e Schewe (2002, p.16)

o estudo bibliométrico empreendido, tomando com base as fontes mencionadas na

metodologia, revelou uma produção acadêmica nacional sobre segmentação por coortes

ainda pouco expressiva. O curioso é que mesmo com relação à temática mais ampla da
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segmentação em marketing, tomando como referência apenas os eventos vinculados à

ANPAD, o número de artigos também não muito expressivo: setes artigos em três

edições do EMA e catorze em doze edições do ENANPAD. Esses dados constam do

Apêndice I, que traz as informações detalhas do levantamento bibliométrico realizado.

Outro fato relevante é que todos os artigos, dissertações e teses encontrados no

levantamento bibliométrico empreendido têm uma relação com o Prof. Paulo César de

Mendonça Motta, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-RIO.

Todos os trabalhados encontrados referem-se ou a dissertações e teses orientadas por

Motta ou são artigos em que há co-autoria do próprio e/ou de seus orientados.

Podemos afirmar que o artigo seminal que propõe a classificação das coortes brasileiras

é o artigo de Motta, Rossi e Schewe de 1999, intitulado Using Brazilian Cohort Values

to Target TV Shoppers, publicado nos anais da COTIM 99 - Conference on

Telecommunications and Information Markets.

Apenas três trabalhados dos que foram levantados tem uma abordagem mais conceitual

do tema da segmentação por coortes. Dois são trabalhos orientados por Motta: i) a

dissertação de mestrado defendida em 2000 por João Renato de Souza Coelho Benazzi,

intitulada Abordagem por Coortes no Brasil e Tendência Nostálgica:- uma Perspectiva

de Marketing Aplicada a Atitudes do Consumidor; ii) a tese de doutorado defendida em

2003 por Monica Zaldan G. Rossi, intitulada Marketing de Gerações: um Estudo de

Segmentação por Coortes. O terceiro trata-se de um artigo de Motta em co-autoria com

João Renato de Souza Coelho Benazzi, intitulado Explorando Valores Programados

por Coortes Geracionais como Discriminadores de Segmentos de Consumidores,

publicado no ENANPAD em 1999.

Todos os demais trabalhos encontrados representam estudos sobre o efeito-coorte em

relação a preferências dos consumidores por produtos ou serviços, como moda

feminina, comidas, filmes, música popular, lazer infantil, dentre outros, como poder ser

observado com maior detalhe na Tabela 2 abaixo.
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Tabela 2 - Artigos, teses e dissertações sobre segmentação por coortes

Dissertação
1999 de Mestrado

IAG/PUC-Rio

Ano

1999

2002

Vefculo

Artigo
ENANPAD

Artigo
ENANPAD

Autores

Érica Maloper
Bonn; Paulo
Cesar Motta -
IAGI PUC-Rio

João Renato de
Souza Coelho
Benazzi; Paulo
Cesar Motta -
IAG/PUC-Rio

Erica Maloper
Bonn

Tftulo

Coortes e a
Preferência por

Filmes de Cinema

Marketing de
Gerações: um
Estudo de

Segmentação por
Coortes

Os efeitos de
geração ea

preferência por
filmes de cinema

Resumo

o chamado metabolismo demográfico ocasiona transformações
sociais, que decorrem principalmente do fato de pessoas nascidas
em um mesmo intervalo de tempo vivenciarem um conjunto de
eventos especfficos, e agirem de maneira diferente de grupos
nascidos em outras épocas. Cada um desses grupos é denominado
de coorte. O efeito do coorte refere-se à composição de grupos
cujos os comportamentos se distinguem por causa da influência de
eventos históricos, sociais e polfticos únicos que determinam as
caracterfsticas de cada grupo. Daf se identifica a importância do
estudo da influência dos coortes. A disciplina de marketing tem
lançado mão da análise do efeito coorte para prever e antecipar
mudanças nos padrões de consumo. Este trabalho verifica a
validade de se efetuar estudos especrficos,nessa direção, avaliando
se os gostos e as preferências do público de mais idade por filmes
de cinema podem estar relacionados aos efeitos dos coortes, isto é,
se gostos e preferências adquiridos em épocas em que eram mais
jovens irão se manter por todas suas vidas. Entre outros, os
resultados mostram que os filmes de cinema são pouco
influenciados pelo efeito idade e que os efeitos de coorte e de
perfodo foram mais importantes neste caso.

Este artigo aborda o marketing de gerações. As recentes alterações
na estrutura e na dinâmica populacional no Brasil salientam a
necessidade de melhor caracterização de seus segmentos etários.
Para marketing, uma questão relevante é entender como
envelhecerá a população no que diz respeito aos seus hábitos de
consumo. No processo de envelhecimento, três efeitos interagem:
efeitos coorte, idade e perfodo. Observar esse processo a partir da
perspectiva dos coortes pode trazer luz à compreensão dos
comportamentos de consumo a partir dos valores sedimentados em
determinada época do ciclo de vida dos consumidores. Conhecendo
tais valores, pode-se melhor avaliar compostos de serviço e produto
para cada coorte e, sobretudo, como melhor implementar
estratégias de comunicação e abordagem do mercado. Os
resultados deste trabalho apontam para a relevância do efeito
coorte nas atitudes dos consumidores. A partir de classificação da
população brasileira em seis coortes, foram testados vários valores
ligados a essas atitudes e propostas diretrizes genéricas de
abordagem de marketing a tais segmentos.

O chamado metabolismo demográfico ocasiona transformações
sociais, que decorrem principalmente do fato de pessoas nascidas
em um mesmo intervalo de tempo vivenciarem um conjunto de
eventos especlficos, e agirem de maneira diferente de grupos
nascidos em outras épocas. Cada um desses grupos é denominado
de coorte. O efeito do coorte refere-se à composição de grupos
cujos os comportamentos se distinguem por causa da influência de
eventos históricos, sociais e polfticos únicos que determinam as
características de cada grupo. Daí se identifica a importância do
estudo da influência dos coortes. A disciplina de marketing tem
lançado mão da análise do efeito coorte para prever e antecipar
mudanças nos padrões de consumo. Este trabalho verifica a
validade de se efetuar estudos especfficos nessa direção, avaliando
se os gostos e as preferências do público de mais idade por filmes
de cinema podem estar relacionados aos efeitos dos coortes, isto é,
se gostos e preferências adquiridos em épocas em que eram mais
jovens irão se manter por todas suas vidas. Entre outros, os
resultados mostram que os filmes de cinema são pouco
influenciados pelo efeito idade e que os efeitos de coorte e de
perfodo foram mais importantes neste caso.
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Dissertação
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Marketing aplicada
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Esta dissertação aborda o marketing de gerações. As recentes
alterações na estrutura e dinâmica populacional no Brasil salientam
a necessidade de melhor caracterização de seus segmentos
etários. Para marketing uma questão relevante é entender como
envelhecerá a população no que diz respeito aos seus hábitos de
consumo. Observar este processo a partir da perspectiva dos
coortes pode trazer luz à compreensão dos comportamentos de
consumo a partir dos valores sedimentados em determinada época
do ciclo de vida dos consumidores. Conhecendo tais valores pode-
se melhor avaliar compostos de serviço e produto para cada coorte
e, sobretudo, como melhor implementar estratégias de comunicação
e abordagem do mercado. No processo de envelhecimento três
efeitos interagem: efeitos coorte, idade e período. A tendência
nostálgica também interfere no processo, especialmente na
manifestação do efeito coorte. Os resultados desta pesquisa
apontam para a nostalgia como característica psicográfica ou de
estilo de vida. Não foram encontrados indíCios de que se trata de
característica ligada à idade. Os resultados apontam que a
tendência nostálgica parece sofrer influências marcantes de acordo
com o sexo e a classe social (ou nível de renda). A influência do
efeito coorte, de acordo com classificação proposta por Motta, Rossi
e Schewe (1999), sobre a tendência nostálgica parece também
relevante, embora os dados apontem efeitos de menor intensidade
quando comparados aos ligados ao sexo e classe social. Os
resultados apontam para a relevância do efeito coorte nas atitudes
dos consumidores. A partir de classificação da população brasileira
em 6 coortes foram testados vários valores ligados estas atitudes e
propostas diretrizes genéricas de abordagem de Marketing a tais
segmentos.

Dissertação Maria Gabriela
2000 de Mestrado

IAG/PUC-Rio Alonso Deccache

Efeito coorte e a
atitude do

consumidor do
setor de

supermercados

Diferenças nas preferências de consumo podem resultar de
atributos da loja ou do estilo de atendimento prestado ao
consumidor, mas também podem advir de experiências passadas
ou de valores pessoais do indivíduo. A correta percepção dos
efeitos que influenciam as preferências de compra traz positivas
implicações para as práticas de marketing, pOIS um melhor
conhecimento dos consumidores permite que se promova uma
comunicação mais adequada ao mercado ou a segmentos deste,
maximizando os resultados dos esforços de marketing. O coorte -
conjunto de indivíduos que amadurecem em um mesmo ambiente,
com experiências de vida semelhantes - é marcado pelas condições
que prevaleceram em períodos críticos no ciclo de vida de seus
membros. Através da análise de coorte é possível identificar os
efeitos da pertença a um coorte nas atitudes de compra dos
consumidores. Neste estudo, o método de análise de coorte é
aplicado ao setor de supermercados. Desse modo, possibilitará a
este setor um melhor conhecimento das atitudes de compra de seus
consumidores, podendo abordá-los com maior eficácia.

Dissertação
2000 de Mestrado

IAG/PUC-Rio

Maria Luiza
Carneiro da

Cunha

o impacto da
idade, período e
grupo coorte no
consumo de Vick
Vaporub no Brasil

Na indústria farmacêutica, o mercado de medicamentos de venda
livre envolve bilhões de dólares por ano, e tem se tornado cada vez
mais competitivo. Com a decisão de compra de medicamentos de
venda livre nas mãos dos consumidores, as empresas que
produzem e vendem este tipo de medicamento enfrentam profundos
desafios de marketing. Os estudiosos de marketing, por sua vez,
vêm trazendo novas perspectivas para a análise do comportamento
do consumidor como, por exemplo, o estudo do chamado efeito
cohort. Desta forma, pesquisou-se a influência dos efeitos de idade,
período e cohort na variação do consumo de um importante e
tradicional medicamento de venda livre no Brasil: O Vick Vaporub.
Para o estudo foram investigados D histórico do produto no Brasil,
os efeitos físicos do tratamento no indivíduo e a variação na idade
dos usuários desde 1950. Como resultado, foram geradas 6
hipóteses sobre os efeitos de idade, período e cohort na variação do
consumo de Vick Vaporub no Brasil. Os estudos realizados
permitiram concluir que, na medida em que a população mundial
evolui no sentido de aumentar o número de idosos e reduzir o
número de crianças, somente através deste tipo de análise é que os
profissionais de marketing poderão compreender o impacto de suas
ações no presente e no futuro.



2003

2003

2004

2005

Tese de
Doutorado

IAG/PUC-Rio

Dissertação
de Mestrado
IAG/PUC-Rio

Dissertação
de Mestrado
IAG/PUC-Rio

Dissertação
de Mestrado
IAG/PUC-Rio

Monica Zaldan G.
Rossi

Elaine Assayag

Isabela Yumi
Ribeiro Kitajima

Mario Rubens de
Oliveira Carneiro

Explorando
valores

programados por
coortes

geracionais como
discriminadores de

segmentos de
consumidores

A Intenção de
Consumo de

Entretenimento e
as Gerações
Brasileiras

A influência das
gerações na
formação da
preferência
musical: um

estudo aplicado à
música popular

A influência de
coortes na

preferência por
produtos

culturais Um
estudo aplicado
aos ídolos da

teledramaturgia
brasileira
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Este trabalho elabora o mosaico de valores que define os coortes
geracionais brasileiros mais recentes. Pressupõe que os mesmos
valores estão presentes em todos os coortes, porém em graus
distintos. Hipotetiza que alguns valores prevalecem em coortes
específicos, permitindo defini-los com alguma precisão. Admite a
variação intercoorte nos graus dos valores e também investiga a
existência de variações intracoorte, o que inova o processo de
segmentação por coorte. Emprega a abordagem de estrutura de
classe latente, ainda inexplorada para segmentação de coortes, a
qual adota uma lógica fuzzy mais adequada para tratar de variáveis
emocionais e comportamentais. Os resultados confirma a premissa
de efeitos coorte no Brasil e mostra como segmentá-los por meio de
modelos probabilísticos. Os resultados também apontam eventos e
mudanças sociais definidores dos coortes brasileiros, porém não
demonstram existir associação entre gênero e efeito coorte no caso
dos coortes brasileiros estudados. Por último, os resultados
destacam o potencial da segmentação intracoorte para melhoria das
táticas e estratégias de marketing.

O objetivo do estudo é examinar a relação entre a intenção de
consumo de entretenimento por um grupo de indivíduos e as
gerações Brasileiras. Um estudo empírico é conduzido para
determinar a relação entre gerações e a probabilidade da realização
de atividades de lazer. Dependendo da forma de lazer, os
resultados apontam relação entre gerações e a intenção de
consumo de entretenimento, contribuindo para o estudo do
comportamento do consumidor através do Marketing Geracional e
auxiliando empresas na determinação de seu público alvo e no
desenvolvimento de suas campanhas.

A música popular desempenha um papel importante na vida social
dos consumidores, tanto no aspecto hedônico quanto
comportamental. Se destaca também como um importante
componente no ambiente de serviços. Este trabalho verifica se a
formação do gosto musical pode estar relacionado à idade, aos
efeitos de coorte e período. Entre outros, os resultados apontam
para a formação de uma preferência por música popular que reflete
o gosto adquirido no final da adolescência e início da fase adulta. As
conclusões do estudo contribuem para a compreensão do
comportamento do consumidor e auxiliam as empresas e os
gerentes no desenvolvimento de ferramentas de marketing mais
precisas e eficazes.

Estudos a respeito dos efeitos de coortes sobre a preferência por
diversos produtos culturais levantaram evidências da existência de
um período de maior sensibilidade na vida dos consumidores, no
qual desenvolvem-se gostos levados por toda a vida. Estas
conclusões oferecem a alternativa da segmentação por coortes,
fornecem mais informações sobre comportamento dos
consumidores, auxiliam na previsão de demandas e no
direcionamento de ações de marketing. No contexto brasileiro,
nenhum produto cultural tem a abrangência, a presença e a
relevância que os ídolos da teledramaturgia têm sobre a população
em geral. Em um país com diferenças sócio-econômicas abissais
entre classes, o veículo de distribuição cultural mais forte e
democrático, por estar presente em todos os extratos sociais, é a
televisão, que por sua vez tem como seu principal produto as
novelas. Nada é mais popular na tv brasileira do que a
teledramaturgia. O papel que esta desempenha através de seus
artistas na vida social dos consumidores brasileiros é inegável, por
invadirem consensualmente milhares de lares todos os dias, os
ídolos teledramatúrgicos possuem enorme apelo sobre seu público.
Fato este comprovado pelo grande número de endosso publicitário
que realizam. Desta forma, esta pesquisa apresenta uma
investigação empírica, onde homens e mulheres expressam suas
preferências por ídolos masculinos e femininos da teledramaturgia
brasileira, a fim de verificar se efeitos de coortes afetam tais
preferências. Com isso, por lado contribui-se para ampliar o escopo
dos trabalhos já realizados nesta área e por outro, através das
conclusões apresentadas que corroboram a teoria, pode-se fornecer
subsídios aos profissionais de marketing para aumentar a eficácia
de seus estímulos publicitários.
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Ana Raquel
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Estudos recentes investigaram a existência de um sentimento
nostálgico em relação a objetos, pessoas ou lugares que marcaram
suas vidas quando elas eram jovens. A relação do consumidor de
mais de 30 anos com a comida traz à tona mais do que uma
simples descrição de um prato em especial. O contexto e as
pessoas envolvidas no evento também são importantes em suas
lembranças.Por meio de entrevistas, este estudo faz inferências
relativas aos aspectos nostálgicos ligados à comida e ao contexto
que a envolve, para entender como a nostalgia pode afetar o
comportamento do consumidor e seus hábitos alimentares.

2006
Dissertação
de Mestrado
Profissionaliz

ante
IAG/PUC-Rio

Christine dos
Santos Pina

o Efeito Coorte e o
Desenvolvimento
das Preferências

por Moda Feminina

Evidências mostram que existe um determinado período na vida dos
indivíduos onde certas preferências são desenvolvidas. Essas
preferências parecem ser levadas por toda a vida, influenciando nos
gostos desses indivíduos a longo prazo. Esse fenômeno vem a ser
o que chamamos de Efeito Coorte. Este estudo a avalia se,
conforme a teoria dos efeitos do coorte até então estudada, existe
um período mais sensível da vida do indivíduo, no qual a
preferência pelas tendências da moda é formada. O estudo
investiga, ainda, alguns desdobramentos desta teoria, procurando
identificar se existem um ponto máximo onde esta preferência
ocorre. Os resultados mostraram ser compatíveis com a teoria até
então estudada, fato que vem a ser de extrema relevância no
trabalho de profissionais de marketing no setor da moda, além de
sugerir estudos futuros mais extensivos no assunto.

2006
Dissertação
de Mestrado
IAG/PUC-Rio

Mariana Gava
Reddo Alves

o Efeito-Coorte na
Preferência da

Aparência Física

Esta pesquisa investiga a correlação entre a idade das pessoas e
suas preferências pela aparência física, que possa vir a ajudar no
entendimento do consumo de produtos influenciados pela estética e
identificar que tipo físico seria mais indicado para campanhas de
marketing. Investiga, particularmente, como a associação da idade
como a preferência pode ser explicada por meio do efeito-coorte.
Diversos estudos mostram a relevância do efeito coorte no
estabelecimento da preferência por diversos produtos e serviços. O
estudo levanta hipóteses que foram testadas a partir de dados
levantados por meio de questionário em que atores e atrizes
indicadas para o Oscar desde a década dos quarenta que são
avaliados segundo critérios de aparência física. Os resultados
mostram que, em geral, existe um período crítico de idade em
acontece a formação das preferências. Os resultados realçam
diferenças marcantes entre as respostas quando classificadas pelo
gênero do respondente.

2007
Dissertação
de Mestrado
Profissionaliz

ante
IAG/PUC-Rio

Isabela
Nascimento
O'Grady

Lazer Junto com
as Mães:

Restrições ao lazer
infantil

Este trabalho tem como objetivo principal a identificação dos fatores
que impedem ou restringem o consumo de atividades de lazer
infantil, adotando como base o modelo de restrições ao lazer
desenvolvido por Crawford, Jackson e Godbey (1991). Com a
finalidade de entender como se dá a escolha do lazer infantil e
identificar as restrições existentes, foram pesquisadas mães
pertencentes a diferentes gerações. Esta abordagem foi adotada
pois, como objetivo secundário, este estudo pretende investigar,
através da Teoria de Coortes, possíveis diferenças de atitudes
frente às restrições ao consumo do lazer infantil pelo target
pesquisado. Os dados foram coletados através da utilização da
metodologia de pesquisa qualitativa por meio de entrevistas em
profundidade e grupos de foco. Os resultados obtidos sugerem que
não existem fortes restrições por parte das mães no consumo de
atividades de lazer de seus filhos. As barreiras intrapessoais não
apresentaram importância significativa para este target. No entanto,
independentemente do Coorte analisado, foram encontrados fortes
indícios de barreiras interpessoais e estruturais que se constituem
em um importante objeto de estudo, uma vez que impactam
diretamente a vida familiar e social da população em geral. As
conclusões deste estudo objetivam contribuir para a formulação de
estratégias de empresas pertencentes à indústria do
entretenimento, bem como subsidiar estratégias de atuação do
governo no que tange a investimentos ou financiamentos de
projetos de entretenimento para o público infantil.
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Segundo os autores Schewe, Meredith e Noble (2000), e também Motta, Rossi e Schewe

(2002), foram identificadas algumas limitações para a segmentação baseada em coortes,

as quais foram sistematizadas na Tabela 3 abaixo. Procuramos relacionar as limitações

citadas pelos autores com a teoria estudada a respeito de coortes.

Tabela 3 - Confronto entre limitações do estudo e teoria abordada

1
.Dificuldade de se vislumbrar as características em comurn dos grupos mais jl)vens.
Isso r'epresenia um grande probletna em 1J1T' mundo em qJJecrianças e se oiesceníes
têm urn grande papel etn.tenfJOs de COnSlJtTIO. _

.A. os investimer os de tempo e recursos para a realização de pesquisas
br ngent s d coortes. No entanto I ,sS>J tipo de limitação pode s- r .:ofuc'on do

através de parcerias, envof\/endo, por exernplo, ins1itutos de pesquisa
. 'nd~pendente~f • cadêmicos. centros de pesquisa e ernpresas.

2

3

Para que utn rnom mo de definicão seja' tribllído a uma coorte. é necessário que et•
seja devidsrnente cornlJnicado para essas pessoas. Sendo assitn t isso pode ser uma
barreira à formação de coortes em países não desenvolvidos t Já que nos países
desenvolvidos a tecnoJogla permite que as noticias sejstn cotnpat1nhadas por um
grande nútTt ro d pessoas em qu ão de segllndo~. A comunicação des. e~
eventos peja imprensa 1~z com que a popuJaçãc' os considere mais confiávei$ e
impor1antes. O que não acontece com o que é cornlJrncado pelo boca a boca.

4

A educaç'" o tarnbérn de$empenha urn p' pel central na formação dos valores de l.Jma
sociedade, bern como no desenvofvilnento econômico e 1ormaç'~o dos hábitos e
consumo de um país, Em países em que há altas taxas de ana11abetistTto.o poder

das coortes é diminuído I pois difiojfmente essas pessoas compreendem e
compart'lh mos signjflcados des"'e.s tnomentos de definição.

As coorte~ só pOdem s-er
observadas com maior precisão

após a maioridade

Os eventos externos são o que '
de1inem as coorte ..•

Os eventos exte nos são o que
def.inem as c.oortes

5
Para que utn evento seja um tnomenio de dettnicao, necessario que ele tenha

.. ()s eventos externos são o que
r-et vâncj'J expre....sa por c,onseqOêncis", sociais. Esses pres uposto~ são em geral
atendidos por países desenvolvidos e por alglJns países em desenvolvimento.
No Bra ..••i', como não há estudos aprofundados que levetn em conta os vatores de
cada coorte. bem corno seus há itos de compra e gostos culturais, é difícil
estsbefecer um programa de aqão que teve em conta as coortes corno base d
segmenação. No entanto. as coortes identificadas parecem ser um bom
directonador de esforços de segmentação, na tnedjda em que destacam os
prjr~cipajs val0t'es I c~en as e itude desses grupos nÇ't país,

7

o Brasil é um país caracterizado por urna diversidade extrema, seja ela cuftura! ou
educacional, o que faz cotn que as coortes identifjcadas tenham v lidade p nas
para urn grupo mais restrito da população, que tetr~acesso à cultura, n:~nditnentos

trf hJre e nível de e .~cofar,idde SlJ erior à tn ;d~ada população.

Fonte: adaptado de Schewe, Meredith e Noble (2000) e Motta, Rossi e Schewe (2002)

definem as coortes

As coortes necess em que
todos esteJam conexos com os
acon1ecimentos. não restritos
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

o uso de coortes no processo de segmentação de marketing pelas organizações ainda é

muito incipiente, necessitando de desenvolvimentos expressivos em pesquisa, sobretudo

no Brasil. Passados vinte e cinco anos, desde o início da utilização dessa técnica, ainda

não houve grandes mudanças em relação ao seu uso, principalmente em países que não

os EUA. Poucas empresas exploram a utilidade dos conceitos para compreensão do

mercado consumidor. As poucas aplicações se deram na compreensão de coortes

específicos, mas não em estudos completos de coortes, abrangendo todas as faixas

etárias de um país ou cultura. Isso pode ser explicado pelo alto custo e tempo

necessários para a realização desses estudos.

o efeito-coorte também representa uma forma interessante de estudo do relacionamento

de culturas de vários países, já que permite identificar as similaridades e diferenças

existentes entre duas ou mais culturas, em função de eventos históricos, sobretudos os

de impacto mundial.

As coortes podem ser utilizadas também para a estimação da demanda de longo prazo.

No entanto, essa aplicação ultrapassa os limites do marketing, devendo ser uma

consideração estratégica da empresa, já que suas estimações são realizadas para décadas

à frente. Faz parte também do planejamento estratégico, de longo prazo, preparar a

empresa para produtos que requeiram novas tecnologias e que poderão ser lançados

quando uma dada coorte entrar em uma nova fase do ciclo de vida.

Isso se estende também para o planejamento de novos canais de distribuição, já que uma

coorte pode vir a fazer parte do grupo de usuários de um produto relacionado à idade,

mas possuir hábitos de compra distintos. Neste caso, talvez as empresas tenham que

adequar a distribuição desses produtos para os canais que essa coorte prefere.

Uma das principais limitações deste estudo foi a utilização de poucas fontes referentes

às coortes brasileiras, devido à ausência de outras pesquisas no Brasil que corroborem
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às coortes identificadas. No entanto, as coortes identificadas parecem representar bem

os brasileiros.

Além disso, a falta de estudos mais aprofundados sobre o tema, não só no Brasil como

em todo mundo, faz com que seja difícil tirar conclusões mais específicas sobre como as

coortes podem ser utilizadas nas decisões de marketing.

Na década de 80, Reynold e Rentz (1981, p. 69) já destacavam que a análise de· coortes

aplicada ao marketing estava em um estágio embrionário. Apesar de alguns avanços na

área, isso ainda é uma realidade em relação à aplicação de coortes em marketing.

Porém, há uma série de relatos pontuais sobre a utilização do conceito de coortes pelas

empresas, que se expressam por meio da escolha de apelos que tenham significado para

cada uma, como ícones, ídolos, músicas e até mesmo valores. No entanto, muitas vezes

essas ações são mais intuitivas do que resultado de projetos de pesquisa profundos.

Mesmo assim, recomenda-se que o uso das características das coortes seja ampliado,

dado que a maioria das empresas que a utilizam, fazem-na apenas em relação à

comunicação com o mercado.

Justamente pelo fato de que poucas pessoas compreendem o conceito de coorte é que

ela passa a ser mais importante ainda, pois pode ser uma forma de realizar uma

segmentação diferente e sair do lugar comum. Uma empresa que utilize essa base de

segmentação poderá desenvolver ações de marketing específicas para cada coorte,

fazendo com que suas ações tenham maior eficácia. Sua promoção, se baseada nos

valores das coortes que escolher para atuar, estabelecerá também uma comunicação

diferenciada com esses grupos, utilizando seus próprios conceitos e valores.

No entanto, a segmentação só é eficaz se estiver inserida no desenvolvimento do plano

de marketing, já que uma boa base de segmentação é um dos pressupostos básicos de

um bom processo de planejamento de marketing. De nada adianta a empresa investir em

um projeto de pesquisa de coortes se este esforço não for traduzido em ações

coordenadas de marketing.
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Este trabalho buscou ainda gerar informação sistemática sobre a produção acadêmica

sobre segmentação por coortes em marketing no Brasil como forma de contribuir com

futuros estudos nessa área. O levantamento bibliométrico realizado, além de oferecer

um mapeamento, mesmo que parcial, da produção acadêmica relacionada ao tema,

revela um potencial para o desenvolvimento dessa temática no Brasil, ainda pouco

explorada.

~ ·C· U ,-. NC,,,, • 1'1..T. 'I,.
POlO UNIVEf'1SlrÁRia D~D~oteca doAt rrado
'1'~, 'go da O"ra / CÓd' OlTA REDOND

v . '90 do Examplar
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"APENDICE I

LEVANTAMENTO DE ARTIGOS SOBRE SEGMENTAÇÃO POR COORTES NOS EVENTOS
E PERiÓDICOS VINCULADOS À ANPAD - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS·

GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO

EVENTOS

1. ENCONTRO DE MARKETING - DE 2004 (I) A 2008 (111)

TOTAL EM 3 EDiÇÕES DO EVENTO:

ARTIGOS SOBRE SEGMENTAÇÃO POR COORTES = O
ARTIGOS SOBRE SEGMENTAÇÃO = 7

EMA2008 - COORTES = O
EMA2008 - SEGMENTAÇÃO = 2

A Influência da Preocupação Ambiental na Segmentação dos Consumidores de Papel para Impressão
Alberto Pagano Gil, Alceu Salles Camargo Júnior

Resumo: Este artigo apresenta o objetívo de cornpreender o papel da preocupação e responsabilidade
ambiental sobre o processo decisório de conlpra de papel para impressão frente outros
atributos corno preço e qualidade. O estudo busca obter uma segmentação dos consumídores
de papel do tipo A4 de forma a cornpreender as diferenças nos conlportamentos de compra
entre eles. Para isto, desenvolvenl0s um questionárío corn ínfornlações sócio·-econômicas e
tanlbénl conl perguntas sobre o conhecimento dos problenlas anlbientais no mundo e no
processo produtivo na indLlstría de papel e celulose. O principal elemento do questionário é o
que apresenta aos respondentes cinco produtos (papel para írnpressão) ílustrativos conl
diferentes níveis de preço) qualidade e adequação anlbiental! de forn1a a simular as
preferências e o comportarnento decisório de conlpra. O estudo obteve três segrnentos
distintos de consunlidores e foi capaz de denornína··los de consLunídores verdes que mais
valorízanl a preocupação e adequação anlbiental do produto) os consurnidores economlcos
que valorizanl mais o preço em detrin1ento da qualidade e adequação arnbiental e os
consunlidores indiferentes. Outros resultados e implicações gerenciais são tarnbénl
apresentados e discutidos.

Macro Segnlentação de Mercado de Carne Bovina: Um Estudo de Caso Sobre Preferências e Exigências
do Consurnidor Organizacional Internacional
Gera!dino Carneiro de Araújo, Marcelo Rubio Tavares) Paulo Sérgio Miranda Mendonça

ResunlO: O objetivo deste aliigo é desenvolver urna análise da nlacro segrnentação de
rnercado do consurnidor organizacional de carne bovina a partir das exportações de um
frigorífico. Foi elaborado unl referencial teórico sobre segmentação de nlercado, consunlidor
organizacional, nlercado de carne bovina e febre aftosa. A segnlentação de mercado trata-se
de uma ferrarnenta de rnarketing que tem se rnostrado muito irnportante nas empresas, pois é
através dela que as organizações identificarn o que os clientes/consumidores desejam e suas
necessidades. Devido à concorrência enlpresarial, as organizações tênl que buscar novos
clientes e mostrar um planejarnento de estratégias na administração de vendas para se destacar
no rnercado competitivo. Desta maneira a análise da segmentação de rnercado foi executada
através da apreciação dos dados e pesquisas sobre o mercado da carne bovina expostas através
de gráficos, quadros e tabelas; para identificar quais os países que mais consonlem a carne
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bovina, ern quantidade) valor pago e o tipo do produto de sua preferência, as barreiras para as
exportações e as exigências sanitárias dos governos dos países irnportadores. União Européia:
Estados Unidos, Egito, Rússia e Irã são os principais mercados inlportadores de carne bovina,
no frigorífíco estudado, e apresentali1 preferências e exigências distintas.

EMA2006 - COORTES = O
EMA 2006 - SEGMENTAÇÃO = 4

Campos Temáticos:

~ A - Teorias, Modelos e Metodologia em Marketing
~ B - Comportamento, Dimensionamento e Previsão de Mercados
~ C - Atividades, Aplicações e Técnicas de Marketing

Segmentação de Mercado Utilizando Dados da Cornunidade Virtual Orkut [A]
Edar da Silva Ariana
Leandro Maurício Medeiros Vieira
Martin de La Martiniére Petroll
Renan Petersen···Wagner
Ricardo Sinlm Costa

Resumo: A existência de uma infinidade de dados nos últimos anos tem disponibilizado à
área de marketing novos horizontes para a definição e segnlentação de nlercados; auxiliada
por bancos de dados tanto privados e internos da organização, quanto públicos e externos. Urn
exenlplo do segundo tipo são as comunidades vir1uais, sendo o Orkut um dos seus expoentes.
Este al1igo; de caráter exploratório, tem o intuito de apresentar duas formas alternativas de
segnlentação de nlercado (regressão logística e redes neurais) através de dados secundários
coletados no Orkut, pressupondo de que é possível prever determinadas atitudes de consurno
explicitadas por rnenlbros das comunidades virtuais. Para tanto, foram escolhidas duas
comunidades autodenorninadas ':eu anlO cerveja gelada" e "eu odeio cerveja': ~ das quais forarn
coletadas amostras probabilísticas aleatórias de 400 rnembros cada. Com o processamento e a
análise dos dados desenvolvidos em quatro fases - linlpeza de dados e seleção de variáveis de
interesse, análise de cluster, análise discriminante através de regressão logística e análise
discrinlinante através de redes neurais confirmou-se a possibilidade de se deternlinar
atitudes de consumo e~ com isso) utilizar a conlunidade viriual Orkut corno um banco de
dados para segmentação. Demais contribuições, limitações e irnplicações constam no estudo.

Análise e Segmentação do Mercado Consumidor de Farmácias e Drogarias [8]
Andréía Maura Frey de Lira
Renato Marchetti

Resumo: Este artigo teve como objetivo príncipal descrever o comportamento do consumidor
na escolha de farrnácias e drogarias ern Curitiba e identificar segmentos de mercado con1 base
nestes comportamentos. Para atingir tal objetivo foi realizada unla pesquisa de duas fases. A
primeira fase apresentou natureza exploratória e envolveu a cOleta de dados secundários sobre
o terna. A segunda fase envolveu a coleta de dados primários e foi dividida enl duas subfases:
unla pesqUIsa qualitativa de caráter exploratório e uma pesquisa quantitativa de caráter
descritivo. Foram encontradas relações significativas entre as variáveis independentes (sexo,
faixa etária: classe social) e a variável dependente (comportanlento de escolha de farnlácias e
drogarias). Através da análise de nlodelo de classes latentes forarn identificados quatro
segmentos de consurnidores entre os entrevistados) com base na importância atribuída aos
atributos considerados e avaliados na escolha de urna farmácia e drogaria: exigentes,
econôn1icos, práticos e cautelosos.
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Segtnentação Mercadológica dos Clientes de Consultórios Médicos do Setor Privado deSaúde: um
Estudo Exploratório com Ênfase na Psicografia [C]
Fabiana Nogueira Holanda Ferreira
Alípio Ramos Veiga-Neto

Resumo: A oferta de produtos e serviços orientada para atender aos desejos dos consumidores exige um
conhecimento específico dos mercados alvo por rnelo da identificação de segrnentos corri
características sernelhantes} quer seja ern relação a critérios SOClo-economICOS} denlográficos}
geográficos, corrlportamentais ou psicográficos. No setor privado de saúde! os consultórios
médicos são organizações que vêm apresentando concorrência acirrada e necessidades de uma
gestão eficaz para acornpanhar as exigências dos clientes. Esta pesquisa teve corno objetivo
geral observar a aplicabilidade das bases de segrnentação rrlercadológica: corri ênfase na
psicográfica: em consultórios médicos do setor privado. Para tanto, foi realizada uma. pesquisa
exploratória de natureza qualitativa por rneio de estudo de rnúltiplos casos com dois atores
principais: os rnédicos e os clientes. A pesquisa foi realizada errl três fases) sendo realizadas
entrevistas com dois profissionais que atuam na cidade de Fortaleza e aplicados questionários
corn 105 clientes destes profissionais. Os resultados obtidos apresentaram uma utilização de
variáveis do tipo sócio-econôrnica e o interesse dos profissionais ern utilizar outros critérios,
principalmente os psícográficos.

Segmentação: o Que Antecede à Estratégia de Mercado Alvo [e]
Mauro Calixta Tavares
Rubens da Costa Santos

Resurno: Este artigo apresenta urna abordagenl prática de segrnentação de rnercado. Sua pnrnelra parte
revisa; sob a ótica de rnarketingl conceitos escolhidos relacionados à segtilentação de mercado.
Estabelece sua distinção enl relação ao conceito de diferenciação de oferta e ao enfoque de
mercado alvo. A seguir; discute um aspecto pouco explorado na literatura mercadológica que é a
conveniência de a efTlpreSa segrnentar deliberadafilente ou não o rnercado. Reconhece que;
independenternente da existência do esforço de segrnentação, o rnercado responde de fortil a
segmentada, de onde aflora a alternativa de segmentação por resposta ou post hoc. Apresenta,
ainda! corno contribuição ao estudo e à prática da segmentação! o detalhamento de sete
dirnensões que poderi1 ser utilizadas para estabelecer unla rnoldura para esse processo e que
podefil perpassá-lo. Essas dinlensões são: espacial! temporal, de atilplitude, de profundidade!
qualitativa! de ponderação, numérica e de proporção. Os resultados de uma pesquisa
nlercadológíca realizada para urn hipermercado! segundo as dirnensões propostas; são
apresentados no sentido de demonstrar o seu sentido prático e sua aplicabilidade, etil uma de suas
possibilidades. Ao final são colocadas em relevo as considerações relacionadas ao que esse
processo demanda, bern como as irnplicações práticas decorrentes de sua adoção.

EMA2004 - COORTES = O
EMA 2004 - SEGMENTAÇÃO = 1

Sisterna de Segmentação Psicográfica VALS-2 ern relação às Classes Sociais
Alipio Ranl0s Veiga Neto (Curso de Mestrado enl AdfTlinistração de Etilpresas/Universidade de Fortaleza -
CMNUNIFOR)

Resumo: A segmentação de consurnidores tem sido estudada por pesquisadores de áreas distintas, os quais
vêm demonstrando sua importância no planejamento estratégico de enlpresas e instituições. O objetivo da
segrnentação é agrupar os consumidores segundo deterrninadas características que possam conferir
hornogeneidade a cada grupo. Dentre as propostas de segr'nentação percebe···se uma tendência para o
aproveitarnento das clássicas teorias de classes sócio-eCOnÔITlicas.Este trabalho investigou se existe unla
relação entre a segnlentação por classes econômicas e a segmentação psícográfica, que agrupa os
consunlidores segundo suas atitudes, estilos de vída e comportarnento de compra. Considerando que alunos de
Ensino Superior são futuros profissionais que utilizarão técnícas de segnlentação, a pesquísa utilizou como
participantes urn grupo de 367 alunos de prínleiras a quartas séries de uma instituíção particular de ensino



superior. Para deterrninar o perfil psicográfíco desses particípantes) foi utilizado unl questionário, adaptado
segundo a proposta denonlinada VALS-2, da ernpresa SRI. Corno resultado) observou-se que, nesse grupos a
segrnentação por classes econômicas não oferece benefícíos, já que as atitudes e estilos de vida se distribuíralTl
verticalmente entre todas as classes econonllcas detectadas no grupo.
Alípio Rarnos Veiga Neto (Curso de Mestrado el11 Adrninistração de Empresas/Universidade de Fortaleza -
CMAJUNIFOR)

2. ENCONTRO DA ANPAD - DE 1997 (XXI) A 2008 (XXXII)

TOTAL EM 12 EDiÇÕES DO EVENTO:

ARTIGOS SOBRE SEGMENTAÇÃO POR COORTES = 2
ARTIGOS SOBRE SEGMENTAÇÃO = 14

ENANPAD 2008 - COORTES = O
ENANPAD 2008 - SEGEMENTAÇÃO = 4

Campos Temáticos:

~ A - Métodos de Pesquisa e Teoria em Marketing
~ B - Comportamento do Consumidor
~ C - Gestão e Estratégia de Marketing
~ D - Marketing em Contextos Específicos

Personalidade e Segmentação do Mercado de Moda: Contrastes e Perfil de Jovens Inovadores segundo
o Gênero [B1
Plínio Rafael Reis Monteiro

Resunl0: A inovação é UI11 teli1a relevante
venl rnerecendo atenção constante dos
ínovação no contexto de nloda é crucial,

da disciplina de COrT1portanlento do consumidor e que
pesquisadores (ENGEL. et aI. 1995). Tratar de
pOIS se acredita que grande parte das receitas da

indústria da JT10da provém dos inovadores. AssiJT1 estudos tênl tentado compreender o perfil
dos inovadores do gênero nlasculino e feminino, corn atenção especial aos jovens que
conlpreendeli1 parcela expressiva deste segnlento (PAINTER e GRAZIN! 1976).
Considerando a relevância deste tema e do setor de ITloda de vestuário, este estudo tenta
conlpreender o perfil de personalidade dos consunlidores a partír do nl0delo 3M de
personalídade (MOWEN; 2000) Para tal foi feito urn estudo conclusivo descritivo, aplicado
por rneio de urn survey auto-preenchido que contou corn 850 estudantes de urna capital
brasileira. Os resultados mostraram que jovens inovadores diferern em varias características
de personalidade e que o tTlodelo 3M foi capaz de prever adequadamente diferenças entre os
segmentos. O estudo vem a confírmar que a personalidade pode ser usada para cornpreender o
perfil de jovens inovadores e aponta ili1plicaçôes gerenciaIs inusitadas para a indústria da
moda, considerando as particularidades dos segrnentos.

Segmentação por valores: conhecendo melhor o mercado consurnidor de orgânicos da cidade de
Uberlândia [8]
Márcio Lopes Pirnenta, Daniela de Castro Melo. Luiz Henrique de Barros Vilas Boas! Andrea Lago da Silva;
Ricardo de Souza Sette

ResuJTIo: A crescente conlpetitividade dos nlercados tem colocado as ernpresas en1 situações
nas quais estas têm que diferenciar seus produtos. As questões de saúde e de preservação
ecológica têm surtido impacto nas decisões dos consumidores) rnostrando oportunidades às
organizações envolvidas no comércio de alimentos orgânicos ern expor seus produtos a essa
dernanda. Diante deste contexto, o presente trabalho busca revelar padrões que pennitam
subdividir o tnercado consunlidor de produtos orgânicos (frutas! legumes e verduras) por
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meio da análise do cornportan1ento do consurnidor em superrnercados da cidade de
Uberlândia, Minas Gerais. Na revlsao de literatura fOrali1 abordadas: as características sobre
alinlentos orgânicos, a segmentação com base enl valores e unla revisão sobre pesquisas
realizadas enl vanas regiões sobre valores pessoais de consurnidores de organlcos. Foi
utilizada a técnica qualitatíva laddering para a coleta, análise e interpretação dos dados, de
1T10do a identíficar valores que propiciaraIT1 a evidência de três segmentos: proteção anlbiental
e vida nlais saudável; prazer e qualidade; nutrição e qualidade. Os dados que dão origen1 a
esses padrões são reforçados por nleio de conlparações feitas com resultados de outras
pesquisas sobre valores pessoais de consurnídores de orgânicos err1diversas regiões.

Segmentação Psicográfica de Estudantes Universitários com o uso da Tipologia VALS 2 [C]
Wescley Silva Xavier, Fernanda Paula Silva Gonçalves, Afonso Augusto Teixeira de Freitas de Carvalho Urna

Resurno: O presente trabalho ter1l conlO objetivo revelar perspectivas de segnlentos entre
estudantes universitários a pariir das variáveis contidas na tipologia VALS 2, considerando~
porém, a inter-relação de características específicas de estilo de vida dos sujeitos SOCiaiS
estudados. Trabalhos dessa natureza têt1l sua legitimidade respaldada na crescente busca por
segn1entos de mercado; especificamente os que têt1l como base fatores psicográficos. Para
alcançar o objetivo proposto~ foi realizado uni estudo de natureza quantitativa con1 192
estudantes universitários. Os dados forar1l analisados com base na análise fatorial, permitindo
estudar o inter-relacionamento de variáveis observadas~ a fir1l de definir uni conjunto de
dimensões latentes comuns. Após a formação dos fatores/grupos a partir da análise fatorial,
procedeu-se a formação de c1usters. Os resultados encontrados sinalizam para a formação de
segmentos entre o público universitário distintos daqueles que a tipologia VALS 2 preconiza
en1 seu modelo clássico. No que diz respeito aos perfis de segmentação; o que se percebe é
um sombreamento de características que a priori estavam alocadas em perfis distintos; além
de clusters inscritos em 3 vértices básicos: liderança: adesão à moda e busca por estínlulos.

Segrnentação, Localização e Área de Influência de Lojas no Varejo [D]
Díogo Abadio Nunes Elías1 Alceu Salles Camargo Júnior

Resumo: Este trabalho tern o objetivo de propor uma segmentação de tipos de lojas) além de
desenvolver e propor urn n10delo que apóie as decisões de localização de lojas de diferentes
canais de vendas no varejo! levando em consideração o perfil socioeconômico de compra dos
consun1idores. Un1a análise de clusters possibilitou! cor'n base nos dados de vendas por classes
SOClo···economlcas de lojas dos vários canais obtidos de urn varejista pesquisado, a
segmentação de diferentes tipos de lojas e canais conl potenciais de vendas diferencíados.
Posteriormente, a pesquisa desenvolve e propõe urna r'nodelagem que trate o problema de
localização de diferentes tipos de lojas e canais no varejo, enlpregando progranlação línear
inteira. O n10delo visa a obter a estratégia de localização de diferentes tipos de lojas e canais
numa cidade ou região que maxin1iza o resultado operacional total para o varejista. O modelo
é implementado para a cidade de Belo Horizonte (MG), utilizando···se os dados levantados de
potenciais de vendas para os diferentes típos de canais lojas e os dados da distribuição das
populações dos bairros de BH. Uma análise de sensibilidade captura os efeitos da área e
proporção de influência da loja. Os resultados podem contribuir com a discussão na literatura
e tarnbén1 auxíliar decisões gerenciais de localização de lojas no varejo.

ENANPAD 2007 - COORTES = O
ENANPAD 2007 - SEGEMENTAÇÃO = 2

Campos Temáticos:

~ A - Métodos de Pesquisa e Teoria em Marketing
~ 8 -Comportamento do Consumidor
~ C - Gestão e Estratégia de Marketing



D - Marketing em Contextos Específicos

Perspectivas de Segmentação para o Mercado de Produtos Orgânicos corn Base na Estrutura de Valores
[8]
Luiz Henrique de Barros Vilas Boas

Resurno: Este artigo trata da utilização da teoria de meios e fins associada à técnica laddering
no estudo do cornportamento do consumidor e alimentos orgânicos e sua aplicação na
identificação de segmentos de mercado. O artigo mostra, de forma cornplenlentar, o potencial
de utilização desta estrutura teórico-rnetodológica na identificação de bases para segmentação
de mercados, evidenciando grupos de consurnidores identificados a partir das cadeias
construídas no rnapa hierárquico de valores pal1indo da estrutura de atributos\ conseqüências e
valores na qual a teoria de rneios e fins se baseia, A perspectiva de domínios motivacionais
individuais e coletivos baseada na estrutura de valores universais de Schwartz conlplementa a
análise. Foram identificados sete grupos de consunlidores caracterizando segmentos
específicos\ nos quais deterrninantes de atitudes individualistas se mostraram fTlalS evidentes
que coletivas no compor1anlento do consumidor de alirnentos orgânicos.

o Mercado de Baixa Renda ern São Paulo: Um Estudo de Segmentação Baseado no Orçamento Familiar
[8]
Hernles Moretti Ribeiro da Silva
Juracy GorTles Parente

Resumo: O rnercado de baixa renda venl ganhando relevância nos estudos de rnarketing. As
peculiaridades no seu padrão de consumo devenl ser entendidas pelas enlpresas, evitando
assin'l; possíveis erros de generalização. Neste sentido~ o presente artigo realiza urn estudo
quantitativo-descritivo do orçanlento de urna amostra de 338 farnílias de baixa renda de São
Paulo oriundas da Pesquisa de Orçarnentos Farniliares (POF) do IBGE _... Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, A principal contribuição do estudo consiste ern revelar a existência,
dentro desta faixa de renda~ de diferentes perfis de gastos farniliares. Usando os rnicrodados
da POF e aplicando a técnica de análise de conglornerados na cOITlposição do orçarnento
fanliliar, identificat1'1-se cinco segrnentos distintos de farnílias de baixa renda, asslrn
nomeados: :iSofredores do Aluguer:~ (;Jeitinho Brasileiro"; "Valorização do Te(,
HBatalhadores pela SobrevivêncialJ e (;Investidores'), A análise do perfil de cada cluster
ressalta diferenças que exigern a atenção dos pesquisadores e estrategistas de marketing
quanto aos problernas de generaliz.ação deste segrnento; podendo resultar ern erros fatais nas
estratégias de segrnentação para a baixa renda,

ENANPAD 2006 - COORTES = O
ENANPAD 2006 - SEGEMENTAÇÃO = 1

Campos Temáticos:

-c} A - Teorias, Modelos e Metodologias em Marketing
-c} B - Comportamento, Dimensionamento e Previsão de Mercados
-c} C - Atividades, Aplicações e Técnicas de Marketing

Construindo um Modelo Brasileiro de Ciclo de Vida Familiar para Segmentação de Mercado [A]
Francisco IIson Saraiva Junior (Mestrado e Doutorado em Administração de Empresas/Fundação Getúlio
Vargas/Escola de Administração de Empresas de São Paulo - FGViEAESP)
Gisela Black Taschner (Mestrado e Doutorado em Administração de Empresas/Fundação Getúlio Vargas/Escola
de Adrninistração de EfTlpresas de São Paulo - FGV/EAESP)

ResurTIo: Apesar de toda discussão sobre a crise na Instituição familiar erll função das an'1plas rnudanças
ocorridas na sociedade conterllporânea, o conceito ufamília'; vem se flexibilizando para refletir as transições da
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rígida estrutura familiar nuclear para novos rnodelos familiares e os estilos de vida associados a eles. O desafio
passa a ser urn olhar nlinucioso para as necessidades específicas desta diversidade de arranjos far-níliarespara
unla melhor cornpreensão dos seus desejos e motivações, bern corno suas rnudanças no decorrer dos vários
estágios do ciclo de vida. O presente estudo procurou explorar o construto ciclo de vida familiar como uma
importante ferramenta de segrnentação, a partir da definição de padrões de consurno de acordo corn os
principais eventos da vida do indivíduo e da família. Esse trabalho apresenta urTla revisão dos principais
modelos de ciclo de vida fali1iliar para posteriormente avaliar e sugerir um nlodelo específico para o arnbiente
brasileiro.

ENANPAD 2005 - COORTES = O
ENANPAD 2005 - SEGEMENTAÇÃO = O

ENANPAD 2004 - COORTES = O
ENANPAD 2004 - SEGEMENTAÇÃO = 1

Redes Neurais Artificiais e Segmentação Psicográfíca em Marketing: um Ensaio sobre a Aplicação de
RNAs para Segmentar os Clientes do Mercado Industrial Baseado no Risco Percebido da Compra
Francisco Ricardo Bezerra Fonsêca (Núcleo de Marketing e Tecnologia de Negócios/Programa de Pós-
Graduação em Adnlinistração/Departamento de Ciências Administrativas/Universidade Federal de Pernan1buco
- Núcleo MT'N/PROPAD/DCA/UFPE)
Eduardo Tadayoshi Omaki (Programa de Pós-Graduação em Adn1inistração/Departamento de Ciências
Administrativas/Centro de Ciênciais Sociais Aplicadas/Universidade Federal de Pernambuco -
PROPAD/DCA/UFPE)

Resurno: A complexidade dos nlercados: produtos e serviços industriais torna difícil aos profissionais de
marketing entender a estrutura e a dinânlica dos nlercados. Por ísso; urna segrnentação de n1ercado eficaz e
cuidadosa pode otirnizar os esforços de marketing de rnodo que sejarn preparadas estratégias rnais eficientes,
tornando possível às empresas conhecer melhor o perfil de seus clientes, adequando assim, as ofertas das
organizações as demandas dos clientes. Dessa forma, esse ensaio propõe··se a desenvolver (teorícamente)
urna Rede Neural Artificial para identificar e perfilar segn1ento(s) de cliente(s) organízacional(is)) por rneío do
modelo psicográfico do Risco Percebido. Corn a lógica da rede baseada no rnodelo do Risco Percebido e em
princípios gerais de redes neurais (e.g., o modelo Perceptron Multi··,Layere do algoritrno de aprendizagem
Backpropagatíon): os profíssíonais de rnarketíng serão capazes de identifícar padrões nos seus dados, quando
esses não apresentarenl características lineares, como é o caso dos padrões psicográficos! acarretando, dessa
fornla, o desenvolvimento de insights; habilidades e ferramental para expandir tanto a utilização prática de
RNAs, bem con10da segmentação psicográfíca, na resolução de problenlas de marketing! mais especificamente
do processo de segmentação industrial.

ENANPAD 2003 - COORTES = O
ENANPAD 2003 - SEGEMENTAÇÃO = O

ENANPAD 2002 - COORTES = 1
ENANPAD 2002 - SEGEMENTAÇÃO = O

Marketing de Gerações: um Estudo de Segrnentação por Coortes
João Renato de Souza Coelho Benazzi (Mestrado e Doutorado em Adrnínistração de Ernpresasllnstituto de
Adrninístração e Gerêncía/Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro ...IAG/PUC··,Río)
Paulo Cesar Motta (Mestrado e Doutorado ern Administração de Empresas/Instituto de Administração e
Gerêncía/Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro .., IAG/PUC··,Río)

Resumo: Este artigo aborda o marketing de gerações. As recentes alterações na estrutura e na dinâmica
populacional no Brasil salientafTl a necessidade de melhor caracterização de seus segmentos etários, Para
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marketing; urna questão relevante é entender corno envelhecerá a população no que diz respeito aos seus
hábitos de consumo. No processo de envelhecimento, três efeitos interageti1: efeitos coorte~ idade e período.
Observar esse processo a partir da perspectiva dos coortes pode traz.er luz à compreensão dos
conlportarnentos de consurno a partír dos valores sedínlentados erYldeterrTlínada época do cíelo de vída dos
consutnídores. Conhecendo tais valores~ pode-se melhor avaliar compostos de serviço e produto para cada
coorte e! sobretudo, como nlelhor implernentar estratégias de cornunicação e abordagern do tnercado. Os
resultados deste trabalho apontarn para a relevância do efeíto coorte nas atitudes dos consumidores. A partir de
classificação da população brasileira eti1 seis coortes, foram testados vários valores ligados a essas atítudes e
propostas diretrizes genéricas de abordagern de rnarketing a tais segmentos.

ENANPAD 2001 - COORTES = O
ENANPAD 2001 - SEGEMENTAÇÃO = 2

Metodologia de Segmentação de Mercado pela Associação Direta Entre Produtos e Clientes
Ana Augusta Ferreira de Freitas - Universidade Estadual do Ceará - UECE
Luiz Fernando Mah!mann Heineck - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo a proposição de urna n1etodologia para análise de
segrnentação de rnercado. A técnica utíliz.ada para segmentar o rnercado! Chi-Square Autornatíc Interaction
Detection (CHAID), e a abordagern proposta perrnitem que a associação entre produtos e pessoas seja feita de
modo a dar suporte às decisões relacionadas às estratégias de marketing de rnaneira inovadora, à rnedida que
consideranl a associação entre esses de maneira direta. Urna ilustração da proposta é desenvolvida conl base
enl unl banco de dados contendo cerca de 3 rnil entrevístas corn potencíaís clientes do rnercado inlobiliário.
Nesse caso; a associação entre irnóveis e fanlílias; fruto da aplícação da técnica e da nletodología proposta, traz
resultados que se rnostrafTl rnuito rnais úteís do que os relatados pela literatura prévia sobre o assunto.

A Segrnentação de Mercado a Partir do Método Fuzzy Logic: Uma Alternativa Metodológica Para o
Problerna de Superposição dos Segmentos na Classificação
Nguyen Phuong Tan1 .. Uníversi1e de Rennes ...UR
Adilson Borges ...Universite de Rennes ..UR

Resulno: A segrnentação de rnercado é urna das técnicas rnais elementares na área de marketing. Os
diferentes rnétodos que buscam identificar os segnlentos em um mercado possuem a árdua tarefa de "encaixar"
a complexidade dos consunlidores em grupos precisos e supostanlente honlogêneos entre si. Grande parte das
técnicas normalmente utilizadas e consagradas para a identificação de segmentos de rnercado possui corno
premissa fundanlental a idéia de que os grupos formados são completarnente distintos entre si e que não
existem áreas de superposição entre dois segmentos quaisquer. Essa premissa é extrenlamente restritiva ern
um mercado cada vez mais dinâmico e diante de consumidores em constante mutação. Nesse sentido, os
indivíduos localizados entre dois segrnentos seriam dificilmente classificados~ o que constitui um problerna
conceitual irnportante para a análise tradicional. O objetivo do presente trabalho é a proposição de uni modelo
baseado na teoria fuzzy logic para a segnlentação de mercado que incorpore a interpretação das zonas de
sobreposição dos diferentes segrnentos, bern conlO pennita aos indivíduos fazerem parte de diferentes
segmentos ao mesnlO tenlpo.

ENANPAD 2000 - COORTES = O
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Urn Exercício de Desconstrução do Conceito e da Prática de Segmentação de Mercado corn Base no
Gênero e na Etnia: O Que nos Ensina Woody Allen Sobre a Hegernônica Teoria de Marketing?
Jorge Francisco Bertínetti Lengler - Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC Marcelo Mílano Falcão Víeíra -
Uníversidade Federal de Pernanlbuco - UFPe
Roberto Costa Fachin - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS



44

Resumo: O conceito de segmentação de rnercado se constitui num dos instrunlentos capazes de fornecer
subsídios para a tomada de decisão quanto ao COri1postOnlercadológico das organizações. Este artigo busca
lançar luz sobre elernentos não percebidos pelo esforço de tTlínínlização de algo que esconde Uri1a
heterogeneidade não-classificável, pariícular e único a cada indivíduo. A crítica aqui apresentada~ aconlpanha a
via cibernética do pós-rnodernisnlo, locus de urn indivíduo fragrnentado e descentrado. Desconstruindo Harry,
filnle de Woody Allen, servirá conlO a metáfora que pernlitirá conlpreender o exercício de desconstrução do
conceito e da prática da segmentação de rnercado com base no gênero e na etnia. Esta proposta arnpara-se
sobre o postulado de Derrida (1999) de que qualquer conceito, palavra ou significado léxico são passíveis de
desconstrução e na hipótese de que o conceito de seglTlentação de ITlercado e sua prática encerrarn
significados não revelados; guardando ern si urn conjunto de atores e vozes 1T1arginalizados.

Análise de Segmentação Utilizando o Procedimento de Chi ..Square Automation Interaction Detection -
CHAID
Ana Augusta Ferreira de Freitas - Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná .~CEFET
Luiz Fernando Mahlnlann Heineck .. Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Resumo: Este trabalho tem conlO objetivo exemplificar a análise de segmentação, através da aplicação da
técnica de CHAID, exemplificando a sua aplicação ern unl exemplo para o rnercado irnobiliário. O banco de
dados utilizado na análise consta de cerca de 3000 entrevistas conl clientes potenciais que procuravam imóveis
para conlprar entre os anos de 1995 e 1998. As entrevistas foranl conduzidas em onze diferentes cidades do
Brasil) durante a realização de feiras de inlóveis. Urn exenlplo é usado para mostrar a impol1ância da renda
rnensal fanliliar e do valor patrimonial na explicação do preço desejado de cornpra. Conl base nestes resultados,
utiliza-se os nlodelos de análise de variância para quantificar a diferença dos preços entre os diversos
segnlentos. Conclui-se pela importância do t1létodo, tanto para análise de nichos COt1l0para posterior análise
dos dados através de outras técnicas que exijarn limitações no número de categorias das variáveis~ como nos
casos dos modelos Logit.

Avaliação da Preferência e Segmentação por Atributos de Segurança: o Caso do Morango
Eduardo Eugênio Spers - Universidade de São Paulo - USP

Resumo: O consumidor desempenha urn papel fundarnental na seleção dos atributos nos alimentos) e é sua
preferência que determina quais devern ser os n1ais irnportantes e quais devem estar ou não presentes no
produto. O objetivo deste estudo foi abordar a preferência por atributos de segurança em alimento. Usando··se a
técnica Conjoint Analysis, avalíou·~se a estrutura de preferência e o comportarnento do consunlidor quanto aos
principais atributos de higiene e de qualidade no morango. Os atributos de nlaior peso e irnportância para os
consurnidores da arnostra estudada foram) prinleiramente) a superfície de dano (32,01 <Yo)) seguido do preço
(26,910;(,) e do tarnanho (24,35%"»). Presença ou não de certificação orgânica (1O!28(.}~) e irradiação iônica
(6:46%) são de pouca irnportância na estrutura de preferência, o que denota urn baixo desejo de permuta (trade
off) entre estes atributos e um maior nível de segurança alimentar. :Por meio da técnica de conglon1erados
identificou-se e foram propostas estratégias diferentes a três segmentos distintos de consurnidores.

ENANPAD 1999 - COORTES = 1
ENANPAD 1999 - SEGEMENTAÇÃO = O

Coortes e a Preferência por Filrnes de Cinema
Érica Maloper Bonn .. IAG ...PUC .. Rio
Paulo Cesar Motta· IAG n. PUC .. Rio

ReSUITIO: O chanlado nletabolísnlo dernográfico ocasiona transformações sociais) que decorrem principalmente
do fato de pessoas nascidas enl uni nlesrno intervalo de tempo vivencíarern um conjunto de eventos
específícoSl e agirenl de nlaneira diferente de grupos nascidos em outras épocas. Cada um desses grupos é
denonlinado de coorte. O efeito do coorte refere-se à composição de grupos cujos os comportarnentos se
distinguem por causa da influência de eventos históricos, sociais e políticos únicos que detenninarn as
características de cada grupo. Daí se identifica a importância do estudo da influência dos coortes. A disciplina
de marketing tem lançado mão da análise do efeito coorte para prever e antecipar mudanças nos padrões de
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consUli10. Este trabalho verifica a validade de se efetuar estudos específicos nessa direção; avaliando se os
gostos e as preferências do público de li1ais idade por filri1es de cineola podern estar relacionados aos efeitos
dos coortes, ísto é) se gostos e preferêncías adquiridos ern épocas ern que erarn rnais jovens irão se manter por
todas suas vidas. Entre outros! os resultados rnostrarn que os filrnes de cinenla são pouco influenciados pelo
efeito idade e que os efeitos de coorte e de período foraol li1aís inlportantes neste caso.

ENANPAD 1998 - COORTES = O
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Segmentação Sóciográfica Aplicada à Indústria de Seguros no Brasil Seguros no Brasil
Mário Roberto Léste - COPPEAD/UFRJ
Wanderley Vittorio - Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear - IBQN

Resumo: A indústria de seguros encontra-se enl uni momento de transição: surgirnento de novos participantes,
fusões e aquisições, crescente nível de conlpetitividade. Sendo assirn, novos instrumentos de Marketing devem
ser utilizados pelas empresas do setor para garantir seu sucesso em um anlbiente de crescente nível de
competição. A segrnentação é uma ferramenta central no âmbito das atividades de Marketing. Desta forma: uma
pesquisa de segmentação sociográfica: baseada nos fatores que influenciarn o processo de decisão de compra
dos clientes, foi aplicada a unia anlostra de 650 segurados. Foram identificados três segmentos com
características demográficas e de consumo diferentes. O primeiro segnlento é composto pelos clientes que se
preocuparn com a relação valor-custo, o segundo incorpora os consumidores que buscanl adquirir o produto de
uma organização conl imagem consolidada no mercado! com a qual tenham tido experiência prévia positiva. O
terceiro segmento inclui os segurados que buscarn urn produto que atenda às suas necessidades, adquirido de
empresa que valorize o atendimento.
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Um Estudo Comparativo de Formas de Segmentação de Mercado: uma Comparação
entre VALS-2 e Segmentação por Variáveis Demográficas com Estudantes
Universitários
Alípio Ramos Veiga-Neto

Vol 11 - Número 01 Data Jan, Feve Mar, 2007 RAC - Revista de Administração Contemporânea

Resumo: A segmentação de consumidores vem sendo utilizada no planejamento estratégico de empresas e
instituições com objetivo de agrupar os consumidores segundo determinadas características que possam
conferir homogeneidade a cada grupo. Este trabalho investigou a relação entre a segmentação por classes
econômicas e a segmentação psicográfica, que agrupa os consumidores segundo suas atitudes, estilos de vida,
comportamento de compra e características demográficas. A pesquisa utilizou como sujeitos um grupo de
conveniência formado por 367 alunos de uma IES particular por considerar que são futuros profissionais que
utilizarão técnicas de segmentação. Foi utilizado um instrumento, adaptado da proposta denominada VALS-2,
do Instituto SRI, juntamente com o sistema de classificação ABIPEME. Como resultado, observou-se que, nesse
grupo, as atitudes e estilos de vida se distribuíram verticalmente entre todas as classes econômicas detectadas
no grupo. Conclui-se que, para o grupo testado, existe pouca relação entre esses dois tipos segmentação: a
segmentação por classes econômicas oferece menores benefícios para esse mercado, a segmentação
psicográfica pode ser ferramenta fundamental para a estratégia de marketing e que são necessários
instrumentos de classificação psicográfica mais adaptados às particularidades do consumidor brasileiro.

Palavras Chave: psicografia; segmentação; demografia; classes socioeconômicas; VALS-2.

As Comunidades Virtuais e a Segmentação de Mercado: uma Abordagem
Exploratória, Utilizando Redes Neurais e Dados da Comunidade Virtual Orkut
Edar da Silva Anana
Leandro Maurício Medeiros Vieira
Martin de La Martiniere Petroll
Renan Petersen-Wagner
Ricardo Simm Costa

Vol 12 - Edição Especial Data 2008 RAC - Revista de Administração Contemporânea

Resumo: A existência de uma infinidade de dados, nos últimos anos, tem disponibilizado para a área de
marketing novos horizontes para a definição e segmentação de mercados, auxiliada por bancos de dados, tanto
privados e internos da organização, quanto públicos e externos. Um exemplo do segundo tipo são as
comunidades virtuais, sendo o Orkut um dos seus expoentes. Este artigo, de caráter exploratório, tem o intuito
de apresentar duas formas alternativas de segmentação de mercado (regressão logística e redes neurais), por
meio de dados secundários coletados no Orkut, pressupondo que é possível prever determinadas atitudes de
consumo explicitadas por membros das comunidades virtuais. Para tanto foram escolhidas duas comunidades
autodenominadas eu amo cerveja gelada e eu odeio cerveja, das quais foram coletadas amostras
probabilísticas aleatórias de 400 membros cada. Com o processamento e a análise dos dados desenvolvidos em
três fases - limpeza de dados e seleção de variáveis de interesse, análise discriminante e análise através de
redes neurais - confirmou-se a possibilidade de se determinar atitudes de consumo e, com isso, utilizar
comunidades virtuais como bancos de dados para segmentação. As demais contribuições, limitações e
implicações constam no estudo.

Palavras Chave: segmentação; marketi g; co ade irtua; redes neurais; regressão logística.
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2. RAC - Eletrônica

TOTAL DESDE O NÚMERO 1 (Jan - Abr de 2007) DO VOLUME 1 ATÉ O NÚMERO 2
(Mai - Ago de 2008) DO VOLUME 2:

ARTIGOS SOBRE SEGMENTAÇÃO POR COORTES = O
ARTIGOS SOBRE SEGMENTAÇÃO = O

3. BAR - BRAZILIAN ADMINISTRATION REVIEW

TOTAL DESDE O NÚMERO 1 (Jul - Dez de 2004) DO VOLUME 1 ATÉ O NÚMERO 4
(Out - Dez de 2008) DO VOLUME 5:

ARTIGOS SOBRE SEGMENTAÇÃO POR COORTES = O
ARTIGOS SOBRE SEGMENTAÇÃO = O



48

LEVANTAMENTO DE DISSERTAÇÕES E TESES SOBRE EFEITO-COORTE E
SEGMENTAÇÃO POR COORTES NO BANCO DE TESES DA CAPES

NO BANCO DE TESES DA CAPES ENCONTRAM-SE AS DISSERTAÇÕES E TESES
DEFENDIDAS DESDE 1987.

DISSERTAÇÕES E TESES SOBRE EFEITO-COORTE E SEGMENTAÇÃO POR
COORTES = 12

OBS.: todos os trabalhos encontrados foram orientados por Paulo César de
Mendonça Motta - PUC-Rio. Os dois trabalhos publicados no EnANPAD são do
próprio Paulo César Motta em co-autoria com seus orientandos.

1.
Ana Raquel Coelho Rocha
Inferências sobre ligações nostálgicas em relação à comida

01/04/2006 - Mestrado
PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Orientador(es): Paulo Cesar de Mendonça Motta

Palavras - chave: Comportamento do consumidor; Nostalgia; Comida; Coorte
Área(s) do conhecimento: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Resumo tese/dissertação:
Estudos recentes investigaram a existência de um sentimento nostálgico em relação a objetos,
pessoas ou lugares que marcaram suas vidas quando elas eram jovens. A relação do
consumidor de mais de 30 anos com a comida traz à tona mais do que uma simples descrição
de um prato em especial. O contexto e as pessoas envolvidas no evento também são
importantes em suas lembranças. Por meio de entrevistas, este estudo faz inferências relativas
aos aspectos nostálgicos ligados à comida e ao contexto que a envolve, para entender como a
nostalgia pode afetar o comportamento do consumidor e seus hábitos alimentares.

2.
Christine dos Santos Pina
O Efeito Coorte e o Desenvolvimento das Preferências por Moda Feminina

01/03/2006 - Mestrado Profissionalizante
PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Orientador(es): Paulo Cesar de Mendonça Motta

Palavras - chave: Efeito coorte; moda; período formativo; preferências
Área(s) do conhecimento: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Resumo tese/dissertação:
Evidências mostram que existe um determinado período na vida dos indivíduos onde certas
preferências são desenvolvidas. Essas preferências parecem ser levadas por toda a vida,
influenciando nos gostos desses indivíduos a longo prazo. Esse fenômeno vem a ser o que
chamamos de Efeito Coorte. Este estudo a avalia se, conforme a teoria dos efeitos do coorte
até então estudada, existe um período mais sensível da vida do indivíduo, no qual a
preferência pelas tendências da moda é formada. O estudo investiga, ainda, alguns
desdobramentos desta teoria, procurando identificar se existem um ponto máximo onde esta
preferência ocorre. Os resultados mostraram ser compatíveis com a teoria até então estudada,
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fato que vem a ser de extrema relevância no trabalho de profissionais de marketing no setor da
moda, além de sugerir estudos futuros mais extensivos no assunto

3.
Elaine Assayag
A Intenção de Consumo de Entretenimento e as Gerações Brasileiras

01/07/2003 - Mestrado
PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Orientador(es): Paulo Cesar de Mendonça Motta

Palavras - chave: Coorte, Entretenimento, Comportamento do Consumidor
Área(s) do conhecimento: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Resumo tese/dissertação:
O objetivo do estudo é examinar a relação entre a intenção de consumo de entretenimento por
um grupo de indivíduos e as gerações Brasileiras. Um estudo empírico é conduzido para
determinar a relação entre gerações e a probabilidade da realização de atividades de lazer.
Dependendo da forma de lazer, os resultados apontam relação entre gerações e a intenção de
consumo de entretenimento, contribuindo para o estudo do comportamento do consumidor
através do Marketing Geracional e auxiliando empresas na determinação de seu público alvo e
no desenvolvimento de suas campanhas.

4.
Erica Maloper Bonn
Os efeitos de geração e a preferência por filmes de cinema

06/12/1999 - Mestrado
PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Orientador(es): Paulo Cesar Motta

Palavras - chave: coortes; marketing; cinema
Área(s) do conhecimento: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Resumo tese/dissertação:
O chamado metabolismo demográfico ocasiona transformações SOCiaiS, que decorrem
principalmente do fato de pessoas nascidas em um mesmo intervalo de tempo vivenciarem um
conjunto de eventos específicos, e agirem de maneira diferente de grupos nascidos em outras
épocas. Cada um desses grupos é denominado de coorte. O efeito do coorte refere-se à
composição de grupos cujos os comportamentos se distinguem por causa da influência de
eventos históricos, sociais e políticos únicos que determinam as características de cada grupo.
Daí se identifica a importância do estudo da influência dos coortes. A disciplina de marketing
tem lançado mão da análise do efeito coorte para prever e antecipar mudanças nos padrões de
consumo. Este trabalho verifica a validade de se efetuar estudos específicos nessa direção,
avaliando se os gostos e as preferências do público de mais idade por filmes de cinema podem
estar relacionados aos efeitos dos coortes, isto é, se gostos e preferências adquiridos em
épocas em que eram mais jovens irão se manter por todas suas vidas. Entre outros, os
resultados mostram que os filmes de cinema são pouco in uenciados pelo efeito idade e que
os efeitos de coorte e de período foram mais importan es neste caso.

5.
Isabela Nascimento O'Grady
Lazer Junto com as Mães: Restrições ao laze -I a

01/04/2007 - Mestrado Profissionalizante
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PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Orientador(es): Paulo Cesar de Mendonça Motta

Palavras - chave: Restrição ao Lazer, Coorte, Público Infantil, Marketing.
Área(s) do conhecimento: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Resumo tese/dissertação:
Este trabalho tem como objetivo principal a identificação dos fatores que impedem ou
restringem o consumo de atividades de lazer infantil, adotando como base o modelo de
restrições ao lazer desenvolvido por Crawford, Jackson e Godbey (1991). Com a finalidade de
entender como se dá a escolha do lazer infantil e identificar as restrições existentes, foram
pesquisadas mães pertencentes a diferentes gerações. Esta abordagem foi adotada pois,
como objetivo secundário, este estudo pretende investigar, através da Teoria de Coortes,
possíveis diferenças de atitudes frente às restrições ao consumo do lazer infantil pelo target
pesquisado. Os dados foram coletados através da utilização da metodologia de pesquisa
qualitativa por meio de entrevistas em profundidade e grupos de foco. Os resultados obtidos
sugerem que não existem fortes restrições por parte das mães no consumo de atividades de
lazer de seus filhos. As barreiras intrapessoais não apresentaram importância significativa para
este target. No entanto, independentemente do Coorte analisado, foram encontrados fortes
indícios de barreiras interpessoais e estruturais que se constituem em um importante objeto de
estudo, uma vez que impactam diretamente a vida familiar e social da população em geral. As
conclusões deste estudo objetivam contribuir para a formulação de estratégias de empresas
pertencentes à indústria do entretenimento, bem como subsidiar estratégias de atuação do
governo no que tange a investimentos ou financiamentos de projetos de entretenimento para o
público infantil.

6.
Isabela Yumi Ribeiro Kitajima
A influência das gerações na formação da preferência musical: um estudo aplicado à
música popular

01/01/2004 - Mestrado
PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Orientador(es): Paulo Cesar de Mendonça Motta

Palavras - chave: Idade, geração, música, Coorte, entretenimento, comportament
Área(s) do conhecimento: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Resumo tese/dissertação:
A música popular desempenha um papel importante na vida social dos consumidores, tanto no
aspecto hedônico quanto comportamental. Se destaca também como um importante
componente no ambiente de serviços. Este trabalho verifica se a formação do gosto musical
pode estar relacionado à idade, aos efeitos de coorte e período. Entre outros, os resultados
apontam para a formação de uma preferência por música popular que reflete o gosto adquirido
no final da adolescência e início da fase adulta. As conclusões do estudo contribuem para a
compreensão do comportamento do consumidor e auxiliam as empresas e os gerentes no
desenvolvimento de ferramentas de marketing mais precisas e eficazes

7.
João Renato de Souza Coelho Benazzi
Abordagem por coortes no Brasil e tendência nostálgica - uma perspectiva de Marketing
aplicada a atitudes do consumidor

05/10/2000 - Mestrado
PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Orientador(es): Paulo Cesar Motta
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Palavras - chave: marketing geracional; coortes; nostalgia
Área(s) do conhecimento: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Resumo tese/dissertação:
Esta dissertação aborda o marketing de gerações. As recentes alterações na estrutura e
dinâmica populacional no Brasil salientam a necessidade de melhor caracterização de seus
segmentos etários. Para marketing uma questão relevante é entender como envelhecerá a
população no que diz respeito aos seus hábitos de consumo. Observar este processo a partir
da perspectiva dos coortes pode trazer luz à compreensão dos comportamentos de consumo a
partir dos valores sedimentados em determinada época do ciclo de vida dos consumidores.
Conhecendo tais valores pode-se melhor avaliar compostos de serviço e produto para cada
coorte e, sobretudo, como melhor implementar estratégias de comunicação e abordagem do
mercado. No processo de envelhecimento três efeitos interagem: efeitos coorte, idade e
período. A tendência nostálgica também interfere no processo, especialmente na manifestação
do efeito coorte. Os resultados desta pesquisa apontam para a nostalgia como característica
psicográfica ou de estilo de vida. Não foram encontrados indícios de que se trata de
característica ligada à idade. Os resultados apontam que a tendência nostálgica parece sofrer
influências marcantes de acordo com o sexo e a classe social (ou nível de renda). A influência
do efeito coorte, de acordo com classificação proposta por Motta, Rossi e Schewe (1999),
sobre a tendência nostálgica parece também relevante, embora os dados apontem efeitos de
menor intensidade quando comparados aos ligados ao sexo e classe social. Os resultados
apontam para a relevância do efeito coorte nas atitudes dos consumidores. A partir de
classificação da população brasileira em 6 coortes foram testados vários valores ligados estas
atitudes e propostas diretrizes genéricas de abordagem de Marketing a tais segmentos.

8.
Maria Gabriela Alonso Deccache
Efeito coorte e a atitude do consumidor do setor de supermercados

03/05/2000 - Mestrado
PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Orientador(es): Paulo Cesar Motta

Palavras - chave: coorte; valores; supermercado
Área(s) do conhecimento: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Resumo tese/dissertação:
Diferenças nas preferências de consumo podem resultar de atributos da loja ou do estilo de
atendimento prestado ao consumidor, mas também podem advir de experiências passadas ou
de valores pessoais do indivíduo. A correta percepção dos efeitos que influenciam as
preferências de compra traz positivas implicações para as práticas de marketing, pois um
melhor conhecimento dos consumidores pernite que se promova uma comunicação mais
adequada ao mercado ou a segmentos deste, maximizando os resultados dos esforços de
marketing. O coorte - conjunto de indivíduos que amadurecem em um mesmo ambiente, com
experiências de vida semelhantes - é marcado pelas condições que prevaleceram em períodos
críticos no ciclo de vida de seus membros. Através da análise de coorte é possível identificar os
efeitos da pertença a um coorte nas atitudes de compra dos consumidores. Neste estudo, o
método de análise de coorte é aplicado ao setor de supermercados. Desse modo, possibilitará
a este setor um melhor conhecimento das atitudes de compra de seus consumidores, podendo
abordá-los com maior eficácia.

9.
Maria Luiza Carneiro da Cunha
O impacto da idade, período e grupo coorte no consumo de Vick Vaporub no Brasil



30/08/2000 - Mestrado
PONTIFfclA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Orientador(es): Paulo Cesar Motta

Palavras - chave: cohort; Vick Vaporub; idade
Área(s) do conhecimento: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Resumo tese/dissertação:
Na indústria farmacêutica, o mercado de medicamentos de venda livre envolve bilhões de
dólares por ano, e tem se tornado cada vez mais competitivo. Com a decisão de compra de
medicamentos de venda livre nas mãos dos consumidores, as empresas que produzem e
vendem este tipo de medicamento enfrentam profundos desafios de marketing. Os estudiosos
de marketing, por sua vez, vêm trazendo novas perspectivas para a análise do comportamento
do consumidor como, por exemplo, o estudo do chamado efeito cohort. Desta forma,
pesquisou-se a influência dos efeitos efeitos de idade, período e cohort na variação do
consumo de um importante e tradicional medicamento de venda livre no Brasil: O Vick
Vaporub. Para o estudo foram investigados o histórico do produto no Brasil, os efeitos físicos
do tratamento no indivíduo e a variação na idade dos usuários desde 1950. Como resultado,
foram geradas 6 hipóteses sobre os efeitos de idade, período e cohort na variação do consumo
de Vick Vaporub no Brasil. Os estudos realizados permitiram concluir que, na medida em que a
população mundial evolui no sentido de aumentar o número de idosos e reduzir o número de
crianças, somente através deste tipo de análise é que os profissionais de marketing pode ão
compreender o impacto de suas ações no presente e no futuro.

10.
Mariana Gava Reddo Alves
O Efeito-Coorte na Preferência da Aparência Física

01/08/2006 - Mestrado
PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Orientador(es): Paulo Cesar de Mendonça Motta

Palavras - chave: Marketing; Efeito-Coorte; Aparência física; Geração
Área(s) do conhecimento: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Resumo tese/dissertação:
Esta pesquisa investiga a correlação entre a idade das pessoas e suas preferências pela
aparência física, que possa vir a ajudar no entendimento do consumo de produtos
influenciados pela estética e identificar que tipo físico seria mais indicado para campanhas de
marketing. Investiga, particularmente, como a associação da idade como a preferência pode
ser explicada por meio do efeito-coorte. Diversos estudos mostram a relevância do efeito coorte
no estabelecimento da preferência por diversos produtos e serviços. O estudo levanta
hipóteses que foram testadas a partir de dados levantados por meio de questionário em que
atores e atrizes indicadas para o Oscar desde a década dos quarenta que são avaliados
segundo critérios de aparência física. Os resultados mostram que, em geral, existe um período
crítico de idade em acontece a formação das preferências. Os resultados realçam diferenças
marcantes entre as respostas quando classificadas pelo gênero do respondente.

11.
Mario Rubens de Oliveira Carneiro
A influência de coortes na preferência por produtos culturais_ Um estudo aplicado aos
ídolos da teledramaturgia brasileira

01/03/2005 - Mestrado
PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Orientador(es): Paulo Cesar de Mendonça Motta
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Palavras - c a -
Área(s) do co

o co sumidor, segmentação, marketing,
O DE EMPRESAS

Resumo tesel .
Estudos ares e· es sobre a preferência por diversos produtos culturais
levantaram evi ê e um período de maior sensibilidade na vida dos
consumidores, - e gostos levados por toda a vida. Estas conclusões
oferecem a a te e ação por coortes, fornecem mais informações sobre
comportamento dos c a ira na previsão de demandas e no direcionamento de
ações de marke i g. o as·'eiro, nenhum produto cultural tem a abrangência, a
presença e a relevã cia e I í 5 a eledramaturgia têm sobre a população em geral. Em
um país com diferenças sóc· -8 Ô icas abissais entre classes, o veículo de distribuição
cultural mais forte e de oc á ·c o es ar presente em todos os extratos sociais, é a televisão,
que por sua vez tem co o se ri cipaf produto as novelas. Nada é mais popular na tv
brasileira do que a teledrama u gia. O papel que esta desempenha através de seus artistas na
vida social dos consumidores bras·leiros é inegável, por invadirem consensualmente milhares
de lares todos os dias, os ídolos eedramatúrgicos possuem enorme apelo sobre seu público.
Fato este comprovado pelo grande número de endosso publicitário que realizam. Desta forma,
esta pesquisa apresenta uma investigação empírica, onde homens e mulheres expressam suas
preferências por ídolos masculinos e femininos da teledramaturgia brasileira, a fim de verificar
se efeitos de coortes afetam tais preferências. Com isso, por lado contribui-se para ampliar o
escopo dos trabalhos já realizados nesta área e por outro, através das conclusões
apresentadas que corroboram a teoria, pode-se fornecer subsídios aos profissionais de
marketing para aumentar a eficácia de seus estímulos publicitários.

12.
Monica Zaldan G. Rossi
Explorando valores programados por coortes geracionais como discriminadores de
segmentos de consumidores

01/04/2003 - Doutorado
PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Orientador(es): Paulo Cesar de Mendonça Motta

Palavras - chave: coorte; marketing gerencial; segmentação
Área(s) do conhecimento: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Resumo tese/dissertação:
Este trabalho elabora o mosaico de valores que define os coortes geracionais brasileiros mais
recentes. Pressupõe que 05 mesmos valores estão presentes em todos os coortes, porém em
graus distintos. Hipotetiza que alguns valores prevalecem em coortes específicos, permitindo
defini-los com alguma precisão. Admite a variação intercoorte nos graus dos valores e também
investiga a existência de variações intracoorte, o que inova o processo de segmentação por
coorte. Emprega a abordagem de estrutura de classe latente, ainda inexplorada para
segmentação de coortes, a qual adota uma lógica fuzzy mais adequada para tratar de variáveis
emocionais e comportamentais. Os resultados confirma a premissa de efeitos coorte no Brasil e
mostra como segmentá-los por meio de modelos probabilísticos. Os resultados também
apontam eventos e mudanças sociais definidores dos coortes brasileiros, porém não
demonstram existir associação entre gênero e efeito coorte no caso dos coortes brasileiros
estudados. Por último, os resultados destacam o potencial da segmentação intracoorte para
melhoria das táticas e estratégias de marketing.



LEVANTAMENTO DE ARTIGOS EM PERiÓDICOS NACIONAIS NA ÁREA DE
ADMINISTRAÇÃO SOBRE SEGMENTAÇÃO POR COORTES NO PORTAL DE

PERiÓDICOS DA CAPES

Revistas pesquisadas:

Revista de Gestão USP
Revista de Administração de Empresas - RAE
Revista Eletrônica de Administração - REAd

Não foram encontrados artigos relacionando marketing e efeito-coorte.
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