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1. RESUMO 

O intuito deste estudo é compreender se as gerações Baby Boomer, X e Y 

possuem diferentes percepções quanto às influências que as marcas exercem 

durante o processo de compra, levando em consideração seus hábitos de compra.  

2. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos as marcas ganharam uma conotação ainda mais importante 

para as organizações, onde possuem um destaque extremo e uma força 

extraordinária de influência sob os consumidores no processo de compra, porém ao 

longo dos anos esses consumidores desenvolveram formas diferentes de pensar, 

sentir e reagir perante as ações realizadas por uma determinada marca, devido as 

suas culturas experiências e idades. 

É muito importante manter os consumidores por perto, principalmente em 

tempos de crise, onde é necessário que o mercado repense suas ações, inove seus 

produtos e fortaleça ainda mais o elo com o cliente, desenvolvendo com eficiência e 

eficácia a almejada fidelidade. Diante deste cenário, é fundamental perceber qual é 

à amplitude do poder das marcas sobre as gerações Baby Boomer, X e Y e o quanto 

as associações aos produtos/serviços fazem com que os clientes realmente 

adquiram algo que supra seus desejos ou necessidades.  

Levando em consideração uma esfera que envolva as gerações, faz-se 

necessário disseminar como cada uma delas reage, de acordo com os estímulos 

que são emitidos pelas marcas, com a intenção de se tornar a top of mind dos 

consumidores, colocando em exercício as percepções variadas em relação ao 

produto/serviço, pois cada indivíduo é motivado por uma razão diferente. 

Por isso, é imprescindível compreender as influências que as marcas 

exercem sobre os consumidores de determinadas gerações, para captar assim o 

que seria o diferencial de cada marca e como ela conseguiu ou não acompanhar a 

evolução dos gostos e preferências. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste estudo será identificar as diferentes percepções 

das gerações Baby Boomer, X e Y, em relação às marcas, bem como os fatores que 



influenciam as mesmas na compra de produtos/serviços dessas marcas. Com intuito 

de compreender as diferentes reações dos consumidores, além de identificar as 

marcas top of mind de algumas categorias de produtos e serviços predeterminados. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia adotada será a pesquisa bibliográfica e descritiva, 

desenvolvida através da aplicação de um questionário estruturado, voltado para 

pessoas do gênero feminino e masculino, porém especificamente focado nas 

gerações Baby Boomer que são os nascidos entre 1940 a 1959, geração X de 1960 

a 1979 e geração Y de 1980 a 1999. 

A delimitação está centralizada nas cidades de Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano do Sul, Diadema e São Paulo capital, sendo que a 

amostragem será não probabilística de natureza por conveniência, representada por 

600 participantes. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Segundo Kotler e Keller (2012), “brand” está associado desde a 

antiguidade ao ato de marcar, com a finalidade de identificar bens materiais. 

Atualmente a AMA (American Marketing Association) considera a marca como um 

conjunto sendo composto por nome, símbolo, design, slogan ou ainda uma 

combinação de todos esses aspectos. Nesse sentido é importante ressaltar que uma 

marca é fundamental para diferenciar um bem/serviço de seus concorrentes e 

fidelizar os consumidores. Recentemente o termo Branding é definido como o 

processo de construir e reter marcas, táticas e estratégicas, com o intuito de 

desenvolver uma imagem exclusivamente positiva e alavancar a reputação das 

organizações. Aaker (1998) complementa que a marca é um valor agregado aos 

produtos/serviços e que o brand equity (valor da marca) soma ativos de passivos de 

uma marca. 

O estudo do comportamento do consumidor é de grande importância para 

a construção e fortalecimento de marcas fortes, além de identificar as necessidades 

e os desejos dos clientes e exercer influência no processo de compra. Por outro 

lado, é possível detectar as oportunidades e ameaças que contribuem para a 

formulação de estratégias.  



6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Através das pesquisas bibliográficas, foi possível identificar a distinção 

comportamental entre as gerações Baby Boomer, X e Y, ressaltando suas principais 

características que se deram devido às experiências vividas. 

A geração Baby Boomer é composta por pessoas que tiveram uma educação 

rígida, onde a imposição dos costumes/tradicionalismo era muito presente, por isso 

prezam pela qualidade e fidelidade das marcas. 

Já a geração X, foi criada em um ambiente menos autoritário, esse fato fez 

com que eles desenvolvessem uma personalidade egocêntrica e crítica quanto ao 

consumo. Com isso, as marcas tiveram que deixar a sua zona de conforto, pois essa 

geração se revelou desapegada a tradições e parcialmente ligada às novidades.  

A geração Y desde novos já possuem uma responsabilidade financeira 

relevante, dispondo de cartão de crédito próprio, e estão diretamente ligados nas 

compras da família. Além disso, é totalmente envolvida com a tecnologia, afinal essa 

geração já navega desde a infância. Entretanto, até o momento não demonstra 

traços de fidelidade a nenhuma marca. 
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