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“Todas as decisões de Marketing estão 

baseadas nas premissas e conhecimento 

sobre o comportamento do consumidor.”  
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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo identificar a influência dos principais atributos do produto 

da categoria de água de coco industrializada no Brasil no processo de decisão de compras do 

consumidor. Trata-se de um estudo quantitativo, que foi desenhado em três etapas distintas. A 

primeira foi a análise dos documentos referentes à avaliação do mercado consumidor de água 

de coco industrializado e teve como objetivo aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica 

dele. A segunda etapa foi a aplicação da Best-Worst Scaling entre gestores do segmento, 

considerados como especialistas. Eles foram entrevistados para que se chegasse no número de 

atributos e níveis a serem utilizados na terceira etapa, que foi a aplicação da Conjoint Analysis 

entre consumidores, para mensurar a importância de cada atributo. Como resultados 

principais, foi possível evidenciar que o preço não é o principal atributo na tomada de decisão 

de compras e que os atributos considerados hedônicos (marca e sabor) possuem uma 

influência superior aos atributos funcionais (nutricional e saudabilidade). Esse resultado 

demonstra a oportunidade de revisão do posicionamento dessa categoria, alterando a dinâmica 

desse mercado, que hoje está focado essencialmente em preços, além disso, na definição dos 

elementos de comunicação, com as mensagens corretas e interação entre marca e consumidor. 

Quando se fala de saudabilidade, o consumidor se mostrou mais atento ao consumo para 

prevenção de doenças ao invés de uma associação com perda de peso. Também é evidenciado 

através do atributo nutricional, que o consumidor tem uma preocupação maior pela não 

utilização de conservantes no produto, ao invés de baixa caloria. 

 

Palavras-Chaves: Água de coco; Atributos; Conjoint Analysis; Jornada de compras; Tomada 

de Decisão. 

  



ABSTRACT 

 

In 2019, the industrialized coconut water market in Brazil reached 1.1 billion reais of revenue 

with 179 million liters sold. These data demonstrate a reduction in the evolution category of 

the last 5 years. The number of researches targeting specific categories is still small and 

another issue identified as a theoretical gap related to the understanding of what are the 

essential messages for the consumer. Based on this scenario, combined with the lack of 

studies related to the category in question, this study aimed to identify the influence of the 

main product attributes of the industrialized coconut water category in Brazil in the consumer 

purchasing decision process. It is a quantitative study that was designed in three distinct 

stages. The first was the analysis of reports referring to the evaluation of the consumer market 

for industrialized coconut water and aimed to deepen the knowledge about its dynamics. The 

second stage was the application of Best-Worst Scaling method among managers of the 

segment, considered as specialists. They were interviewed to gather at the number of 

attributes and levels necessary to be used in the third stage, which was the application of 

Conjoint Analysis between consumers to measure the importance of each attribute. As main 

results, it was possible to exhibit that price is not the main attribute in the decision making of 

purchases and that the attributes considered hedonic (brand and flavor) have a greater 

influence than the functional attributes (nutritional and health). This result demonstrates the 

opportunity to review the positioning of this category, changing the dynamics of this market, 

which today is essentially focused on prices, in addition, on the definition of communication 

elements, with the correct messages and point of interaction between brand and consumer. 

When it comes to healthiness, the consumer was more attentive to consumption to prevent 

diseases instead of being associated with weight loss. It is also evidenced by another attribute, 

the nutritional one, that the consumer has a greater concern for not using preservatives in the 

product instead of low calorie. 

 

Keywords: Coconut Water; Attribute; Conjoint Analysis; Consumer Journey; Decision 

Making.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados da Euromonitor (2020), nos últimos cinco anos, bebidas não alcoólicas 

no Brasil obteve uma queda de volume de 3% ao ano, enquanto bebidas saudáveis, um 

crescimento médio de 14% por ano. Nesse contexto, a água de coco se destaca como uma 

bebida saudável e de sabor único, como define Kalman et al (2012), rica em potássio, fonte de 

hidratação, com propriedades antioxidantes e eficácia similar aos isotônicos.  

Esse mercado atingiu em 2019 um faturamento, segundo Nielsen (2020), 1.1 bilhão de 

reais, mas vem apresentando um arrefecimento na sua evolução nos últimos anos. Entre 2010 

e 2014 apresentou crescimentos médios anuais de 18% e de 2015 a 2019 caiu para 6%, 

segundo Euromonitor (2020). Em relação ao preço da categoria, enquanto nos últimos 3 anos 

o mercado de bebidas avançou 9,3% em preços ao consumidor, a água de coco avançou 5,8% 

(NIELSEN, 2020).  

Em 2018, a marca líder do mercado, encerrou a operação de uma das fábricas e em 

2019 houve a saída de um importante player da categoria, que já representava, segundo 

reporte Scan da Nielsen (2019), 10% de participação, e esses acontecimentos deixaram os 

profissionais da indústria e varejo em modo de atenção. 

As principais iniciativas da categoria estão relacionadas ao preço. O relatório 

promocional da Nielsen (2019) indica que enquanto a categoria de bebidas emprega uma 

dinâmica promocional de preços em cerca de 30% do volume, a água de coco chega a 49% do 

seu volume promocionado. 

 Nessa perspectiva, esse trabalho aplicado, buscou responder a seguinte questão de 

pesquisa: qual a influência dos atributos do produto no processo de decisão de compras de 

água de coco no Brasil? 

      A principal contribuição desse estudo é o avanço do conhecimento sobre o processo 

de decisão de compras e, sendo esse, o primeiro estudo empírico da categoria no Brasil. Sob o 

ponto de vista prático, pode apoiar e direcionar gestores e profissionais do segmento, na 

formulação das estratégias de marketing da categoria, posicionamento do produto, otimização 

dos esforços de comunicação, campanhas promocionais para o momento certo e com a 

informação adequada. 

A aplicação desse conhecimento, pode contribuir na melhoria da relação das indústrias 

e varejistas com o consumidor, elevando o patamar de consumo e retomando o crescimento, 

mesmo em um ambiente de negócios competitivo. 
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Esse trabalho foi dividido em 5 capítulos distintos e ao mesmo tempo interligados, que 

somados representam o percurso cumprido para a execução dessa pesquisa. 

No capítulo 1, é apresentada a introdução que contextualiza o objeto de pesquisa desse 

trabalho e apresenta seus objetivos e relevância. O capítulo 2 apresenta a revisão de literatura 

sobre a decisão de compra e atributos do produto e finaliza apresentando duas hipóteses 

baseadas nessa revisão. O capítulo 3 exibe o percurso metodológico que foi realizado em três 

etapas: desenho de pesquisa, participantes e o processo de análise de resultados. O capítulo 4 

apresenta os resultados baseados na aplicação da Best-Worst Scalling, Conjoint Analysis e 

Teste de hipóteses sobre a base clusterizada. E, finalmente, o capítulo 5, que apresenta as 

conclusões desse trabalho aplicado, bem como seus limites e a sugestão de estudos futuros 

sobre esse mercado. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Processo de decisão de compras 

 

O comportamento do consumidor é definido por Bamossy e Solomon (2016) como o 

estudo dos processos desenvolvido por indivíduos ou grupos que desejam satisfazer suas 

necessidades e desejos, através da seleção, compra, uso ou disposição de produtos, serviços 

ideias e experiências.  

De acordo com Stankevich (2017), o processo de decisão de compras é um dos temas 

mais importantes na área de marketing e que vem sendo estudado a muito tempo. Entender 

como o consumidor pensa, sente, forma suas opiniões e, finalmente, como escolhe 

determinados produtos em detrimento de outros, torna-se uma poderosa ferramenta na 

construção de estratégias de marketing mais eficazes, que permitem um grau de interação com 

o consumidor muito mais direto e assertivo.  

Seguindo a mesma linha teórica, Willman-Ivarinen (2017) reforça o grau de 

importância sobre esse tema, o qual ganha cada vez mais atenção por parte de pesquisadores e 

empresas, principalmente devido ao contexto no qual se vive atualmente. Com o aumento do 

poder de comunicação, viabilizado pelas redes sociais, as decisões de consumo estão cada vez 

mais afetadas pelo potencial papel social que o produto possui. Dessa forma, saber como o 

consumidor toma decisão é fundamental para que as empresas possam se antecipar e assim se 

tornarem mais competitivas. 
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Malter et al. (2020), evidenciaram que o estudo relacionado ao entendimento do 

comportamento do consumidor, se dá ainda na década de 1940 com o estudo denominado 

“Teoria da Motivação Humana” de Abraham Maslow, seguido quase 20 anos depois, pelo 

Modelo de Simon em 1959 e o “Manual de Motivação do Consumidor” escrito em 1964, por 

Ernest Dichter. Eles teceram um olhar específico no estudo do comportamento pelo prisma de 

marketing, voltado a entender o comportamento de compras, em um período em que 

importantes pesquisadores e destacados journals, principalmente o Journal of Marketing e 

Journal of Research, passaram a dar maior ênfase e importância para pesquisas 

comportamentais e uma nova perspectiva para decisões com bases científicas.  

Huang e Benyoucef (2017) descrevem as principais contribuições do modelo de 

Simon (1959), reforçando o emprego de diversas áreas do conhecimento, como psicologia, 

filosofia e economia, além de definir que o processo de decisão é inicialmente cognitivo e 

pode ser conceitualizado de forma sequencial e simples. De acordo com essa teoria, os 

estágios podem ser divididos em três momentos, iniciando pelo reconhecimento do problema, 

seguido pela elaboração das alternativas e por fim, o momento da escolha ou tomada de 

decisão. 

Entre os anos de 1968 e 1969, dois importantes modelos foram publicados e deram 

sequência a teoria de Simon. Milner e Rosenstreich (2013) ressaltam que o Modelo de 

Nicosia (1968) traz um ponto adicional sobre o estágio pós-compra, dessa forma, a sequência 

do modelo de Nicosia para demonstrar o encadeamento do processo de decisão de compras 

seria: 1) Informação e Comunicação; 2) Processo de Avaliação; 3) Decisão e 4) Consumo, 

Experiência e Percepção. Na sequência, dois anos mais tarde, o modelo de Engel, Kollat e 

Blacwell (1970) estabelece uma sequência alinhada com o modelo antecessor, entretanto, 

procurando explicar o efeito de decisões de compras interrompidas ou não finalizadas em 

compras futuras. 

Em 1969, com base no estudo de Howard e Sheth (1969), a “Teoria do 

Comportamento de Compras” foi apresentada com uma preocupação dos autores sobre a 

aplicabilidade do modelo proposto por profissionais do mercado, outro ponto foi relacionado 

ao entendimento do comportamento do consumidor durante um período mais longo e levando 

em consideração, múltiplas variáveis no processo. 

Leman et al. (1974), reforçam a contribuição do modelo de Howard e Sheth (1969), 

mas apontam críticas ao estudo, sobretudo em relação a metodologia empregada, que na visão 

deles, poderia trazer um viés ao estudo. 
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Narayana e Markin (1975) buscam conceitualizar o comportamento do consumidor 

com uma visão na qual, as marcas possuem papel importante no processo, introduzem uma 

narrativa de lealdade de marca e o estudo busca predizer determinados comportamentos de 

compras quando o consumidor é colocado frente a diversas alternativas de marcas.  

Cerca de vinte anos após o estudo de Simon, Keeney (1982) adverte sobre a 

necessidade de repensar os modelos que buscavam explicar o comportamento de decisão de 

compras, para modelos mais adequados a um cenário no qual o ambiente se demonstrava mais 

complexo, ao passo que as variáveis e o ambiente que influenciava o comportamento do 

consumidor sofriam diversas alterações. A sequência do processo, de acordo com sua visão, 

estabelecia: 1) Definição do problema; 2) Análise dos Impactos; 3) identificação de 

preferências e 4) Avaliação e Comparação de alternativas. Pela primeira vez, um esquema que 

demonstrava o fluxo linear dos estágios, passando a não ser obrigatoriamente sequencial, ou 

seja, o consumidor poderia definir o problema e ir direto para identificação de preferências, da 

mesma forma que o consumidor que analisava possíveis impactos da decisão, poderia ir direto 

para o estágio de avaliação e comparação de alternativas. 

Rassuli e Harrel (1990) desenvolveram a teoria identificada como “Modelo da nova 

perspectiva de escolha” que como principal contribuição, traz a influência da questão social 

no processo de decisão de compras, elementos como estilos de vida, atribuição de 

pertencimento, recriar personalidades e pertencimento a determinados grupos sociais.  

Da mesma forma, Sheth; Newman e Gross (1991) contribuem na continuação do 

processo de entendimento do comportamento do consumidor, com a teoria sobre “valores de 

produto”, com foco em explicar os motivos que consumidores compravam ou não 

determinados produtos, através dos valores atrelados a decisão de compra ou utilização, cinco 

valores são identificados pelos autores como influenciadores, de forma parcial ou integral 

entre eles. Estão descritos na teoria, os valores e exemplos: 1) Funcionais: utilidade e 

desempenho; 2) Sociais: pertencimento a determinados grupos e fatores econômicos; 3) 

Emocionais: capazes de despertar ou cessar certas emoções e sentimentos; 4) Epistêmicos: 

conhecimento ou saber e 5) Condicional: circunstancial e situações específicas. 

O estudo de Smith e Rupp (2003) chamado de “modelo de decisão de compras com 

base no online” tem por base, consolidar o conhecimento sobre o processo de decisão de 

compras para o ambiente online. Os autores reforçam as características do canal e-commerce, 

a integração entre marcas e consumidores, que poderia ser abordada de outra forma, e ao 

mesmo tempo, o modelo adiantava sobre a demanda de atividades de coleta de dados, para 

estabelecer modelos preditivos de demanda. 
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O modelo de Court et al. (2009) pode ser considerado como um dos mais recentes, 

com maior nível de complexidade e não sequencial, apesar de se observar a importância das 

delimitações relacionadas aos estágios inerentes ao processo de decisão.  

Diante do que define Siebert et al. (2020), os estágios relacionados ao modelo da 

jornada do consumidor, são iniciados por: 1) Consideração por diversas marcas; 2) Avaliação 

das marcas; 3) Momento de compra e por fim, 4) Experiência de consumo. As empresas 

buscam a atenção dos consumidores em cada um desses estágios, utilizando estratégias e 

formatos exclusivos e dedicados para cada momento, nesses diferentes pontos de contato, o 

objetivo comum é prover ao consumidor um suporte inteligente, com base em dados e 

modelos preditivos, onde o sucesso da interação nesses estágios, aumenta a probabilidade da 

retenção do cliente para futuras compras, quando estimulado.   

 

Figura 1 - EVOLUÇÃO DA TEORIA DO MODELO DE DECISÃO DE COMPRAS 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

Para que se permita entender como estão as descobertas mais atualizadas a respeito do 

comportamento do consumidor, Malter; Holbrook; Kahn; Parker e Lehmann (2020) 

apresentam o seguinte cenário: 

 

 
Quadro 1 - PRINCIPAIS CONCEITOS SOBRE O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Conceito Atualização do conceito sobre o comportamento do consumidor 

Informação 

Consumidores buscam as informações sobre produtos em diferentes fontes, mídia 

social, revisões e experiências de outros consumidores e websites, a tecnologia permitiu 

uma fonte muito maior de informação para o consumidor tomar sua decisão.  
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Cognição 

A atenção do consumidor vem sendo disputada principalmente entre as diversas telas 

utilizadas atualmente, no qual televisores, tablets, telefones, painéis de mídia etc. 

buscam a cada momento a atenção dos consumidores. 

Afeto 

Dois pontos são levantados, a oscilação severa de humor, muito impactada pelas fontes 

de informações da mídia e o aumento da desconfiança e vieses de confirmação em meio 

a alta intensidade de informações, notícias e conteúdo definidos como verdadeiros e 

falsos. 

Comportamento 

Observa-se um maior destaque para as consequências das ações envolvendo moral e 

ética, e atenção às decisões de terceirização e responsabilidades no campo da 

tecnologia. Além disso, uma substituição de relações interpessoais para relacionamento 

com o próprio telefone, avatar de jogo online e semelhantes. 

Satisfação Forte mudança na satisfação individual para satisfação compartilhada.  

Fonte: Adaptado de Malter e colaboradores, 2020. 

 

 Bettman; Luce e Payne (1998) estabelecem que o estudo sobre o processo de decisão 

de compras, está intensamente sustentado pelas teorias da psicologia evolucionista sobre 

tomada de decisão e julgamentos, além disso, reforçam sobre como o contexto e o ambiente 

afetam a tomada de decisão, da mesma forma, como questões a respeito de valores, crenças e 

riscos pessoais são levados em conta, diante das inúmeras decisões diárias que o ser humano 

realiza, desde a definição do que irá consumir no café da manhã, a roupa a ser utilizada, o 

trajeto até o trabalho e ainda uma grande decisão sobre mudar de emprego. 

Com base na definição de Willman-Ivarinen (2017), as decisões automáticas, 

semiautomáticas e deliberadas, seguem o mesmo padrão entre si, apesar de uma escala ampla 

de complexidade entre essas decisões, contudo as pessoas nem sempre estão atentas ou são 

capazes de identificar como os estágios desse processo de tomada de decisão foram tomados 

em grande parte, de forma subconsciente. Para que haja entendimento pleno de como as 

decisões são tomadas, é preciso aprofundar o conhecimento de forma independente, nos 

diferentes estágios do processo de decisão de compras. 

 Stankevich (2017) define como o primeiro estágio, a relação com o reconhecimento de 

alguma necessidade ou problema por parte do consumidor, as iniciativas de marketing, 

buscam um equilíbrio entre o estado atual e o proposto, esse chamado desalinhamento, gera 

em muitos casos no consumidor, uma necessidade específica. Essa necessidade pode surgir de 

forma interna, através do auto reconhecimento, que algo é necessário até o impulso de 

compra, ou de forma externa, quando o consumidor é influenciado por um fator externo, 

como uma propaganda ou atividade promocional que desperta uma necessidade ainda não 

existente. 

As empresas ou profissionais de marketing que conhecem claramente o conceito do 

processo de decisão de compras, bem como os seus consumidores, conseguem identificar os 
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influenciadores que geram essas necessidades e quando elas surgem, é nesse momento que a 

propaganda ou interação com o consumidor deve ser realizada. 

O segundo estágio identificado nos modelos é a fase em que o consumidor determina 

as alternativas que serão avaliadas para resolução da sua necessidade. Mintzberg; Raisinghani 

e Theoret (1976) definem como fase do diagnóstico e reconhecem esse estágio como o 

“coração da decisão de compras”. 

Na sequência do processo, como terceiro estágio, as alternativas são avaliadas, através 

de critérios que diferem de consumidor para consumidor, incluindo fatores emocionais e 

cognitivos. Nessa fase, não apenas os atributos relacionados aos produtos ou serviços, mas os 

aspectos situacionais, de experiências e propagandas são fortemente considerados. As 

principais alternativas consideradas, geralmente originam-se tanto como racionais ou por 

impulso (KEENEY, 1982); (SMITH e RUPP, 2003). A maioria das teorias citadas 

anteriormente, definem como quarto estágio do processo, a escolha ou decisão de compra. 

Quentin et al (2018) definem que a redução de esforço por parte do cliente na escolha, 

juntamente com a redução da percepção de risco no processo de decisão de compras, evitando 

que o cliente precise empregar diversos trade-off, empodera e ao mesmo tempo eleva o bem 

estar do consumidor no momento de decisão. Diante disso, relatam preocupação com os 

avanços dos processos de data driven, inteligência artificial, micro targeting marketing 

practices e internet das coisas, podem impactar em relação à autonomia de escolha do 

consumidor, de um lado, essas iniciativas podem trazer inúmeros benefícios para o 

consumidor, aumentando o bem estar através de tomadas de decisões facilitadas, mas de outro 

lado,  pode reduzir de forma crítica o senso de autonomia do consumidor. Existem amplas 

questões em aberto relacionadas a este tema, principalmente no domínio de escolha e bem 

estar do consumidor. 

Bault e Rusconi (2020) reforçam esse entendimento quando definem que o movimento 

natural do cérebro é criar atalhos com intuito de otimizar seu funcionamento, poupando 

energia quando se trata de uma ação de rotina e do contrário, quando se exige uma decisão de 

maior complexidade. 

De acordo com Bettman, Luce e Payne (1998) a estratégia é definida de acordo com o 

equilíbrio entre assertividade e aplicação da energia ou esforço aplicado no processo. 

Entende-se como melhor escolha, alcançar o menor nível de erro possível, com a máxima 

redução do esforço ou energia empregada, isto é, a menor energia cognitiva empregada no 

processo. 
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Além da abordagem anterior, Mellers, Schwartz e Cooke (1998), estabelecem como 

principais fatores de escolha para a estratégia de decisão, o risco e as emoções. No qual, o 

risco está muito ligado à falta de conhecimento, familiaridade e controle no que precisa ser 

avaliado e da mesma forma, como as emoções acabam influenciando a decisão, no estudo é 

identificado que pessoas com emoções positivas, aumentam a criatividade na decisão, são 

mais eficientes na escolha e carregam menos informações sobre diagnósticos anteriores, ao 

contrário, emoções negativas pode afetar a decisão por falta de atenção falha em encontrar 

novas alternativas. 

A quinta etapa, de acordo com os modelos analisados, é o estágio pós compra, o início 

do seu estudo e implicações se deu, praticamente por Nicosia (1966), mas é com base no 

modelo de Court et al. (2009) conhecido como Jornada do Consumidor, que esse estágio 

ganha maior destaque (SIEBERT et al., 2020). 

Como explica Asbjorn e Knut (2018), o conceito da jornada do consumidor é um 

processo contínuo, através de fases constituídas por ciclo de serviços, essas fases estão 

denominadas na literatura como pré-compra, compra e pós compra e permitem o 

desenvolvimento de um ciclo de lealdade de marca, que é reforçado a cada fase em que um 

serviço é entregue de acordo com a expectativa de quem está comprando. 

Dessa forma, pode-se concluir que o estágio pós compra tem uma forte importância 

em relação a medida de retenção de consumidores e índices de recompra ou reutilização de 

serviços. 

 Como definem Toplak, West e Stanovich (2017), heurística pode ser definida como 

atalhos mentais que são utilizados no processo de tomada de decisão, diante do  contexto 

desse estudo, será analisado o emprego da heurística, especificamente no processo de decisão 

de compras, no qual consumidores aplicam o processo para que possam resolver suas 

necessidades. Para melhor entendimento, a heurística consiste na simplificação do processo 

de decisão, algumas informações são ignoradas e certos aspectos e opções são colocados sob 

foco. Na grande maioria das vezes, esse processo mental ocorre de forma automática e de 

maneira inconsciente. 

 Com base nesse conhecimento, pode-se concluir que a complexidade da resolução de 

uma necessidade, aqui estudada como algo relacionado ao consumo, tem um fator decisivo no 

emprego da heurística, no processo de decisão de compras (WILLMAN-IIVARINEN, 2017). 

As compras habituais ou de rotina, exercem maior disposição a esse tipo de processo, dessa 

forma, profissionais ou empresas que conhecem de forma detalhada o que pode implicar em 

gatilhos para uso da heurística, têm uma extraordinária vantagem competitiva. 
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 Biondi e Camanzi (2020) explicam que o processo de gatilho de compras que também 

é conhecido por efeito halo, faz com que o consumidor tome a decisão por generalização, um 

produto pode ser preferido, por uma série de atributos que não está descrita nele, entretanto, 

algo levou ele a decidir dessa forma. Nesse mesmo estudo, o experimento demonstrou que 

para alimentos e bebidas consideradas saudáveis, os claimings nutricionais e de saúde, 

presentes nos rótulos, despertam essa dinâmica nos consumidores.  

 A fim de reforçar o conceito, Willman-Ivarinen (2017) classifica outro fator que pode 

influenciar no processo de decisão, o tempo, a escassez de tempo em alguma etapa ou durante 

o processo, afeta a avaliação do consumidor, fazendo com que decisões que são baseadas na 

redução do risco e na energia empregada no processo, sejam tomadas com um nível de 

expectativa baixa, aceitando o resultado apenas como razoável, pois entende-se que a falta de 

tempo e de informação suficiente para se tomar a melhor decisão, foi insuficiente.  

 De acordo com Kanagal (2016), diversos outros fatores são influenciadores no 

processo de decisão de compras entre os estímulos do mercado e a resposta do consumidor, 

tendo os fatores classificados como dependentes, como: envolvimento, persuasão, 

aprendizado, personalidade, estilo de vida, motivação, memória, crenças, valores, atitudes, 

restrições situacionais e restrições orçamentárias e de outro lado, fatores considerados como 

independentes: mensagens e processo de comunicação, fatores sociais e culturais e contexto 

pessoal. O papel das crenças, valores e atitudes funcionam como fator de moderação entre a 

influência dos fatores dependentes sobre os independentes no processo de decisão. 

  

2.2 Atributos do produto 

 

Atributos do produto envolvem recursos e informações que definem um produto sobre 

os quais, os clientes consideram para tomar uma decisão de compra. Notavelmente, os 

atributos do produto podem ser intangíveis, envolvendo características que não são físicas ou 

tangíveis, com base em características físicas.  

Como descreve Jaiswal (2016), empresas de bens de consumo, principalmente 

multinacionais como Unilever, Pepsico, Coca Cola, Samsung, entre outras, garantem que seus 

produtos tenham alguns elementos exclusivos e que afetem diretamente no processo de 

tomada de decisão de compra. Os atributos do produto desempenham um papel significativo 

na distinção de um determinado produto no mercado. As empresas mantêm os atributos do 

produto, considerando os materiais ou ingredientes usados e a qualidade para garantir que os 

mesmos atendam às expectativas dos consumidores. Como resultado, as empresas mantêm 
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vendas altas e retêm clientes por terem atributos de produto positivos, alinhados com o desejo 

de seus consumidores, oferecendo a eles, vantagens competitivas. 

Detzner e Eigner (2021) propõe que a literatura existente não fornece informações 

suficientes sobre até que nível de detalhes, os compradores aceitam ou decidem comprar com 

base nos claims (declarações ou mensagens utilizadas nas embalagens) nutricionais e de saúde 

que são apresentadas nos produtos. As informações fornecidas nos rótulos podem não ser 

suficientes para os consumidores garantindo que os produtos não tenham efeitos inversos ao 

esperado pelo consumidor. Além disso, na literatura atual, ainda possui ampla oportunidade 

de aumentar estudos sobre até que ponto compradores adquirem produtos seguindo atributos 

hedônicos, àqueles que possuem uma ligação emocional, funcional ou até mesmo sobre os 

atributos que geram decisões de compras, quando o claim utilizado pela indústria, está ligado 

à entrega de entretenimento. Tendências de estudos no tema de atributos de produtos, 

implicam cada vez mais na capacidade dos profissionais de comunicação criarem rótulos de 

produtos que forneçam mensagens essenciais e práticas, em que os consumidores as 

considerem para a tomada de decisão de compra. 

De acordo com Lin e Cheng (2017), os atributos do produto envolvem características 

tangíveis e intangíveis. Primeiro, os aspectos tangíveis envolvem características físicas que 

podem ser percebidas pelos sentidos. Exemplos de fatores tangíveis incluem cheiro, volume, 

tamanho, cor, sabor, composição do material, quantidade, peso e toque. Esses, desempenham 

um papel essencial à medida que os clientes tomam decisões de compra dependendo das 

informações captadas pelos seus sentidos. Dessa forma, os clientes podem decidir comprar 

um carro, levando em consideração atributos tangíveis, como composição do material, cor e 

tamanho, da mesma forma ocorre no caso de bebidas como os refrigerantes, que têm 

características tangíveis, incluindo sabor, cor e cheiro singulares. As características tangíveis 

diferenciam os produtos de uma empresa e do mesmo modo, dos concorrentes. A PepsiCo e 

Coca Cola Company, em sua vez, usam os atributos tangíveis para distinguir suas marcas, que 

são vistas principalmente na cor, no sabor e no cheiro. 

Por sua vez, os atributos intangíveis compreendem as características não físicas e que 

não podem ser percebidas pelos sentidos. Os clientes tomam uma decisão de compra com 

base nas informações fornecidas pelos vendedores ou fabricantes. Tais atributos incluem 

aspectos como beleza, confiabilidade, preço e qualidade. As qualidades intangíveis são 

essenciais à medida que os clientes as utilizam para considerar seu poder de compra e 

relevância dos produtos. Por exemplo, um cliente deve considerar o preço definido de um 

produto para determinar se ele é financeiramente capaz de adquirir (JAISWAL, 2016). Os 
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atributos intangíveis das bebidas que os consumidores podem considerar incluem 

principalmente preço e qualidade.  

Haji (2018) acredita que pelo fato de os atributos implicarem diretamente nas 

características dos produtos, os consumidores os consideram quanto às suas necessidades, 

gostos, poder de compra, saúde e preferências. Primeiro, os consumidores avaliam os 

produtos para determinar se eles atendem às suas expectativas e necessidades. O consumidor 

toma a decisão de compra, dependendo da relevância dos produtos ou de suas habilidades 

para fornecer resultados positivos. Por exemplo, no caso de bebidas, os consumidores, tomam 

decisões de compra, na maioria das vezes dependendo de uma opção que tem a capacidade de 

matar a sede e tenha o sabor ou cheiro esperado.  

Bault e Rusconi (2020) definem que as necessidades e anseios dos consumidores são 

centrais na tomada de decisões, pois eles buscam comprar produtos que sejam mais eficazes 

para satisfazer suas necessidades, mitigando nesse processo, riscos e reduzindo a energia 

empregada na decisão. Na sequência, gostos e preferências desempenham um papel 

significativo na determinação da decisão dos consumidores. Os clientes têm gostos e 

preferências variados, os quais as empresas procuram identificar e atender, oferecendo uma 

ampla gama de produtos com diferentes aspectos, como preços e qualidade para suprir as 

diversas necessidades do mercado. Assim, os consumidores consideram produtos que refletem 

seus gostos e preferências. 

De acordo com Lago et al. (2020), as decisões dos consumidores também dependem 

da compreensão dos modelos compensatórios e não compensatórios. O modelo não 

compensatório denota que, um bom desempenho de um determinado atributo, não pode 

permitir que um outro atributo específico não satisfaça plenamente a necessidade inicial. 

Portanto, os clientes que aplicam as regras não compensatórias evitam comprar produtos que 

apresentem fraquezas em determinados atributos pela visão do consumidor, como por 

exemplo, preços reduzidos em detrimento de qualidade. As regras compensatórias, por sua 

vez, demonstram que uma força percebida pode contrabalançar a fraqueza específica de um 

produto. Os consumidores avaliam se os atributos positivos superam as fraquezas para tomar 

uma decisão de compra aceitável. 

Kostyra et al. (2017) definem que os atributos de produto têm um impacto substancial 

sobre consumidores que tomam decisões de compra com base no construto qualidade. Os 

tipos de atributos incluem atributos horizontais e verticais. Em primeiro lugar, a característica 

horizontal envolve as propriedades que informam atributos que são percebidos de forma 

diferente para cada consumidor, com base nas preferências pessoais, em vez de indicar a 
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qualidade ou característica objetiva de um produto. Consumidores específicos, descrevem a 

ordem de preferência dos níveis de atributo, não havendo consenso entre os consumidores que 

informam a hierarquia de preferência dos atributos. A ordem de um atributo depende de como 

os indivíduos os percebem, e não de um acordo no mercado. O atributo horizontal no 

segmento de bebidas é observado seguindo os diferentes gostos e preferências dos 

consumidores que compram algumas marcas, em vez de outras, nesse sentido, pode-se citar 

como exemplo os atributos de sabor, preço, design etc.  

Para definir atributos verticais, Novo-Peteiro (2020) acredita que esses, envolvem um 

consenso por parte dos consumidores, que tomam suas decisões com base nos níveis de 

atributos preferidos, o que lhes permite classificar os produtos de acordo com sua qualidade e 

características.  

A fim de exemplificar atributos horizontais e verticais, pode se pensar na compra de 

um jogo de lençóis de cama, o atributo vertical qualidade pode ser entendido por todos os 

consumidores da mesma forma, ou seja, um lençol 800 fios possui uma qualidade superior ao 

lençol de 200 fios, de outro lado, um exemplo de atributo vertical no qual consumidores 

podem ter percepções distintas quanto ao atributo, seria a cor dos lençóis, parte dos 

consumidores podem preferir cores claras, enquanto outros podem preferir cores escuras, ou 

até tonalidades mais específicas. 

Os produtos que promovem sinergia, de forma estruturada entre os atributos verticais 

e horizontais, são os preferidos por todos os consumidores e consequentemente são 

reconhecidos como best-sellers.  

Segundo o estudo de Detzner e Eigner (2021), consumidores do segmento de bebidas, 

demandam produtos e soluções com base em suas características únicas, onde os que se 

destacam, vendem mais do que os outros. Nesse sentido, existe uma forte correlação das 

atividades de branding de empresas do segmento, bem estabelecidas, que posicionam os 

atributos na mente dos consumidores de forma a buscar o consenso entre a maioria deles. 

Portanto, as empresas buscam fornecer produtos de alta qualidade, com características 

preferenciais para obter vantagens competitivas geradas a partir do reconhecimento da 

hierarquia dos principais atributos entre os consumidores. 

Duas linhas de atributos são abordadas de forma ampla na literatura, e buscam 

explicar o conjunto de benefícios que estão ligadas nessas áreas, são os atributos hedônicos e 

funcionais.   

Ladeira et al. (2016) constitui que os atributos hedônicos abrangem experiências de 

apelos sensoriais, incluindo gratificação e emoção. Esses atributos, centram-se no 
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comportamento do consumidor, em buscar entretenimento e experiências positivas, ao mesmo 

tempo em que reduz as experiências negativas. O consumo hedônico compreende aspectos 

emocionais, multissensoriais e imaginários decorrentes das interações dos consumidores com 

os produtos.  

Gustafson, Lybbert e Summer (2016) reforçam a definição dos atributos hedônicos, 

onde os consumidores priorizam a aquisição de produtos com base em suas habilidades de 

proporcionar prazer e status, com alta influência nas atividades de recompra. Os produtos 

adquiridos devem ter efeitos significativos, que os consumidores desejam sentir por muito 

tempo. O princípio hedônico denota que os consumidores julgam os produtos com base em 

sua eficácia em fornecer experiências positivas e reduzir as negativas. 

De outro lado, o atributo funcional é explicado por Stranieri; Ricci e Banterle (2017) 

pelo envolvimento do fator de utilidade presente no produto, assim como os objetivos de um 

produto. O atributo funcional é lógico, pois os clientes julgam os produtos em função do uso, 

assim, estabelecem um vínculo forte com a satisfação.  

Os produtos devem atender às necessidades dos clientes e fornecer resultados 

positivos. Após um julgamento baseado no uso dos produtos, os consumidores buscam obter 

produtos com utilidades adicionais. A priorização de produtos segundo o princípio funcional, 

envolve a consideração de fatores como preço, desempenho e segurança. Primeiramente, o 

produto deve ter mais desempenho, preços acessíveis e que evidencie a ausência de riscos em 

comparação com alternativas ou marcas.  

Em relação ao segmento de bebidas saudáveis, Enax; Krajbich e Weber (2016) 

identificam que empresas desse setor, reúnem várias abordagens para promover seus 

produtos, influenciando a tomada de decisão de compra dos consumidores. Estes consideram 

que os fatores essenciais dessas mensagens, reflitam os valores nutricionais dos produtos, 

considerando os ingredientes. Embora as estratégias de marketing tenham impactos 

substanciais nas decisões do comprador, eles desejam consumir produtos saudáveis e livres de 

aditivos artificiais. As empresas usam atributos tangíveis, como cores, tamanho e embalagem, 

para criar uma percepção particular entre os compradores. Os atributos críticos da bebida 

saudável, incluem os ingredientes usados, a data de validade, benefícios do produto, 

instruções de preparação, informações nutricionais e o processo de fabricação. Os atributos 

são essenciais para garantir que os consumidores considerem a eficácia dos produtos e 

garantam que eles não tenham efeitos adversos sobre sua saúde. 
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Ghvanidze et al. (2017) determinam um fator adicional não citado por Enax; Krajbich 

e Weber (2016), para ele, além dos atributos nutricionais, preço exerce um papel tão 

importante quanto o primeiro. 

Bangsa e Schlegelmilch (2020) afirmam em seu estudo que a maioria dos 

consumidores ignoram informações relacionadas a sustentabilidade nos rótulos dos produtos, 

dessa forma, as indústrias acabam estabelecendo uma interação com os consumidores com 

foco em preço e marca (SONNENBERG; JACOBS e MOMBERG, 2014), sabor e 

funcionalidade (VAN ESCH; GADSBY, 2019). 

 Por outro lado, Lago et al. (2020) apresentam uma visão antagônica, confirmando que, 

no que se refere ao público jovem, além dos atributos nutricionais e de preço, os atributos 

relacionados a sustentabilidade possuem influência na decisão de compras. Assim como a 

preocupação com saúde e estilo de vida saudável, também são fatores que se tornam 

importantes quando estão presentes nas mensagens dos produtos. 

 

2.3 Resumo dos conceitos dos atributos do produto revistos na literatura e hipóteses 

construídas 

 

Com o intuito de apresentar sistematizados os principais conceitos ligados ao tema, o 

quadro 2, abaixo, apresenta os principais atributos, conceitos e autores estudados. 

 
Quadro 2 - PRINCIPAIS CONCEITOS SOBRE ATRIBUTOS DE PRODUTOS 

Atributos Principais Teorias e Descobertas Principais Autores 

Sustentável 

Hedônico, 

Ambiental e 

Horizontal 

• A combinação entre atributos sustentáveis, bem como a 

confiança gerada na mensagem, pode aumentar ou reduzir a 

proposição de valor do produto; 

• A integração entre atributos sustentáveis e saudáveis no 

mesmo claim eleva a disposição de pagamento em 

comparação quando esses são utilizados separadamente. 

(BANGSA; 

SCHLEGELMILCH, 

2020), (LEMKEN; 

SPILLER; VON 

MEYER-HÖFER, 

2017), (TEBBE; VON 

BLANCKENBURG, 

2018). 

Preço 

Funcional e 

Vertical 

• Os fatores econômicos desempenham grande papel no 

processo de decisão de compras; 

• Importância da atividade promocional na performance do 

produto; 

• Jovens consideram que o preço é determinante na decisão de 

compras de produtos saudáveis; 

• Produtos frescos e com origem reconhecida, elevam o valor 

que o consumidor está disposto a pagar; 

• A disposição em pagar mais ou menos por um produto 

possui uma relação especial com o tipo de bebida, quanto 

maior a percepção como saudável, maior a intenção em 

pagar um preço mais alto. 

(MANIATIS, 2016),  et 

al, 2017),  

(GUHA et al., 2018) e  

et al, 2020). 
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Sabor 

Funcional e 

Horizontal 

• O sabor da bebida saudável pode elevar o consumo, aliado a 

fatores de saudabilidade; 

• Sabor possui uma intensa relação entre dietas bem 

sucedidas, quando se estuda o atributo no segmento de 

alimentos e bebidas. 

(VAN ESCH; 

GADSBY, 2019) e  

(BAULT; RUSCONI, 

2020) 

Embalagem 

Funcional, 

Ambiental, 

Vertical e 

Horizontal 

• Consumidores preferem embalagens recicláveis  

• Importância em poder observar o líquido em bebidas 

saudáveis; 

• Embalagem é um dos principais pontos de contato com o 

consumidor, seu design e as mensagens que são utilizadas, 

impactam de maneira muito forte a decisão de compras; 

• A importância do design da embalagem vem crescendo ao 

longo do tempo, como design podemos entender: gráficos, 

forma, cor, tamanho e formato; 

• Elementos utilizados como mensagens nas embalagens 

devem ser curtos e simples. 

(VAN ESCH; 

GADSBY, 2019), 

(BIONDI; CAMANZI, 

2020), (KENDALL et 

al, 2019) 

Nutricional 

Hedônico, 

Funcional, 

Vertical e 

Horizontal 

• Informações nutricionais são importantes ferramentas a 

serem utilizadas para aumentar a intenção de compra; 

• Dentre as mensagens sobre nutrição, a informação sobre 

quantidade de calorias tem um efeito importante na decisão 

de compras; 

• Mensagens com informações nutricionais, acionam o gatilho 

de aumento de percepção do produto ao consumidor; 

• A informação nutricional deve explicar a interação do 

alimento ou bebida com a saúde do consumidor. 

(KALMAN et al, 

2012), VAN ESCH; 

GADSBY, 2019), 

(LAGO et al, 2020), 

(MANCINI; 

MARCHINI; 

SIMEONE, 2017)  e 

(GHVANIDZE et al, 

2017) 

Marca 

Hedônico e 

Horizontal 

• Quanto maior o valor percebido da marca, mais o 

consumidor está disposto a pagar por um preço premium; 

• A fidelidade do cliente possui forte relação com a marca; 

• Existe preferência por produtos com marcas reconhecidas. 

(HARIHARAN et al, 

2018) 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

A revisão de literatura explorou conceitos que permitiram a geração de hipóteses para 

serem testadas e contribuir amplamente para o objeto central desse estudo, que é a 

compreensão de como os atributos influenciam a decisão de compras da categoria. 

Um dos principais entendimentos está relacionado ao fato do consumidor aplicar na 

dinâmica da tomada de decisão a redução do risco envolvido e otimização da energia 

empregada nessa atividade. Esse conceito é extensivamente discutido de diversas formas por 

Bault e Rusconi (2020), Bettman; Luce e Payne (1998); Mellers; Schwartz e Cooke (1998); 

Toplak, West e Stanovich (2017); Lago et al. (2020).  

 De acordo com Willman-Iivarinen (2017), as compras de rotina podem ser 

caracterizadas como de baixa complexidade, consequentemente a categoria objeto desse 

estudo não demanda alto risco e assim, para otimizar a energia aplicada nessa decisão, o 

efeito halo (Biondi e Camanzi, 2020) pode surgir como um dos modelos utilizados pelo 

consumidor para explicar a tomada de decisão da categoria. 
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 Outro conceito encontrado na revisão de literatura que vem reforçar a premissa acima 

é que, segundo Detzner e Eigner (2020), os consumidores de bebidas demandam produtos 

com características únicas, no qual aqueles que se destacam, vendem mais que os outros. 

Diante do fato de que a categoria de água de coco não apresenta nenhum produto com 

características diferenciadoras, por se tratar de um produto que vende o conceito da água de 

coco natural, como aquela encontrada na natureza, o consumidor acaba aplicando a heurística 

chamada de satisfatória por Simon (1955), pois acaba generalizando à categoria no qual, 

preço se torna a única ou a mais importante variável desse processo. 

De acordo com essas teorias, foi estabelecida a primeira hipótese a ser testada nesse 

estudo. 

H1: O atributo preço é o mais importante na tomada de decisão de compra da 

categoria água de coco. 

Outro ponto levantado na revisão de literatura e que embasa a segunda hipótese, segue 

o conceito sobre a importância da presença de atributos que despertam características únicas 

em bebidas. Sonnerberg et al. (2014); Van Esch; Gadsby (2019); Hariharan et al. (2018) e 

Haji (2018) definem que os atributos como marca e sabor, considerados hedônicos, aumentam 

a proposição de valor do produto e por consequência, gerando maior engajamento dos 

consumidores em pagar preços mais altos por esses produtos. Dessa forma, a segunda 

hipótese foi estruturada para testar se atributos hedônicos possuem maiores capacidades de 

influenciar a tomada de decisão de compras em relação aos atributos funcionais. 

H2: Os atributos considerados hedônicos (marca e sabor) possuem uma 

influência superior aos atributos funcionais (nutricional e saudabilidade) na tomada de 

decisão de compra da categoria de água de coco. 
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3 METODOLOGIA 

 

O desenho de pesquisa detalha os procedimentos metodológicos que foram utilizados 

para identificar os atributos no contexto da decisão de compras, respondendo a seguinte 

questão norteadora: qual a influência dos atributos do produto no processo de decisão de 

compra de água de coco industrializada no Brasil?  

 

3.1 Desenho de pesquisa 

 

O referencial teórico-metodológico que fundamenta o presente estudo é a pesquisa 

quantitativa. Esse referencial está de acordo com os objetivos propostos, por entender que se 

propõe aprofundar situações específicas, constituindo-se em uma pesquisa em profundidade, 

exploratória, descritiva e transversal (CRESWELL, 2010). 

Para Vegara (2010), a pesquisa descritiva permite que se evidenciem as 

particularidades de fenômenos definidos, intencionando a instrumentalização dessa 

interpretação. É exploratório por estar inserido nos elementos contemporâneos relativos ao 

mercado consumidor de água de coco industrializada.  

É transversal, por descrever as decisões tomadas em tempo real, sem recorte 

comparativo histórico ou prospectivo. Refere-se ao perfil do consumidor de água de coco 

industrializada nesse momento temporal e histórico, com influência de toda conjuntura social 

e econômica atual. É analítico por buscar relações entre as variáveis do estudo em busca de 

ordenamento de importância entre os atributos do produto em referência, além do 

entendimento de como essas influências explicam o comportamento decisório de compras da 

categoria estudada. 

Respeitando essas condições, o estudo foi realizado em três etapas. A primeira foi a 

análise dos documentos, referente à avaliação do mercado consumidor de água de coco 

industrializado, disponibilizados em estudos principalmente da Kantar e Nielsen, entre outros 

e teve como objetivo aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica desse mercado. 

A segunda etapa foi a aplicação da Best-Worst Scaling, que será detalhada a seguir, 

entre gestores do segmento de bebidas, considerados especialistas de mercado e que atuam em 

grandes empresas do mercado de Bebidas. Eles foram entrevistados para que se chegasse no 

número de atributos e níveis a serem utilizados na terceira etapa, que foi a aplicação da 

Conjoint Analysis entre consumidores de água de coco industrializada para mensurar a 

importância de cada atributo. 
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A Figura 2 representa o percurso metodológico proposto neste estudo, com suas etapas 

e relações: 

 

Figura 2 - ESQUEMA REPRESENTATIVO DO PERCURSO METODOLÓGICO 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

3.2 Participantes da pesquisa 

 

Foram utilizados dois grupos distintos de participantes da pesquisa, com objetivos 

diferenciados durante o percurso metodológico. O primeiro deles, representado pelos gestores 

de empresas que atuam no mercado de bebidas, foi utilizado para a realização da Best-Worst 

Scaling. E o segundo, representado por uma amostra de consumidores de água de coco 

industrializada no Brasil, foi utilizado para a realização da Conjoint Analysis. 

 

3.2.1 Participantes da Best-Worst Scalling: gestores de empresas que atuam no mercado 

de Bebidas 

 

Foram convidados gestores de empresas que atuam na categoria de bebidas com foco 

em bebidas saudáveis, como a Pepsico, Ducoco, Obrigado e Natural One, com o intuito de 

contribuir para a definição de uma lista final de atributos e seus níveis, os quais foram 

aplicados na terceira etapa do percurso metodológico, na aplicação da Conjoint Analysis. Essa 

etapa teve como principal objetivo reduzir e definir, dentro de todos atributos e níveis 

identificados na revisão de literatura e pesquisa documental, apenas os 5 atributos e 5 níveis 

principais, na visão desses gestores.  
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Esses profissionais foram selecionados por atuarem diretamente no processo de 

definição e execução da estratégia, que envolvem decisões quanto ao posicionamento de 

marca, definição da política de preços ao consumidor, distribuição por região e canal, além de 

direta atuação no processo de comunicação da marca com o consumidor, podendo definir os 

elementos e atributos presentes nesse processo e que resulta na percepção do consumidor 

diante do que propõe o produto.  

Para definição da elegibilidade sobre a participação desses gestores no estudo, três 

aspectos fundamentais foram estabelecidos como premissas: 1) Atuação em cargos gerenciais 

ou diretivos; 2) Experiência direta na categoria de bebidas por no mínimo 2 anos; e 3) 

Atuação nas áreas de Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento, Comercial e Vendas, 

Consumer Insights ou Gerência Geral. 

A participação desses gestores no processo de pesquisa possibilitou a visão de como a 

categoria é gerenciada atualmente, quais são os atributos que esses profissionais mais 

valorizam e que de acordo com esse conhecimento tácito, definem as prioridades na 

comunicação da categoria, estratégia de precificação etc., dessa forma, permitindo que esse 

estudo possa identificar, após a análise dos dados coletados, inferir se existe ou não uma 

dissonância no formato de gestão atual da categoria. 

O Quadro abaixo representa o perfil dos gestores participantes dessa etapa, bem como 

garante a elegibilidade dos respondentes envolvidos na pesquisa, que optaram em manter-se 

anônimos e por consequência, garantindo resultados verdadeiros sem preocupações com 

possíveis conflitos profissionais com as companhias que atuam: 

 
Quadro 3 - PERFIL DOS PARTICIPANTES DA BEST-WORST SCALING 

# Sexo Idade Divisão Posição 
Tempo de 

Atuação 
Atuação Categoria 

1 Masc. 45a Bebidas 
General 

Manager 
10a Gerência Geral 

Definição da estratégia 

do negócio e 

posicionamento das 

marcas 

2 Masc. 43a Bebidas 
Diretor 

Comercial 
4a 

Vendas e Trade 

Marketing 

Definição estratégia de 

vendas e execução no 

PDV 

3 Fem. 38a Bebidas Controller 3a Gerência Geral 
Gestão de 

investimentos 

4 Masc. 32a Bebidas 
Gerente de 

Insights 
2a 

Consumer 

Insights 

Pesquisa com 

consumidores e 

tendências dos 

mercados 

5 Fem. 45a Bebidas e Gerente de 8a Vendas e Trade Execução da estratégia 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

3.2.2 Participantes da Conjoint Analysis: consumidores de água de coco industrializada 

 

O foco da pesquisa foi direcionado para consumidores de água de coco industrializada 

no Brasil. Segundo os estudos da Kantar (2020) e BCG Analysis (2015), os consumidores da 

categoria de água de coco possuem características distintas em alguns aspectos, comparadas a 

outras categorias como refrigerantes e sucos prontos.  

É observado a predominância no público A e B, as mulheres representam mais de 60% 

do consumo e a faixa de idade acima de 55 anos é muito representativa. O consumo é 

preferencialmente realizado pelas manhãs e tarde, na maioria das vezes é consumida sozinha 

ao invés de acompanhar refeições e é presente durante e depois de atividades físicas para 

hidratar ou refrescar. 

As regiões Sul e Sudeste são responsáveis pelo consumo de cerca de 78% da água de 

coco industrializada no Brasil, e segundo a Kantar (2020), a categoria apresenta uma 

penetração de 16% nos lares brasileiros. 

 

3.2.2.1 Identificação do público-alvo e cálculo da amostra 

 

Baseado nesse perfil, na análise documental e na revisão da literatura específica da 

área, foi identificado o universo de pessoas com possibilidade de participar da pesquisa. 

Utilizou-se o estudo da Kantar (2020), que demonstrou que a água de coco industrializada 

tem penetração em 15,6% da população, ou seja, um mercado de 32,9 milhões de habitantes. 

Alimentos Vendas Marketing de vendas e interação 

com o mercado 

varejista 

6 Masc. 36a 
Bebidas e 

Alimentos 

Gerente de 

Trade 

Marketing 

2a 

Trade 

Marketing 

Categoria 

Planejamento do 

calendário de ativação 

da marca no PDV 

7 Masc. 31a Bebidas 
Gerente de 

Marketing 
3a Marketing 

Definição da estratégia 

de comunicação da 

marca e interação com 

shopper 

8 Fem. 34a Bebidas 
Gerente de 

Operações 
6a 

Operações e 

Supply 

Análise de demanda, 

controle da cadeia de 

abastecimento 

9 Masc. 36a Bebidas 

Gerente de 

Pricing e 

BI 

2a 
Revenue 

Management 

Definição da Política 

Comercial por Canal e 

Região 

10 Fem. 42a Bebidas 
Gerente de 

Inovações 
8a Inovação e P&D 

Gestão do regulatório, 

pipeline de inovações e 

Insights 
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A amostra de consumidores de água de coco industrializada a ser entrevistada, foi 

calculada dentro desse universo e por meio da fórmula abaixo, identificada como adequada, 

por definir o tamanho da amostra dentro de um intervalo de confiança, em uma distribuição 

proporcional de uma população, em que: n = tamanho da amostra; z = nível de confiança 

escolhido; p^ = proporção do evento na população ou proporção amostral (nesse caso 

conhecido e equivalente a 15,6% de representatividade); 1-p^ = complemento de p^ e E = 

erro amostral. Foi definido no cálculo da amostra, 95% de índice de confiança e 5% de erro 

amostral. 

 

𝑛 = (
𝑍𝛼/2

𝐸
)

2

𝑝^(1 − 𝑝^) 

𝑛 =  (
𝑍0.025

𝐸
)

2

𝑝^(1 − 𝑝^) =   (
1.96

0.05
)

2

0.16(0.84)  ≅ 207 

 

 

O resultado da aplicação da fórmula evidenciou o “n” amostral de 207 consumidores, 

para representar esse mercado consumidor preservando as condições do índice de confiança e 

margem de erro estabelecido como premissas (MONTGOMERY e RUNGER, 2010). 

 

3.2.2.2 Estratégia de captação de participantes na pesquisa 

 

A estratégia de captação de participantes contou com a atuação de uma empresa 

especializada em pesquisa de mercado (Toluna Brasil Pesquisa de Marketing LTDA), com 

um painel de respondentes vasto, e com uma ferramenta de direcionamento do link de 

pesquisa de acordo com o perfil desejado de respondentes. 

O processo de validação da integração da pesquisa com a base de respondentes da 

Toluna demandou uma configuração no software Lighthouse Studio, que foi acompanhada 

pelo time técnico da Sawtooth (Utah/USA) por sessões via aplicativo Zoom Meetings, assim 

possibilitando que cada respondente ao finalizar o questionário, o software sinalizasse para 

Toluna todas as informações sobre a identificação desses, dessa forma, permitindo que 

informações demográficas da base, fossem inseridas na base de dados, mesmo não sendo 

aplicadas perguntas na própria survey, com intuito de capturar essas informações, todo esse 

processo previu que o respondente aceitasse os termos de consentimento de utilização dos 
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dados para o objetivo desse estudo e preservando entre Toluna e o autor, o total anonimato 

dos participantes. 

A estratégia de captação de participantes, alinhada com uma empresa especializada 

nessa atividade, acelerou o processo de captação de respostas, trouxe um perfil de amostra 

extremamente alinhado com o aspecto atual do consumidor da categoria, que será visto em 

detalhe no próximo capítulo e garantiu que o N amostral fosse atingido e superado, dos 207 

respondentes necessários, a pesquisa chegou em 563 respostas completas, além dessas, 12 

respostas foram utilizadas na fase de validação da pesquisa e 8 respostas não foram 

finalizadas e assim não sendo validadas no estudo. 

 

3.2.2.3 Perfil da amostra 

 

Foram considerados respondentes as pessoas que clicaram nos links disponibilizados 

pela empresa que disparou o link da survey, responderam ao questionário e concordaram em 

participar da pesquisa.  

A pesquisa foi desenvolvida e dimensionada para que fosse possível ser respondida 

através do formato desktop ou mobile, o software Lighthouse Studio permite que os formatos 

sejam adaptados de acordo com o hardware utilizado, sem nenhum prejuízo em informações, 

imagens e facilidade em preencher a pesquisa. Isso pode ser evidenciado quando analisamos o 

número de respostas incompletas ou não qualificadas, 8 respondentes não finalizaram a 

pesquisa, esse número representou 0,01% dos respondentes que completaram a pesquisa. 

Houve especial atenção à quantidade de respostas, design da survey e todas as mensagens de 

instruções e alertas da pesquisa para que o respondente não perdesse o interesse no 

preenchimento, além de contar com uma barra de avanço para sinalizar a evolução da 

pesquisa (0% a 100%), uma mensagem aos 70% do progresso da pesquisa, agradecia o 

empenho e informava que restavam apenas mais 4 respostas para finalizar a survey. O tempo 

médio de respostas ficou em 6 minutos e 30 segundos, considerando as 563 respostas 

completas, que podem ser observadas na figura 9, sobre a evolução da Conjoint Analysis. 

Em termos da sequência da survey, ao abrir o link, o respondente visualizava o termo 

de consentimento, bem como um breve resumo sobre o objetivo da pesquisa. Na sequência, 

visualizava na primeira fase, 5 perguntas que serviriam de base para o conhecimento do perfil 

da amostra, além de possibilitar a análise das influências dos atributos por diferentes perfis, 

como gênero, idade, estado de domicílio, frequência de compras e para quem o respondente 

compraria o produto. Os detalhes do questionário podem ser visualizados no Apêndice B.   
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Após a fase de perguntas sobre o perfil, uma página intermediária explicava a 

dinâmica a seguir, orientando sobre como responder as próximas 12 questões, tratando-se dos 

12 choice sets da Conjoint Analysis, onde o respondente deveria analisar em cada questão, 

uma gôndola com 3 opções de produtos e ele deveria ler os atributos de cada um, para fazer a 

escolha do produto ideal para ele, dentro do cenário apresentado. 

O questionário utilizou os cards produzidos pelo software de Conjoint Analysis, que 

associava aleatoriamente os atributos do produto em mescla de texto e imagem conforme 

explicação da seção anterior. 

 

Figura 3 - INFORMAÇÕES SOBRE EVOLUÇÃO DA CONJOINT ANALYSIS 

 

Fonte: Dados da pesquisa, Software Lighthouse Studio, 2021. 

 

É importante apresentar o perfil dos respondentes (amostra) da survey aplicada através 

da Conjoint Analysis, que espelha o próprio perfil do mercado consumidor no Brasil, no que 

diz respeito a sexo, idade, estado civil, ter filhos, frequência de compra e região de moradia. 

Essa condição foi importante para que a amostra representasse de fato, o mercado consumidor 

analisado. 

Pode-se observar uma relação próxima das características dos respondentes e das 

características dos consumidores do mercado de água de coco industrializada com o estudo 

referência de mercado da Nielsen e Kantar (2020). 

Quando se fala em gênero, a amostra respeita a maioria de consumidores do sexo 

feminino. Dentro da categoria é representado por 64% dos consumidores e na amostra, 

mulheres representam 61% daqueles que responderam o questionário. 

Da mesma forma, pode-se evidenciar que as regiões Sul e Sudeste, que juntas 

representam quase que 80% do consumo da categoria, representam 91% da amostra. 
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Tanto em relação a idade e estado civil, as correlações seguiram bem próximas, como 

pode ser observado no quadro 10. 

Em relação à frequência de compras, foi evidenciada que 66% dos respondentes, 

consomem a categoria diariamente ou semanalmente, o que contribui com a qualidade das 

respostas, uma vez que se pode entender que se trata de um público consumidor que possui 

um forte envolvimento com a categoria. Além disso, houve a possibilidade de identificar, 

consumidores com uma baixa frequência de consumo ou aqueles que disseram que nunca ou 

dificilmente consomem a categoria. 

Por fim, e com amplo grau de importância, a segmentação econômica da amostra foi 

apresentada pelas diferentes classes sociais (A, B1, B2, C1, C2 e D), com resultados 

diretamente alinhados ao perfil que representa o grupo de consumidores da categoria de água 

de coco industrializada no Brasil. 
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Quadro 4 - APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA POR PERFIS 

 
Fonte: Kantar (2020); Software Lighthouse Studio (2021); IBGE (2020). 

 

3.3. Procedimentos de Análise 

 

3.3.1 Primeira etapa: análise documental 

 

Bowen (2009) descreve a importância que documentos organizacionais e institucionais 

vêm ganhando ao longo dos anos, presentes como parte da metodologia nos diversos estudos.  

Gênero Categoria Estudo (CA) População

Masc 36% 39% 48%

Feminino 64% 61% 52%

Região Categoria Estudo (CA) População

Sul 19% 23% 14%

Sudeste 60% 68% 42%

Centro-Oeste 9% 2% 8%

Nordeste 11% 6% 27%

Norte 1% 1% 9%

Idade Categoria Estudo (CA) População

18 a 24 anos 13% 8% 11%

25 a 39 anos 25% 32% 23%

40 a 59 anos 39% 53% 26%

Acima de 60 anos 11% 7% 15%

Classe Social Categoria Estudo (CA) População

 A 23% 21% 3%

 B1 19% 17% 4%

 B2 21% 23% 18%

 C1 17% 26% 22%

 C2 13% 11% 26%

 D 7% 1% 28%

Estado Civíl Categoria Estudo (CA) População

Casado com Filhos 39% 48% 44%

Solteiro com Filhos 14% 17% 10%

Casado sem Filhos 15% 11% 11%

Solteiro sem Filhos 32% 24% 35%

Freq. Compra Categoria Estudo (CA) População

Diariamente 9% 7% N.A.

Semanalmente 38% 34% N.A.

Mensal 36% 25% N.A.

A cada 2 ou 3 meses 11% 13% N.A.

A cada 4 ou 6 meses 6% 8% N.A.

Nunca N.A. 13% N.A.

  Amostra da Pesquisa Aplicada (N=563)
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Em relação ao processo de análise desses documentos, os passos são iniciados na 

busca da documentação atrelada ao objeto de pesquisa, seleção dos documentos, avaliação das 

informações e a sintetização dos dados. Da mesma forma, o autor reforça que a combinação 

entre dados documentais e dados de origem de entrevistas, survey e experimentos pode 

aumentar a acuracidade dos resultados e aumentar a credibilidade do estudo. 

Esse trabalho aplicado, contou com a disponibilização de dados documentais da 

indústria, produzidos pelas empresas Kantar e Nielsen: estudos do mercado, painel de 

consumidores, distribuição e participação de mercado por player, ocasião de consumo e canal 

de vendas. A autorização formal foi solicitada e os dados concedidos, com todos os arquivos 

utilizados referenciados, bem como a descrição do objeto do estudo. 

Para elaboração do roteiro de coleta dos dados documentais, foi estabelecido quais 

eram os estudos disponíveis, os institutos de pesquisa ou consultorias responsáveis pela 

geração dos dados e informações, a relevância do estudo aplicado no dia a dia da categoria, a 

metodologia empregada em cada material e por fim, quais informações seriam de alta 

importância para a presente pesquisa.  

Com o objetivo de organizar a coleta dessas informações, foi estabelecido um plano 

estruturado e nomeado de Roteiro de coleta de dados documentais (Apêndice A), que foi 

segmentado em três grandes áreas de estudo: mercado, perfil e características do 

comportamento de compra do consumidor e atributos do produto. Dessa forma, garantiu-se a 

organização no processo de pesquisa, abrangendo os pontos mais importantes que influenciam 

a dinâmica da categoria de água de coco industrializada.  

Nesse desenho, a análise documental serviu como base para complemento do 

entendimento da categoria que é objeto desse estudo, trouxe informações relevantes que 

distinguem essa categoria das demais categorias de bebidas, seja ela do grupo de bebidas 

saudáveis ou regular.   

A principal contribuição da análise documental, foi propiciar que uma lista dos 

principais atributos e variáveis desses, fosse criada, validado com o referencial teórico, e 

assim possibilitassem a execução da etapa 1 do percurso metodológico, que buscou 

disponibilizar esse referencial de atributos e seus níveis para que gestores especialistas do 

segmento de bebidas (n:10) avaliassem e definissem quais atributos seriam utilizados no 

experimento final da pesquisa, levando em consideração a percepção de consumidores.  
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3.3.2 Segunda etapa: Best-Worst Scaling 

 

Louviere e Woddworth (1990) propuseram um modelo de pesquisa com princípios de 

utilidade aleatória, no qual respondentes diante de um cenário pré-estabelecido de um 

conjunto de opções, escolhiam a melhor e a pior alternativa de acordo com suas preferências e 

conhecimento, buscando que a tomada de decisão ocorresse de acordo com o dia a dia, 

quando se é aplicado a todo momento, os chamados trade-off. Esse modelo apesar de simples 

se mostrou extremamente eficiente. 

O desenho sobre os itens a serem apresentados para os respondentes devem ser 

dimensionados a fim de que, cada um apareça o mesmo número de vezes na pesquisa, da 

mesma forma que os pares de cada item devam ser disponibilizados, o mesmo número de 

vezes. Esse exercício busca estimar preferências e importâncias, nos modelos mais simples 

entre 15 até 40 itens, mas o modelo pode ser aplicado, em aplicações mais avançadas para 

centenas de itens. 

Massey et al. (2015) testou o modelo de Louviere  e Woodworth para avaliar os 

atributos mais importantes em nove propagandas selecionadas, com cinco abordagens 

metodológicas diferentes, além da aplicação da best-worst scaling, o pesquisador utilizou 

mais quatro metodologias, entre abordagens quantitativas (aplicação de survey e Inter rater 

ou Inter judge reliability) e qualitativa (avaliação individual por pesquisadores, painéis de 

especialistas e entrevistas modelo focus group) para que os resultados pudessem ser 

comparados e os melhores modelos identificados. Best-worst scaling foi considerado o 

modelo com maior grau de confiança entre os demais, que segundo o autor, atribui o resultado 

às principais características do modelo.  

Cohen (2003) aprofundando o estudo no modelo best-worst scaling, que também 

passou a ser conhecido como maximum difference scaling, dentre as vantagens desse modelo, 

destacou a possibilidade de aplicação do mesmo, em diversas áreas de estudo, principalmente 

quando há necessidade de avaliação da importância de atributos, a escolha entre o melhor ou 

mais e o pior ou menos, permite coletar uma discriminação superior entre os itens avaliados, 

aumentando o nível de validade preditiva, o modelo de escolha é simples para que o 

respondente realize o experimento, não existe a necessidade de interpretação de escalas, o que 

em alguns casos pode trazer problemas quanto ao viés de entendimento e em muitas vezes, o 

abandono do experimento por parte do respondente e finalmente a aplicação do modelo, de 

certa forma é economicamente mais viável, o que pode tornar o modelo mais atrativo para 

aplicação por parte de empresas no desenvolvimento de produtos, em diferentes mercados e 
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segmentos, com a garantia que é uma técnica confiável para descobrir o que consumidores 

buscam. 

A aplicação do método através de survey com os gestores da categoria de bebidas teve 

início com o levantamento dos principais atributos e seus respectivos níveis, com base na 

análise documental, revisão teórica e embalagens dos produtos, como pode ser visualizado na 

figura 4, que representa as etapas de aplicação do modelo de BWS para gestores, da mesma 

forma no quadro 4, o qual apresenta a relação dos atributos e níveis identificados na pesquisa, 

que demonstra o conjunto de elementos identificados na base teórica desse estudo e análise 

documental.  

 

Figura 4 - ETAPAS DE APLICAÇÃO DO MODELO DE BWS PARA GESTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Quadro 5 - RELAÇÃO DOS ATRIBUTOS E NÍVEIS IDENTIFICADOS NA PESQUISA  

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020. 

 

O objetivo da aplicação da best-worst scaling nesse estágio, foi identificar dentre 

todos os atributos e níveis identificados, quais seriam os mais importantes e que deveriam 

estar presentes na aplicação final da Conjoint Analysis. Buscou-se reduzir o número de dez 

atributos para cinco e de 30 níveis de atributos para vinte e três. 

Um fator importante na validação dos níveis de atributos definidos para avaliação dos 

gestores está relacionado principalmente com os preços sugeridos na análise. Os 6 preços 

sugeridos para serem avaliados, foram identificados através de estudo mensal da Nielsen 

(Scantracking, 2020) que define os ranges de preços médio da categoria, praticados por todos 

os players do mercado. Desse modo, a pesquisa envolve os preços máximo e mínimo 

ponderados da categoria (entre 80 a 125 de index de preço). 

A elaboração do choice sets (opções de escolhas), foi desenvolvido utilizando o 

software Sawtooth, respeitando as recomendações e metodologia do modelo, observou-se o 

cumprimento das principais premissas, ou seja, o número de itens da pesquisa (k), choice sets 

(s), quantidade de repetição por item (r), quantidade de opções por questão (m) e frequência 

de pares (ƛ). 

Abaixo, o quadro 5 demonstra como foi realizado o design do questionário, a fim de 

garantir que a metodologia fosse aplicada corretamente, no caso do estágio de definição dos 

atributos, observa-se do lado esquerdo o número de referência de cada atributo e ao lado 

direito o choice set, por respondente desenvolvido randomicamente pelo software, da mesma 

forma na Figura 5, Exemplo do Questionário best worst scaling, pode-se verificar a dinâmica 

em que o respondente, dentro de uma opção de 3 itens, deve escolher a melhor e pior escolha 

para dar seguimento à pesquisa. 
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 Quadro 6 - DESENVOLVIMENTO DO CHOICE-SET DA PESQUISA 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados do software Sawtooth. 

 

 

Figura 5 - EXEMPLO DO QUESTIONÁRIO BEST-WORST SCALING 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

As duas etapas referentes à aplicação da survey, com o método best-worst scaling 

foram realizadas no mês de novembro de 2020, cada executivo recebeu um e-mail com as 

informações sobre o contexto da pesquisa, seus objetivos e termo de consentimento para uso 

das respostas, no próprio e-mail foi anexado o link de acesso à pesquisa.  

Na sequência, os executivos (n=10) puderam responder o questionário via plataforma 

web, com as opções nas versões desktop ou mobile. 

O controle de finalização dos questionários foi acompanhado individualmente para 

garantir que os 10 questionários fossem finalizados, isso foi possível por se tratar de uma 

amostra reduzida e pela disponibilização das informações em tempo real do software utilizado 
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na pesquisa (Sawtooth, Lighthouse Studio). Todas as informações sobre sistemas operacionais 

utilizados nas respostas, i.p., data e hora de início e finalização dos questionários estão 

arquivadas para consulta a qualquer momento, e sempre mantendo o anonimato dos 

respondentes, o tempo médio de respostas durou cerca de 4 minutos e 45 segundos. 

 

3.3.3 Terceira etapa: Conjoint Analysis 

 

Para a coleta de dados junto aos consumidores, o método escolhido foi a Conjoint 

Analysis. Esse método é uma das ferramentas mais bem sucedidas em pesquisas de marketing 

e consumo, principalmente ligadas ao entendimento de preferências do consumidor 

(AGARVAL, 2015). Green e Srinivasan (1990) definem o método Conjoint Analysis como 

uma poderosa ferramenta para estimar preferências na tomada de decisão de compras e que 

podem ser utilizadas para avaliação do conjunto de atributos, necessidades de alteração da 

proposta de valor, elasticidade de preços, predição de market share e aderência de produtos. 

Empresas como General Motors utilizam esse modelo desde 1970 até os dias atuais.  

Antilla; Van den Heuvel e Moller (1980) definem que produtos ou serviços, podem ser 

percebidos como uma coleção de múltiplos atributos, e de acordo com esse significado, 

entende-se que produtos ou serviços são segmentados em um número limitado de atributos e 

seus níveis, cada nível correspondendo a um possível valor que cada atributo pode apresentar 

diante da decisão dos consumidores. A identificação do valor relativo de cada atributo provê 

aos profissionais de marketing e àqueles envolvidos no posicionamento do produto, um 

entendimento amplo do mix de marketing ideal e assim, gerando maiores chances em termos 

de competitividade e sucesso do produto ou serviço.  

O modelo de aplicação da Conjoint Analysis deve ser percebido como uma técnica 

quantitativa para entender os valores individuais de atributos, a aplicação consiste na 

disponibilização de diferentes sets de produtos para o consumidor que pode classificar 

importância, ranking ou definir qual seria o produto escolhido dentre as opções 

disponibilizadas.  

Abaixo, a figura 6 - Etapas da Conjoint Analysis identifica a sequência que deve ser 

seguida na aplicação desta técnica: 
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Figura 6 - ETAPAS DA CONJOINT ANALYSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em ANTILLA, VAN DEN HEUVEL e MOLLER (1980). 

 

Conforme ressaltado por Dobney; Ochoa e Revilla (2017), quando há necessidade de 

determinar a importância e valor de cada atributo e seus níveis de forma individual, diversas 

opções estão disponíveis, entre modelos diretos como entrevistas em profundidade ou 

indiretos. Observa-se que questionando diretamente consumidores, pode-se identificar vieses 

nos dados coletados, por exemplo, caso o consumidor seja questionado qual seria sua 

preferência entre determinados atributos na compra de um novo veículo, entre potência do 

motor, consumo de combustível e preço, certamente os consumidores responderiam que iriam 

preferir a maior potência possível, com o menor consumo e preço disponível, entretanto, 

sabemos que na maioria das vezes, essas combinações são incompatíveis em termos do 

posicionamento do produto no mercado e competitividade, esse resultado se dá, uma vez que 

o consumidor não foi empenhado a tomar uma decisão exercendo trade-off. Outro ponto a ser 

analisado está ligado ao entendimento individual das escalas utilizadas, que também podem 

contribuir para o surgimento de vieses nos dados.   

Segundo Louviere e Hensher (2012), esse método vem sendo atualizado e adaptado 

com o passar dos anos e juntamente com esse ganho de relevância no processo de 

entendimento sobre importância dos atributos no processo de decisão de compras do 

consumidor, o formato da Conjoint Analysis que utilizava escalas e rankings, foi dando lugar 

ao modelo conhecido como Choice-Based Conjoint method, também chamado de discrete 

choice, escolhido para ser aplicado nesse estudo, pois leva em consideração que consumidores 
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escolham um dos produtos oferecidos, ao invés do respondente prover uma nota sobre uma 

escala ou estabelecer um ranking para cada set choice demonstrado na aplicação da survey. 

O estudo aplicado buscou identificar autores com visões críticas em relação à 

aplicação da Conjoint Analysis, com o objetivo de minimizar possíveis falhas na aplicação do 

método de coleta de dados para avaliar a relação dos atributos no processo de compra da 

categoria de água de coco no Brasil. Caldwell (2015) expõe o viés nos resultados obtidos no 

ambiente experimental, compreendendo que consumidores atribuem valores diferentes aos 

atributos em diversas circunstâncias, como por exemplo, a implicação da sazonalidade de um 

determinado item afetando o willingness to pay. Além desse ponto, o autor reforça que 

determinados consumidores, calculam a equação entre utilidade e preço aplicando diferentes 

heurísticas, o que não o definem como um grupo que toma decisão através do utility score 

(valor individual dos atributos). Sobretudo, acreditando ainda que a Conjoint Analysis seja um 

modelo viável para aplicação da identificação e entendimento individual dos atributos, ele 

define cinco abordagens que envolvem uma nova geração na aplicação da técnica e aumenta 

sistematicamente a precisão do resultado, como descrito no quadro abaixo. 

 

Quadro 7 - PONTOS DE ATENÇÃO NA APLICAÇÃO DA CONJOINT ANALYSIS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Caldwell (2014). 
 

# Abordagem Definição Aplicação do Estudo 

1 
Ranking de 

Atributos 

Redução do número de atributos 

(Trabalhar entre cinco e dez). 

Foi definido que nesse estudo, 5 

atributos seriam avaliados.  

2 Atributo target 

Definir uma questão que defina a 

ocasião de consumo ou frequência de 

compras na survey. 

Implementada questão relacionada a 

frequência de compras. 

3 
Atributo 

intangível 

Encontrar através dos utilities score o 

que o consumidor busca em termos 

de padrão de consumo. 

Identificado no capítulo de Resultados 

e Discussões. 

4 Algoritmo 
Identificar associações entre os 

padrões de escolha dos atributos. 

Identificado no capítulo de Resultados 

e Discussões. 

5 Contextual 

Definir contextos diferentes para 

identificar padrões diferentes de 

decisão 

Implementadas questões demográficas 

para definição de clusters de consumo 
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Choice-Based Conjoint (CBC) foi escolhido como o modelo de aplicação de Conjoint 

Analysis desse estudo, pois usa escolhas declaradas e se distingue pelo fato do respondente 

expressar sua preferência na escolha de um conceito, ou seja, no caso dessa pesquisa, ele teve 

que escolher um produto (conjunto de atributos) dentre três ofertados, ao invés de estabelecer 

um ranking ou dar uma nota para cada atributo. Ainda de acordo com Louviere e Hensher 

(2012) e Argawal (2015), Choice-Based Conjoint é a técnica mais utilizada de Conjoint 

Analysis nas últimas duas décadas. 

O desenvolvimento do choice-set, levou em consideração a aplicação da técnica para 

compreender as decisões dos consumidores, com base em cinco atributos e respectivamente, 

cinco níveis, o approach que leva em conta todas as combinações possíveis dentre todos os 

elementos seria de 3.125 (5 x 5 x 5 x 5 x 3) perfis, avaliar esse número de opções seria muito 

difícil em termos da quantidade necessária de respondentes, bem como o tempo de resposta 

de cada pesquisa, dessa forma o modelo ortogonal da Conjoint Analysis, foi desenvolvido 

através do software Sawtooth. De acordo com Rao e Pilli (2014) trata-se da melhor 

ferramenta disponível para aplicação do método CBC e foi utilizado nesse estudo para gerar o 

número perfeito de combinações de atributos, com a máxima utilização da base de dados, 

através do modelo estatístico hierárquico bayesiano, resultando na geração das estimativas 

dos utilities scores dos atributos avaliados, dessa forma, 12 combinações de perfis (choice 

sets) foram aplicados em cada survey, no qual cada um contava com que o respondente 

escolhesse uma opção dentre três oferecidas, conforme a figura 6 demonstra. Outro fator 

inserido na formação do desenho de pesquisa foi as combinações proibidas, que impediram 

que a marca líder de mercado (Kero Coco) estivesse presente com o preço mais baixo (R$ 

6,95) e melhor sabor (90%), prerrogativa que é exigida no modelo de Conjoint quando existe 

certo grau de conhecimento do mercado a ser pesquisado, bem como  informações disponíveis 

que assegurem essas relações. Além disso, cinco questões relacionadas ao gênero, estado de 

residência, idade, estado civil e frequência de compras foram aplicadas com o objetivo de 

definição de clusters e assim, proporcionar a análise sobre diferentes padrões de decisão de 

compra, dentro da mesma categoria. Quanto aos demais atributos, não houve necessidade de 

intervenções adicionais. 

Cada respondente recebeu 12 diferentes choice tasks randomizadas diretamente pelo 

software e de maneira aleatória, esse método é descrito no Lighthouse Studio como Balanced 

Overlap as the Random Task Generation Method, esse método seleciona combinações de 

níveis de atributos de maneira que cada nível seja inserido na pesquisa com números muito 

aproximados entre si, com níveis de atributos sendo cuidadosamente escolhido dentro de um 



47 
 

conceito, formando assim o máximo de combinações possíveis, resultando em uma base de 

dados perfeitamente detalhada para processamento. 

No próprio software foi inserido o número de participantes estimado, para que pudesse 

ser realizado um teste local gerando versões de combinações de produtos. Foi posto o número 

estimado de 300 respondentes, e assim o software gerou uma estimativa do número de 

conceitos a ser aplicado na survey, chamado de design experimental. O próprio software 

gerou o resultado do design, no qual pode-se observar o número de choice-set para os 300 

respondentes estimados, quantas vezes cada nível de atributos iria aparecer para os 

respondentes, bem como os fatores de probabilidade da análise. 

A figura abaixo, demonstra o número de 3.600 choice-tasks aplicados para uma 

estimativa de 300 respondentes, como o resultado da amostra obteve 563 respostas completas, 

foi rodado o primeiro set da versão 1 para os 300 primeiros respondentes, duplicando os 

mesmos choice-tasks para os 263 respondentes adicionais. Além disso, observa-se o número 

da frequência de utilização de cada nível de atributo garantindo que cada um seja aplicado 

com a mesma frequência entre si, no Apêndice C - Design do modelo de frequência para cada 

choice-set, pode-se identificar a frequência das combinações para todos os choice-tasks 

desenvolvidos. 

 

 Figura 7 - DESENVOLVIMENTO DO CHOICE SET DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sawtooth, 2021. 
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Na sequência da geração do design experimental, foi gerado o teste do design, 

realizado pelo próprio software Lighthouse Studio, de modo a assegurar que o design atende 

aos pressupostos estatísticos do modelo, principalmente em relação aos desvios padrão para 

cada nível, precisão do intervalo de confiança (<0,05) e a força do design gerado para 

utilização na pesquisa. Essa rotina prevê um teste ainda mais rigoroso, para assegurar que 

dado o design final gerado e de acordo com o número da amostra (N=300), o questionário 

está habilitado para estimar os efeitos dos atributos (utilities score) com a precisão necessária 

para o estudo. A figura abaixo, extraída direto do Lighthouse Studio demonstra o equilíbrio no 

número de escolhas para o total da amostra, bem como garante que todos os níveis de atributo 

estejam com um intervalo de confiança abaixo de (0,05). 

 

Figura 8 - TESTE DO DESIGN EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sawtooth, 2021. 

 

The strenght of design for this model is 921.45229 
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Em relação à interpretação e análise dos resultados da Conjoint Analysis, de acordo 

com o manual do software Lighthouse Studio (Sawtooth, 2021), dois parâmetros foram 

utilizadas como output do modelo de pesquisa, part-worth utilities ou counts (número de 

vezes que um atributo foi escolhido em relação ao número de vezes que ele foi apresentado 

para escolha) e importância do atributo que pode ser considerado como a importância relativa 

de cada atributo. 

1) Part-worth utilities ou raw, serão apresentados no capítulo de resultados como utility 

ou utility value, sendo utilizado para analisar como foi a relação entre as preferências dos 

níveis de atributo entre si. 

Como exemplo, em uma análise entre dois atributos, com três níveis cada, com os 

seguintes resultados obtidos na Conjoint Analysis: 1º. Atributo - Cor: Azul 0,50; Vermelho 

0,30 e Verde 0,20 e 2º. Atributo – Marca: A 0,40; B 0,50 e C 0,10, podemos dizer que a 

marca A foi escolhida quatro vezes mais do que a marca C (0,40/0,10), entretanto, não 

podemos dizer que a marca A foi mais preferida do que a cor Vermelha.  

No capítulo de resultados, essa métrica será apresentada utilizando a escala chamada 

de Sum to zero (soma com resultado em zero) e Zero-centered "diffs". Que a partir da escala 

anterior, redimensiona os resultados dos part-worth utilities individuais, obtidos de forma 

bruta, diretamente do algoritmo do software, de modo que para cada resultado individual, a 

soma das diferenças entre o pior e melhor níveis de atributos, seja igual ao número x100.  

Essa medida derivada do processo estatístico da Conjoint Analysis foi representada por 

Agarwal (2015), pela fórmula abaixo: 

𝑈𝑥 = ∑        

𝑚

𝑖=1

∑ 𝛼𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗

𝑘𝑖

𝑗=1

 

Onde Ux = Utilidade geral de uma alternativa; αij = Contribuição de valor parcial ou 

utilidade associada com o (j, j = 1,2....ki) do i-ésimo atributo (i, i = 1,2....m); ki = Número de 

níveis do atributo, m = Número de Atributos; xij = 1 se j-ésimo nível do i-ésimo está presente 

e = 0 caso contrário. 

 

2) Importância do atributo, esse parâmetro define a importância relativa de 

cada atributo, dessa forma é possível avaliar o quanto determinado atributo é relevante em 

termos de importância na tomada de decisão da categoria. 
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O cálculo da importância do atributo é realizado através do dado primário, extraído 

diretamente da ferramenta de análise de dados do software, primeiramente obtém-se os 

utilities (part-worth utility ou raw) de todos os níveis de atributos, multiplicando cada um por 

100, após essa etapa, para cada atributo é necessário encontrar dentre os níveis, a diferença 

entre o maior e menor score, assim que identificada essa diferença de todos os atributos, as 

diferenças são somadas para encontrar o range total de utility, para determinar o grau de 

importância de cada atributo, basta dividir a diferença inicial de cada um pelo range 

encontrado, seguido por x100%. 

A fórmula para o cálculo da importância dos atributos também pode ser descrita, 

conforme abaixo, sendo calculada a partir de cada part-worth estimados, para melhor 

compreensão é importante entender que esse cálculo parte da amplitude do part-worth utility 

de cada atributo em seu nível individual (RAO e PILLI, 2014). 

  

                                      𝑀𝑎𝑥(𝑈𝑖𝑡)  − 𝑀𝑖𝑛(𝑈𝑖𝑡)  

                          𝐼𝑖𝑡 =     ____________________________________ 

∑

𝑗

𝑡=1

[𝑀𝑎𝑥(𝑈𝑖𝑡)  −  𝑀𝑖𝑛(𝑈𝑖𝑡) ] 

 

Onde 𝐼𝑖𝑡= Importância do atributo; t = indivíduo i; Max(Uit) é o valor da utilidade para 

o nível com maior preferência para o atributo t; Min(Uit) é valor da utilidade com menor 

valor de preferência para o atributo t.  

 A figura 8 demonstra um dos sets (1/12) do questionário, no exemplo associando os 

cinco atributos e seus níveis (marca, preço, nutricional, saudabilidade e sabor). 
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Figura 9 - EXEMPLO DE UM CHOICE-TASK APLICADO NO QUESTIONÁRIO 

Fonte: Software Lighthouse Studio, 2021. 

 

Em relação ao modelo estatístico utilizado para análise de dados, a abordagem de 

análise multivariada utilizada foi a hierárquica bayesiana, pois compreende um modelo 

indicado para questões de inferência populacional aplicada a uma base de evidências sobre 

subpopulações não homogêneas, de forma resumida, o modelo utiliza várias fontes de 

informação empírica e subjetivas diretamente ou não, ligadas ao fenômeno de interesse 

(FIRMINO, 2009).  

É importante nesse momento, definir a relação entre a abordagem bayesiana e não 

bayesiana. No modelo não bayesiano, é assumido que os dados são descritos por um modelo 

particular com parâmetros definidos, logo é analisado se os parâmetros são consistentes, de 

acordo com as premissas. Dessa forma, a investigação da distribuição de probabilidade dos 

dados é dada conforme a integração das premissas no modelo e os seus parâmetros.  

De outro lado, a análise estatística bayesiana, parte do princípio que os dados são 

descritos através de um modelo único, e através de um processo de interação dos dados 

(computacional), verifica-se se esses são consistentes com as premissas. Entretanto, nesse 

caso, a investigação da distribuição de probabilidade é realizada através dos próprios 

parâmetros (dados). Nesse modelo, são utilizadas mais probabilidades condicionais, ao 

desenvolver um sistema de atualização frequente da estimativa de probabilidade, pode-se 

iniciar o processo de análise da probabilidade (prior estimate) de uma hipótese e com a 

atualização das informações, através dos dados se obtém uma estimativa posterior 
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combinando o processo inicial com a informação atualizada dos próprios dados. Na estatística 

bayesiana, a probabilidade está relacionada totalmente a incerteza dos eventos (KRUSCHKE 

e LIDDELL, 2018). A fórmula que demonstra a abordagem sobre probabilidade no modelo de 

inferência bayesiano, pode ser descrita conforme abaixo: 

 

𝑃(𝐴|𝐵)  =  
𝑃(𝐵|𝐴) 𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
 

 

Onde I = dado; A = afirmação e B = dados observados. 

No estudo da Conjoint Analysis, eficientes designs experimentais possuem grande 

importância na geração de resultados de qualidade, mesmo assim, diversos pesquisadores 

apontam que questionários longos, complexos e com interesses distintos, podem gerar 

problemas com as taxas de finalização dos questionários, até o surgimento de viés nas 

respostas. 

Com base nisso, Lenk et al. (1996) iniciou a aplicação da abordagem estatística 

hierárquica bayesiana no estudo da Conjoint, por evidenciar que o nível individual de part-

worth varia na população pesquisada, de acordo principalmente, com as questões 

demográficas ou através do conhecimento prévio do assunto ou produto que está sendo 

pesquisado, o método passou a incluir a disparidade  como variâncias de erro. Dessa forma, 

uma vez que a metodologia assume interceptações individuais específicas e variâncias de 

erro, o ajuste é realizado direto no modelo em termos individuais e na redistribuição no 

gerador de estimativas de utilidades. 

O principal desafio para que o modelo hierárquico bayesiano fosse implementado nos 

estudos de Conjoint Analysis no final dos anos 90, estava relacionado ao potencial de 

manipulação computacional dos dados, uma vez que a geração de interações nessa análise 

multivariada de dados exige. Com o passar dos anos e a evolução na velocidade de 

processamento de dados nos computadores pessoais, levou com que o modelo fosse um dos 

mais utilizados no processo de análise de dados da Conjoint Analysis. 

A principal vantagem na utilização do modelo hierárquico bayesiano é a habilidade 

para fornecer estimativas de utilidades individuais, dadas apenas algumas opções escolhidas 

por cada indivíduo. Como uma explicação simples, o modelo consegue atingir esse nível 

através da alta interação das respostas, e por aplicar conhecimento do restante das 

informações da população (médias e covariâncias), descreve as preferências de outros 
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entrevistados no mesmo conjunto de dados. O software da Sawtooth, Lighthouse Studio 

utilizado na pesquisa, utiliza o algoritmo Monte Carlo Markov Chain (Sawtooth, 2021). 

 

3.3.3.1 Procedimentos estatísticos utilizados no percurso metodológico 

 

A construção estatística desse estudo foi realizada por meio do software Sawtooth 

Lighthouse Studio, versão 9.9.1, seguindo a descrição de Jervis at al. (2012). Os níveis 

individuais de utility score foram extraídos diretamente do software depois do processamento 

da base de dados, com a aplicação do modelo estatístico hierárquico bayesiano e 

reescalonando as informações, utilizando a escala centrada-zero (zero-centered diference 

method) e com 95% de intervalo de credibilidade. 

De acordo com o capítulo de metodologia, que explica detalhadamente a aplicação do 

modelo hierárquico bayesiano nesse estudo, a sequência do processamento dos dados, no 

intervalo entre o fechamento do questionário, uma vez alcançado o número da amostra 

previsto e a estimativa dos níveis de utilidade de cada atributo, o processo conhecido como 

bootstrapping foi realizado. O software demonstra à medida que o progresso do 

processamento dos dados ocorre, um sumário dos resultados, relacionando o status atual da 

base e o último histórico. 

A Figura 10, Bootstrapping – Choice-based Conjoint (HB), demonstra na base 

superior, as configurações escolhidas antes do cálculo. No caso deste estudo, utilizou o padrão 

de 10.000 interações preliminares e 10.000 interações posteriores. O gráfico demonstra o 

processo de estimativa de parâmetros por respondente (elementos dos betas médios), a maior 

utilidade desse gráfico é analisar se a convergência prevista foi alcançada. O gráfico está 

dividido em duas regiões, do lado esquerdo do gráfico que apresenta um tom de cinza, 

observa-se as interações preliminares (primeiras 10.000 interações) e ao lado direito do 

gráfico, com o fundo branco, refere-se ao segundo processo de interação (outras 10.000 

interações) que cria estimativas pontuais de parâmetros para cada respondente. Abaixo do 

gráfico, um resumo detalhado do status do cálculo é representado de forma resumida.  
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Figura 10 - BOOTSTRAPPING – CHOICE BASED CONJOINT (HB) 

 

Fonte: Dados da pesquisa, Software Lighthouse Studio, 2021. 

 

O resumo demonstra inicialmente o número total de interações realizadas, nesse caso, 

20.000 interações. Logo abaixo da informação sobre Interações, duas colunas demonstram o 

resultado da interação de dados. Na primeira coluna, os valores reais antes do processo de 

interação são evidenciados, na segunda coluna, os resultados trazem o movimento 

exponencial médio para cada parâmetro. A cada interação a média móvel foi atualizada de 

acordo com a fórmula: 

Nova Média = 0,01*(novo valor) + 0,99*(antigo valor). 

Na sequência, quatro parâmetros são mostrados que indicam se o modelo atingiu a 

convergência esperada. Os dois primeiros, Pct.Cert. e RLH são derivados da probabilidade 

dos dados, o processo de geração de probabilidade de cada respondente é feito propondo 

como cada respondente realizou ou não a escolha em um determinado item, depois aplica-se 

um modelo logaritmo, utilizando as estimativas atuais de cada respondente para cada 

utilidade.  

Assim, a probabilidade é dada através do produto dessa relação entre respondentes e 

escolhas, esse resultado é chamado de log likelihood. Os range do resultado do parâmetro do 

resultado Pct.Cert. varia entre 0 e 1, os valores próximos a zero indicam que o modelo se 

ajusta aos dados em apenas um nível e 1 quando o ajuste se deu de forma perfeita, acima de 

0,6 indica que a probabilidade de log é igual a 60% entre o esperado e o fit perfeito. RLH é 

uma abreviação para short likelihood e mede a qualidade do ajuste de maneira semelhante ao 

Pct.Cert., o RLH próximo a 1 indica uma aderência perfeita aos dados, enquanto próximo de 

zero indica o contrário.  
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Os dois parâmetros são utilizados basicamente para leitura sobre a adequação do 

modelo aos dados, e de certa forma, medem os mesmos parâmetros. Nessa aplicação de 

Choice-based Conjoint, os dois parâmetros indicam que o modelo se adapta aos dados 

(Pct.Cert. = 0,637 e RLH = 0,6664). 

Os dois próximos parâmetros, também são utilizados para identificar a aderência do 

modelo aos dados, mas nesses dois casos, são utilizados de forma mais indireta. A variância 

média e parâmetro RMS estão ligadas às estimativas de valor parcial de todos os respondentes 

e demonstram um padrão de score dentro do range de aderência do modelo.  

Como etapa final do processo estatístico do percurso metodológico, um estudo 

complementar sobre a influência da segmentação econômica no resultado da Conjoint 

Analysis, se mostrou importante diante da necessidade do estudo responder a hipótese 1, em 

que preço possui grande importância na decisão, validar ou não a hipótese com um 

aprofundamento nessa questão, reforça a confiança total do resultado. 

Esse processo, contou primeiramente com a clusterização não supervisionada da base 

de dados, levando em consideração apenas os dados sobre a importância do atributo preço por 

respondente, resultando na formação de seis clusters, mesmo número de classes sociais 

presentes na amostra, através do método hierárquico e multivariado KMeans.  

Deng e Gao (2018) definem o algoritmo de clusterização KMeans, um processo 

interativo heurístico para segmentação dos dados atualizando-os em cluster com resultados 

centrais.  

Na primeira etapa, define-se o número de clusters desejado, um elemento da amostra é 

selecionado de forma aleatória e definido como o centro do cluster, em seguida a distância 

desse ponto com os demais elementos é analisado, e os demais clusters são divididos 

respectivamente, de acordo com essa distância. As próximas etapas se dão com a 

continuidade do passo interativo anterior, com a média dos próximos elementos definindo o 

próximo ponto central do novo cluster, isso se dá até que a média dos elementos restantes não 

possuam mais mudanças no processo de interação e novos clusters não sejam criados. 

A atividade descrita acima, nos dois processos, tanto de determinação da distância 

entre pontos e determinação de novos clusters, pode ser representada da seguinte forma: 

Dado um novo conjunto de dados D, contendo dados (n), dado o número de clusters 

(k) e centro do cluster inicial Zƒ (I), j = 1, 2, ...k; 

(Passo 1) - Calcula-se a distância de cada objeto até o centro do cluster,  𝐷(𝑥𝑖 , 𝑍𝑗,(𝐼)), 

i = 1, 2, ...n j = 2, ...k, se confirmado: 
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𝐷(𝑥𝑖 , 𝑍𝑘(𝐼))  =  𝑚𝑖𝑛 {𝐷(𝑥𝑖 , 𝑍𝑘(𝐼)), 𝑗 =  1,2, 3 . . . 𝑛}, 𝑥𝑖  ∈  𝑊𝑘  . 

 

(Passo 2) – Determinação do novo centro do cluster, calculando a soma quadrada do 

erro como função J (abaixo) e esse processo se dá nesses passos (looping) até que cada cluster 

não mude mais. 

𝐽𝑐(𝐼) = Σ𝑗=1
𝑘 Σ𝑘=1

𝑛𝑗 ‖𝑥𝑘
(𝑗)

− 𝑍𝑗(𝐼)‖ ² . 

 

Na sequência, foi desenvolvido o teste de hipótese Z entre os clusters, para identificar 

se existia equivalência entre as proporções populacionais nos diferentes clusters, levando em 

consideração um corte entre a soma das classes sociais A, B1 e B2 e a soma das classes 

sociais, C1, C2 e D, inseridas nessa fase de estudo como premissa de uma população mais 

suscetível a dar uma importância maior ao atributo preço, do que a soma das classes sociais 

A, B1 e B2. 

Com base em Montgomery e Runger (2010), esse teste considerou dois parâmetros 

binominais de interesse, proporção da população 1 (p1) e população 2 (p2), os clusters 

considerados randomizados e independentes são neste, como n1 e n2, o número a ser 

observado, nesse caso, a soma dos respondentes das classes sociais C1, C2 e D, como x1 e x2. 

Dado que a aproximação normal do binômio seja aplicada a cada população, a estimativa das 

proporções da população pode ser representada por: P1 = X1 /n1 e P2 = X2/n2. O teste de 

hipóteses irá se basear conforme abaixo: 

Ho: p1 = p2      e      H1: p1 # p2. 

A fórmula estatística para testar a diferença entre duas proporções pode ser 

considerada da seguinte forma: 

 

𝑧
0 = 

𝑃−𝑐ℎ𝑎𝑝 1 − 𝑃−𝑐ℎ𝑎𝑝 2

√𝑃−𝑐ℎ𝑎𝑝 (1 − 𝑃−𝑐ℎ𝑎𝑝) (
1

𝑛1
 + 

1
𝑛2

)

 

 

Parâmetro de interesse: os parâmetros de interesse nesse estudo são p1 e p2, a 

proporção dos respondentes pertencentes ao cluster (p1) e a proporção da soma dos 

respondentes das classes sociais C1+C2+D (p2).  

Foram realizados cinco testes, como premissa o cluster 1, que apresentou o menor 

grau de importância a preço, comparado com os outros 5 (Cluster 2 ao 6) que apresentaram 
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graus maiores respectivamente ao mesmo atributo preço. Para cada par de clusters testados, 

foi dado o nome de Ponto de teste. 

O procedimento do teste de hipóteses se deu em 4 passos: 

1) Hipótese Nula: Ho: p1 = p2 (Não existe equivalência entre as proporções); 

2) Hipótese Alternativa: H1: p1 # p2. (Existência de equivalência entre as 

proporções); 

3) Teste estatístico: 𝑧
0 = 

𝑃−𝑐ℎ𝑎𝑝 1 − 𝑃−𝑐ℎ𝑎𝑝 2

√𝑃−𝑐ℎ𝑎𝑝 (1 − 𝑃−𝑐ℎ𝑎𝑝) (
1

𝑛1
 + 

1
𝑛2

)

; 

4) Rejeitar Ho se: Rejeitar a Ho: p1 = p2 se P-valor for menor que 0,05. 

A aplicação do procedimento para os 5 pontos de testes, descritos acima utilizou o 

software Microsoft Excel versão 2019.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados nessa seção referem-se a análise dos dados coletados tanto 

pela Best Worst Scaling junto aos gestores como pela Conjoint Analysis realizada com os 

consumidores de água de coco industrializada.  

 

4.1 Best Worst Scaling com gestores do mercado 

 

A aplicação do modelo best-worst scaling para o grupo de gestores do segmento de 

bebidas, teve dois estágios pré-determinados, sendo o primeiro responsável por identificar os 

cinco principais atributos e níveis de uma lista prévia com origem na pesquisa documental e 

revisão de literatura. Importante ressaltar que, esses resultados foram utilizados no processo 

de definição da lista final de atributos que foram implementados na segunda etapa do percurso 

metodológico definido pela aplicação da Conjoint Analysis.  

O resultado da pesquisa está detalhado nas figuras 11 e 12, resultados da aplicação da 

best-worst scaling, etapas 1 e 2, conforme abaixo: 

 

Figura 11 - RESULTADO DA APLICAÇÃO DA BEST-WORST SCALING- 1ª ETAPA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Software Sawtooth, 2020. 
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Figura 12 - RESULTADO DA APLICAÇÃO DA BEST-WORST SCALING- 2ª ETAPA 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Software Sawtooth, 2020. 

 

Essas etapas permitiram, por meio de um modelo de pesquisa simples (na forma de 

aplicação) e eficiente (quanto aos resultados gerados), que a próxima etapa da metodologia 

fosse aplicada com base naqueles elementos, considerados causativos e determinantes na 

performance da categoria, avaliados por um conjunto de profissionais com experiência 

superior comprovada no próprio segmento de bebidas saudáveis.  
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A figura 13 Choice Set completo da Pesquisa, traz um resumo de todos os atributos a 

serem avaliados, bem como seus níveis, tendo em vista o resultado da aplicação modelo Best-

worst scaling. Essas etapas também foram amparadas pelos estudos de Cohen, 2003; Graham 

et al., 2015; e Huybers, 2017. 

 

Figura 13 - CHOICE SET COMPLETO DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Construção pelo autor, 2020. 

 

A base de dados gerada através da implementação da técnica Choice-based Conjoint, 

permite gerar diferentes análises e interpretações, através de medidas como valor parcial do 

atributo, que pode ser entendido como uma escala gerada pelo resultado da aplicação da 

técnica por cada set oferecido ao respondente. Esses resultados são obtidos por meio do 

modelo hierárquico bayesiano e análise multivariada de dados: contagem, que é o formato de 

análise em que o pesquisador verifica quantas vezes o nível do atributo foi escolhido em 

relação a quantas vezes ele foi disponibilizado para escolha; importância do atributo, quando 

se é possível verificar a importância de cada atributo, através da diferença do range do valor 

de cada nível de atributo e esse resultado dividido pela soma de todos os níveis de atributos; 

simulações de mercado também são possíveis de serem realizadas, criando-se sets com base 

nos valores de cada atributo gerado pela base de dados, possibilitando previsões de 

participações de marcado que aquele produto formado pelo conjunto de atributos, com 

avaliações uma vez já conhecidas, pode conquistar no mercado (ORME, 2010). 
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4.2 Resultado geral da Conjoint Analysis e sua relação com as hipóteses desse estudo 

 

Esse estudo aplicado estabeleceu, de acordo com a revisão de literatura, duas hipóteses 

a serem testadas. A primeira delas (H1) relacionava o atributo preço como o mais importante 

na tomada de decisão da categoria, e a segunda hipótese (H2) atribuía à marca e sabor, um 

grau de importância mais alto do que aos atributos nutricionais e saudabilidade, considerados 

como funcionais. A figura 14 apresenta os resultados gerais da Conjoint Analysis: 

 

Figura 14 - IMPORTÂNCIA DOS ATRIBUTOS E UTILITIES - CHOICE-BASED CONJOINT 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

 

Os resultados obtidos na Choice-based Conjoint sugerem uma percepção diferente em 

relação à primeira hipótese e confirmam a segunda. Segundo os resultados, a ordem de 

importância na amostra estudada foi: SABOR (28%); SAUDABILIDADE (23%); MARCA 

(19%); PREÇO (16%) e NUTRICIONAL (14%), todos dentro do intervalo de confiança de 

95%.  

Os resultados obtidos através da aplicação da Conjoint Analysis evidenciam que a 

importância do atributo preço é antecedida pelos atributos Sabor, Saudabilidade e Marca, que 

somados representam 69,43% do grau de importância da tomada de decisão de compras.  

Em relação à amostra, tanto em tamanho quanto na similaridade nas características 

com o perfil do consumidor dessa categoria, foram plenamente observadas. Depois o método, 
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desde a validação dos níveis de atributos, desenho ortogonal do questionário, garantido 

números suficientes de decisões e trade-offs por respondente, tratamento dos dados com 

abordagem estatística multivariada de segunda geração, até a definição dos part-worth 

utilities individuais.  

Nesse contexto, seria suficiente utilizar as informações obtidas na aplicação da CBC, 

de acordo com a amostra obtida e o método realizado, para avaliar as percepções sobre a 

validade ou não das hipóteses que esse estudo sugere. Entretanto, desde rejeitar uma hipótese 

baseada em preços, até enfatizar que a dinâmica atual desse mercado caminha em uma 

direção oposta ao estudo, um novo processo de observação da amostra, sob o ponto de vista 

da segmentação econômica se fez necessário para que houvesse maior segurança em afirmar 

que o atributo preço não seria a principal tomada de decisão do consumidor da categoria. 

Com base nas informações de cada respondente, sobre a classe social e a importância 

dada ao atributo preço individualmente, uma nova abordagem estatística foi elaborada com 

objetivo principal de testar a hipótese de que a importância dada a preço, não teria relação 

com a classe social do respondente. 

A continuidade do estudo, após os resultados da Choice-based Analysis, com uma 

nova sequência de análises e validações, se mostrou importante para avaliar que o resultado 

da CBC não possuía viés na amostra em relação à segmentação econômica dos respondentes 

do questionário. 

Dentro da amostra que considerou apenas respostas completas (N=563), 377 

respondentes informaram a classe social que pertencem, entre A, B1, C1, C2 e D ou seja, 67% 

da base de dados total e ainda 82% acima do N Amostral necessário para esse estudo, que é 

de 207 respondentes. A base de dados com o grau de importância individual ao atributo preço 

desses 377 respondentes, foi submetido à clusterização do KMeans, utilizando o sistema 

Python através da plataforma Jupyter versão 6.1.4.  

O resultado da clusterização não supervisionada, só levou em consideração a 

informação sobre a importância do atributo preço, após a formação dos clusters, foi 

reintegrado a cada respondente a relação entre a classe social pertencente. A tabela abaixo 

representa a formação dos clusters a serem analisados. 
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Tabela 1 - CLUSTERIZAÇÃO KMEANS - ATRIBUTO PREÇO E CLASSE SOCIAL 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2021. 

 

Nota-se na tabela acima, que os clusters foram agrupados de acordo com a 

importância média dada pelos respondentes ao atributo preço, o cluster 1 possui a média de 

importância mais baixa (8%) e o cluster 6 a maior média (56%). 

Uma vez os clusters formados de maneira não linear, realizou-se o teste de hipóteses Z, 

pesquisando proporção entre duas populações, para identificar se as classes sociais não 

interferiam na importância dada ao atributo preço. Os resultados estão demonstrados na figura 

15. 

 

Figura 15 - TESTES DE HIPÓTESES - CLUSTERS 1 A 6 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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Diante dos resultados obtidos na aplicação dos testes de hipóteses, os 5 pontos de 

testes não apresentaram evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula (Ho), sobre a não 

presença de equivalência nas proporções das classes sociais (C1+C2+D), em relação a 

importância dada ao atributo preço em cada cluster.  

O resultado dos testes concluiu que não existe um comportamento análogo em relação 

aos dados observados nas proporções consideradas mais suscetíveis a preço, mesmo em 

clusters no qual as médias de importância do atributo preço eram maiores do que o cluster 

utilizado como parâmetro.    

Diante disso, com a sinergia dos resultados entre a Choice-based Conjoint e a análise 

detalhada sobre a segmentação econômica da amostra em relação a importância do atributo 

preço, sugerem que a hipótese H1 possa ser considerada rejeitada ou nula.  

Importante ressaltar que o resultado desse estudo não busca inferir que preço não 

tenha importância na tomada de decisão da categoria, pelo contrário, preço está entre os cinco 

atributos mais importantes estudados na pesquisa.  

Os cinco principais atributos e seus níveis estudados foram escolhidos dentre uma lista 

extensa que compõe o marketing mix da categoria, depois de um processo metodológico 

detalhado com a aplicação do método Best-worst scaling com gestores do mercado.  

Dessa forma, a Conjoint Analysis e o teste de hipóteses evidenciaram que dentre os 

cinco importantes atributos, preço não lidera esse ranking, como estabelecido na hipótese. 

Em relação à segunda hipótese, o estudo confirma que os atributos Marca e Sabor, que 

juntos representam 46,50% de importância, possuem um grau maior de importância na 

decisão de compras comparado aos atributos Saudabilidade e Nutricional, considerados como 

funcionais e que somam 37,08% de importância, ambos dentro do intervalo de confiança de 

95%.  

Quando os níveis de preço são analisados a luz do resultado da CBC, temos uma 

rejeição forte nos preços praticados acima de R$ 8,40 (cerca de 130 do index de preço da 

categoria), mas com aceitação parecida nos preços dentro da casa do R$7,00 (R$7,70 e 

R$7,30) respectivamente, com 8,96% e 11,50% no fator de utilidade (ambos com intervalo de 

confiança de 95%). O resultado próximo demonstrado entre R$ 7,70 e R$ 7,30, sugere que 

com um bom equilíbrio no composto do marketing mix do produto, aquela marca poderia 

precificar o item a R$ 7,70 ao invés dos R$ 7,30, quase 6% acima do preço anterior, levando 

em consideração os concorrentes no contexto, canal de venda, etc. Esse fato pode servir como 

um pequeno exemplo de como cada vez mais a relação com o consumidor demanda 

entendimento e análise. 
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Observa-se que atributos funcionais da categoria, aqui representados por 

Saudabilidade, Preço e Nutricional, significam 53,50% de importância na decisão de compras, 

enquanto os atributos considerados como hedônicos, nesse caso Sabor e Marca, representam 

46,50% de importância, ambos resultados dentro do intervalo de confiança de 95%.   

No que diz respeito ao atributo marca, o resultado do estudo sugere forte relação de 

importância na decisão, representado por 18,73% dentre os atributos estudados. Assim sendo, 

durante a pesquisa foi inserida uma marca de água de coco que não existe no mercado, cujo 

nome foi dado de “Origem”, e que obteve o pior resultado dentre todas as marcas avaliadas. O 

estudo levou em consideração a avaliação da importância da marca Bonafont, que inseriu no 

final de 2020 em seu portfólio de produtos, a água de coco, por mais reconhecida que a marca 

seja no mercado de água mineral, ela não obteve um score de destaque na nova categoria, 

ficando a frente apenas da marca Origem, criada nesse estudo justamente para testar a relação 

de uma marca desconhecida com as demais.  

Além das discussões sobre percepções das influências dos atributos de maneira geral, 

esse estudo permitiu uma observação dedicada a região que representa cerca de 80% do 

consumo da categoria no Brasil de uma forma mais individualizada, como pode ser observado 

na Figura 16. Essa segmentação do estudo foi possível pelo fato desses estados apresentarem 

uma amostra significativa e exibirem um p<0,05, com exceção do estado do Espírito Santo, 

em que o número de respondentes foi abaixo do esperado e com p>0,05. 

 

Figura 16 - RELAÇÃO ENTRE ATRIBUTOS NAS REGIÕES SUDESTE E SUL 

 

Fonte: Dados da pesquisa, Sawtooth Lighthouse Studio (2021). 
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As informações provenientes do estudo do Choice-based Conjoint, sinalizam uma 

atribuição de importância dos atributos entre os estados, muito próximas, tendo como exceção 

o caso do Rio Grande do Sul, que o preço surge como terceiro principal atributo, diferente dos 

demais estados que classificam preço em uma ordem de importância idênticas, todos 

atribuindo a esse atributo a quarta posição. Outra exceção é verificada no estado de Santa 

Catarina, no qual o atributo preço, fica na quinta posição, logo atrás do atributo nutricional, 

destacando que o consumidor percebe mais valor no atributo nutricional ao invés do preço, 

como nos demais estados. 

Ainda nas regiões Sul e Sudeste, um fator importante pode ser observado nos dois 

maiores estados consumidores da categoria no Brasil, São Paulo e Paraná, que juntos são 

responsáveis por cerca de 50% do consumo, que sabor possui 30% e 29% de importância 

respectivamente. (resultados com índice de confiança de 95%).  

 

5  CONCLUSÕES 

 

Diante do contexto mercadológico que se encontra a categoria de água de coco 

industrializada no Brasil, com crescimento inferior às demais categorias de bebidas saudáveis 

nos últimos 5 anos, e com os índices de penetração nos lares e distribuição numérica seguindo 

inalterados, muitas empresas desse segmento vem apresentando dificuldades no intuito de 

assegurarem operações rentáveis e com crescimentos sustentáveis, além disso reduzindo 

substancialmente o investimento em iniciativas de comunicação e interação com 

consumidores. 

Com base nesse cenário, esse estudo aplicado buscou primeiramente compreender o 

processo de decisão de compras da categoria, a fim de entender como os principais atributos 

influenciam a tomada de decisão e principalmente, descobrir se o atributo preço seria a 

principal tomada de decisão no momento de compra, por definir que atualmente os 

competidores se encontram presos em um ciclo no qual a dinâmica de preços promocionais é 

a principal atividade da categoria, sem iniciativas de criação de valor e resultando na erosão 

de preços, ano após ano. 

Em relação ao método de identificação de importância dos atributos, esse estudo 

buscou na aplicação de pesquisas que contaram com as técnicas Best-worst scaling (Maxdiff) 

e a Conjoint Analysis, um formato diferente de análise de comportamento de compra e árvore 

de decisão diferente de empresas tradicionais como Kantar e Nielsen, que desenvolvem 

muitos estudos nessa área, principalmente para o segmento de bebidas e alimentos.  Seus 
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achados são provenientes de uma base de dados histórica sobre ocorrências reais de compra 

no varejo, que apesar de prover extremo grau de confiança no resultado, analisam apenas o 

que já foi introduzido no mercado ou esteve disponível ao consumidor. De forma diferente, o 

modelo proposto nesse estudo aplicado, buscou compreender atributos que são importantes 

para a categoria, mas que não necessariamente estejam presentes na dinâmica atual do 

composto do mix de marketing, como novos claims, benefícios do produto e sabor. 

De acordo com o resultado da pesquisa, o estudo indica que o atributo preço está 

distante de ser a primeira tomada de decisão de compras na categoria, sugerindo que a 

primeira hipótese fosse rejeitada. O grupo de respondentes atribuiu um grau maior de 

importância a três outros atributos, na sequência, sabor, saudabilidade e marca. Na sequência 

do resultado da Conjoint Analysis, uma etapa de teste foi implementada para analisar a 

equivalência na proporção de consumidores de classes sociais mais suscetíveis a preços e a 

importância dada ao atributo preço, utilizando o método de clusterização KMeans, seguido de 

5 pontos de teste de hipóteses. O resultado não rejeitou a hipótese em nenhum dos casos, e 

concluiu que a importância ao atributo preço não está ligado diretamente à classe social 

pesquisada. 

Esse resultado pode proporcionar para aqueles que gerenciam e atuam com a 

categoria, uma visão em que as estratégias focadas unicamente na dinâmica de preços, não 

são suficientes ou não vão ao encontro dos anseios e expectativas latentes no consumidor. 

Fatores além do preço, se mostraram muito importantes no processo de decisão de compras de 

água de coco industrializada. 

Sielbert et al. (2019), reforçam que o gerenciamento da experiência do cliente é 

essencial para obtenção dos resultados esperados, dessa forma, esse trabalho aplicado poderia 

ser utilizado como uma referência sobre quais seriam as importâncias atribuídas aos atributos 

e seus níveis, e assim, geraram processo de interação com o consumidor mais efetivo, de 

forma a gerar maior proposição de valor do produto. 

Como foi sinalizada no capítulo de introdução, a categoria de água de coco possui um 

percentual de venda proporcionada, 63% acima da média da cesta de bebidas não alcóolicas, 

em soma a outros fatores, pode-se definir que preço é a principal atividade mercadológica 

identificada.  

De outro lado, quando observados os resultados desse estudo, os atributos sabor, 

saudabilidade e marca, que antecedem o atributo preço, caso sejam comunicados e sinalizados 

de forma clara para o consumidor, como Stankevich (2017) ressalta, sobre importância da 

simplicidade e assertividade da mensagem, poderiam alterar a totalmente a dinâmica desse 
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mercado, passando a considerar uma relação orientada para o consumidor, com mais 

proximidade e dedicando mais energia nas atividades de branding e benefícios do produto, 

criando assim maior integração entre consumidor e podendo gerar maior grau de fidelização, 

mesmo apresentando uma proposta de preços mais premium.  

Pode-se considerar que, apenas indústrias fortemente engajadas em entregar um 

produto de qualidade e dispostas em investir na relação da marca com o consumidor, terão 

essa vantagem competitiva. Esses dois pontos podem se fundamentar com base na definição 

de Hariharan et al. (2018) que estabelecem que clientes ao perceberem maior proposição de 

valor e proximidade com a marca, estão dispostos a pagar por preços mais premium. 

Asbjorn e Knut (2018) reforçam esse posicionamento, no qual uma indústria para 

obter uma relação superior da marca com o consumidor deve investir tempo no entendimento 

da jornada do consumidor e assim, criar pontos de interação que despertem interesse e 

percepção de valor na marca. 

A base de dados que esse estudo gerou, com foco no grau de utilidade de cada atributo 

e nível, permitiu confirmar a segunda hipótese, conferindo aos atributos sabor e marca, 

considerados hedônicos, uma importância superior aos atributos considerados como 

funcionais, nesse caso saudabilidade e nutrição.  

Essas duas linhas de atributos são estudadas de forma ampla na literatura, Ladeira et 

al. (2017); Gustafson; Lybbert e Summer (2017); Stranieri; Ricci e Banterle (2017) 

desenvolvem teorias sobre a importância dos atributos hedônicos e funcionais no processo de 

decisão de compras e através dos resultados destaca-se o equilíbrio entre essas duas linhas de 

atributos, hedônicos com 46,50% de grau de importância e funcionais com 37,08%. 

A definição anterior aliada à reflexão sobre o resultado da segunda hipótese, 

principalmente devidos aos atributos hedônicos e funcionais não apresentarem uma diferença 

estatística que possa ser considerada grande, trouxe um novo olhar em termos dos benefícios 

percebidos entre diferentes faixas etárias.   

Pode-se entender que a categoria de água de coco, tem grande versatilidade quanto ao 

interesse entre diferentes idades. Quanto mais jovem, mais os atributos hedônicos são 

preferidos, sugerindo que o produto a ser consumido tem sinergia com a busca de uma 

sensação de bem estar, relaxamento e redução de stress, ao passo que para pessoas com mais 

idade, os atributos funcionais ganham muito destaque, principalmente pela preocupação com 

a manutenção da saúde. Isso demonstra uma oportunidade em termos de definição do target, 

segmentação e posicionamento de marca.   
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Considerar essa versatilidade no produto, pode remeter uma oportunidade e  vantagem 

da categoria por poder abranger um grande número de consumidores, gerando possibilidades 

de novos dimensionamentos de mercado, entretanto, essa situação pode ser um revés ,caso 

não haja clareza no processo de segmentação, posicionamento e definição das mensagens 

chaves no processo de comunicação, criando uma dissonância entre os dois públicos, um que 

busca atributos hedônicos e o outro, funcionais. 

Detzner e Eigner (2020) citam a falta de literatura suficiente que possa definir o nível 

de relação na decisão de compras com claims voltados aos fatores sobre saudabilidade e 

nutricional. Os resultados da pesquisa mostram que na categoria de água de coco, uma grande 

diferença pode ser notada entre a importância atrelada a saudabilidade (22,93%) versus as 

nutricionais, que dentre os cinco atributos estudados, ficaram na última posição, com 

(14,65%), assim pode-se sugerir que o consumidor dessa categoria está mais atento e 

suscetível à mensagens com os efeitos positivos do consumo, do que efetivamente com o que 

está descrito no conteúdo de cada embalagem. 

Quanto ao sabor, Van Esch e Gadsby (2019) reforçam que, uma vez que o consumidor 

reconhece relevância no sabor em uma bebida saudável, o potencial de consumo aumenta, e 

no caso de água de coco, existe uma forte referência do sabor diante do volume consumido de 

água de coco in natura, que no Brasil, apenas empresas que estão dispostas a trabalhar com 

água de coco natural brasileira e sem a presença de concentrados importados para 

reconstituição do produto ou presença de água de coco proveniente do coco seco, 

(considerado um subproduto da produção de leite de coco e coco ralado), vão conseguir 

estabelecer o sabor mais natural do produto e assim, defender um diferencial no atributo que 

se mostrou mais importante na decisão de compras da categoria nesse estudo.  

Nesse caso, marcas que não conseguirem entregar um produto com sabor semelhante 

ao sabor da fruta, encontrarão dificuldades na performance de vendas ou deverão, através dos 

modelos compensatórios (LAGO et al, 2020), aplicar um preço abaixo da média dos demais 

competidores a fim de compensar essa falta no atributo. 

Além de responder as hipóteses originadas com base na revisão de literatura, esse 

estudo aplicado trouxe outras contribuições em termos de entendimento da relação do 

comportamento de compras, detectando novas oportunidades na gestão da categoria objeto 

deste trabalho. Foi identificado que os estados da região sul e sudeste, que representam cerca 

de 80% do consumo da categoria, quando analisados de forma independente, possuem 

uniformidade em relação as preferências dos atributos, sugerindo que um posicionamento 
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único de marca para atender esse mercado seja viável, reduzindo energia para administrar 

enfoques diferentes por região e aumentando o foco em um posicionamento único. 

Esse trabalho aplicado se dedicou ao entendimento sobre os resultados individuais por 

nível de atributo, dentre os 5 principais, esse estudo avaliou 23 níveis sobre a perspectiva de 

importância que cada um possui no processo de decisão de compras.  

Quando associamos os resultados encontrados no estudo com a literatura, pode-se 

extrair interessantes percepções que buscam entender a tomada de decisão da categoria no 

ambiente do ponto de venda. Toplak, West e Stanovich (2017) definem o processo de 

heurística como atalhos mentais utilizados na tomada de decisão, e que em compras de baixa 

complexidade e de rotina, a heurística é muito mais empregada. Dessa forma, pode-se 

considerar que a compra de água de coco no ambiente de varejo se adequa, na maioria das 

vezes nesse caso. 

Aliado a essa percepção, Willman-Ivarinen (2017) estabelece que a escassez de tempo 

do consumidor é cada vez mais um influenciador no momento da decisão. 

Pensando sobre a decisão de compras dessa categoria, que possui baixa complexidade, 

pouca diferenciação entre competidores e grande parte sendo comprada no autosserviço, onde 

tempo influencia a decisão, pode-se assumir que é um ambiente propício para tomada de 

decisão, aplicando a heurística e efeito halo, que por sua vez, geram decisões por 

generalização, quando os atributos principais do produto não norteiam a decisão, como afirma 

Biondi e Camanzi (2020). 

Além disso, retratam um experimento que demonstrou que para alimentos e bebidas 

consideradas saudáveis, a utilização de claimings sobre benefícios de saúde, presentes nos 

rótulos, foram importantes influenciadores na decisão de compras em detrimento das opções 

que não possuíam informações nesse sentido, portanto, esse estudo fornece drivers 

interessantes quando cada nível de atributo é avaliado e empregado estrategicamente nos 

pontos de interação com consumidores, pensando na jornada de compras.  

Em termos práticos, especificamente para essa categoria, alguns exemplos de 

mensagens e claims que poderiam ser utilizadas baseadas no part-worth utilities encontrados 

no estudo, indicam que o claim mais assertivo e que  poderia provocar um gatilho ou efeito 

halo, quando se fala de saudabilidade, seria o claim, prevenir doenças (18,61%) ao invés de 

uma associação com perda de peso (-13,89%), isso é evidenciado por outro atributo, 

nutricional, que estabelece por sua vez que o consumidor tem uma preocupação maior pela 

não utilização de conservantes no produto (17,30%) ao invés de baixa caloria (-19,31%). 
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Todas essas evidências podem contribuir no momento de definição da estratégia de 

comunicação, utilizar o claim correto baseado em um estudo empírico, pode evitar a perda de 

investimentos aplicados nas iniciativas de interação com o consumidor, como materiais de 

ponto de venda, peças publicitárias, key visual da marca, até o lay-out e desenvolvimento da 

arte da embalagem, assegurando nesse  processo, maiores índices de retenção da atenção do 

consumidor e contribuir no processo de decisão no momento de escolha entre as alternativas 

dadas diretamente no ponto de venda. 

Além de contribuir com a literatura, por tratar do primeiro estudo orientado em 

compreender a influência dos atributos na categoria de água de coco industrializada no Brasil, 

essa pesquisa também buscou agregar conhecimento prático, de acordo com o objetivo 

principal do trabalho aplicado que é levar conhecimento científico para a prática. Dessa 

forma, um projeto piloto será desenvolvido na Pepsico Bebidas do Brasil Ltda., na cidade de 

Curitiba, entre os meses de junho a novembro de 2021, com objetivo de atingir dois períodos 

de sazonalidade diferentes da categoria como verão e inverno, implementando um projeto 

diferenciado de atuação nos diferentes canais de vendas, trabalhando o composto de 

marketing com base na importância dos atributos demonstrados nessa pesquisa.  

O sabor será alvo de uma campanha orientada para o consumidor, chamada de “O 

sabor da água de coco ou seu dinheiro de volta”, em termos de saudabilidade, todos os 

materiais de ponto de venda como displays de chão, réguas de gôndola e wooblers de 

geladeira, irão comunicar claramente os benefícios do produto, principalmente voltados para 

prevenção de doenças e ajuda no cansaço e stress, que obtiveram importâncias superiores aos 

demais atributos de saudabilidade. E por fim, um plano de fortalecimento de marca utilizando 

uma estratégia 100% digital em vista de sua viabilidade econômica. 

Dessa forma, até o final de 2021, a PepsiCo através desse projeto piloto irá testar uma 

nova dinâmica no mercado, acreditando que o consumidor irá responder de acordo com o 

resultado do estudo. Isso também pode fazer com que outras indústrias percebam o 

movimento e sigam ações voltadas ao aumento de valor da categoria, podendo atrair novos 

consumidores e retomando a velocidade de crescimento que essa categoria possui em termos 

de potencial. 

Outro projeto, ainda em fase de discussão, análise de viabilidade e aprovação é 

considerado pela empresa e tem como objetivo melhorar a competência analítica da área, 

através da criação de um simulador mercadológico, aumentando assim a capacidade de 

predição, maximização de valor da marca e rentabilidade, que incluiria além da base de dados 

desse estudo, informações provenientes de Nielsen, como volume de vendas por região, 
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cliente, preços, market share, etc, bem como informações demográficas provenientes de 

outras origens de dados como do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Serasa 

Experian, etc..  

Esse simulador, responderia qual seria o melhor tipo de approach do composto de 

marketing para a região, incluindo o aspecto comercial: buscaria a melhor relatividade de 

preços entre os concorrentes e atividades promocionais sob o ponto de vista de trade 

marketing;  as peças de comunicação no ponto de venda passaria a levar a comunicação mais 

eficaz no momento de decisão de compras e de marketing, para recomendar a viabilidade ou 

não e a intensidade das atividades de branding de acordo com a característica da região; a 

importância dos atributos deste estudo, nortearia grande parte da comunicação realizada 100% 

através do marketing digital. 

Esse trabalho aplicado, que contou com a licença do software Lighthouse Studio da 

Sawtooth Company, gerou uma rica base de informação e grande volume de dados, pois 

utilizou métodos estatísticos de segunda geração, análises multivariadas com alto potencial de 

interações entre as respostas e comparação entre variáveis ao mesmo tempo. Entretanto, o 

tempo foi um fator limitador da pesquisa, o que fez decidir-se a aplicar um recorte com o 

objetivo primário de responder de forma empírica as influências dos atributos da categoria de 

água de coco industrializada.  Mas, ainda seria possível extrair mais resultados que poderiam 

contribuir mais com o propósito do trabalho.  

Além da limitação temporal, o percurso metodológico utilizado no estudo, foi 

decidido para que houvesse interações entre dados reais e atualizados do mercado, 

envolvimento de um grupo de executivos com competência na atuação da categoria de 

bebidas - o método best-worst scaling para otimizar o número de atributos a serem estudados. 

A Conjoint Analysis, que embora tenha sido aplicada buscando replicar a decisão de compras 

da mesma forma que pudesse ocorrer no varejo físico, utilizando imagens em praticamente 

100% dos atributos (respeitando elementos reais como embalagens, gôndola, etiquetas de 

preços e régua de gôndola sinalizando o benefício), nas circunstâncias de tomada de decisão 

real poderia haver influências devido a diferentes ocasiões de compra, formatos de loja, ou 

atribuindo na tomada de decisão a escassez de tempo, o real desembolso, etc. 

Além disso, esse estudo decidiu analisar na Conjoint a embalagem de um litro, 

responsável por cerca de 72% da venda da categoria e tem seu consumo voltado para o 

consumo em casa. A resposta para a tomada de decisão de embalagens de consumo imediato 

pode sofrer alteração na percepção. 
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Com base na recomendação de continuidade de estudos voltados ao entendimento da 

tomada de decisão e influência dos atributos nessa categoria, destaca-se a possibilidade de 

estudar como diferentes embalagens iriam alterar a percepção de valor da categoria. Poderia 

esse ser um atributo de valor, fora do escopo desse trabalho aplicado, ter um potencial de 

influência na categoria. 

Além disso, a compreensão da percepção do grau de funcionalidade da categoria como 

isotônico natural, poderia ser chave para destravar o consumo da categoria industrializada da 

mesma forma que a água de coco in natura atinge. A participação da ocasião de consumo da 

água de coco após a prática esportiva para o coco in natura é de 27% que comparada a água 

de coco industrializada que é de apenas 3%, sinalizando que existe uma oportunidade de 

maior entendimento. 

Outro cluster para estudo seria o público infantil, que representa um mercado que 

assiste índices de obesidade nunca antes vistos, baixo índice de atividades por parte das 

crianças e cada vez mais o consumo de produtos processados e não saudáveis. A água de coco 

com seu poder nutricional, se posicionaria perfeitamente como uma solução para as mães e 

pais preocupados com a saúde dos filhos, se mostrando um campo interessante de estudos 

para a categoria respeitando todas as legislações que envolvem as diretrizes sobre pesquisas 

envolvendo crianças. 

Por fim, diante ainda de uma categoria com baixa penetração nos lares, um estudo 

dedicado a não compradores, poderia compreender os fatores limitantes para que as indústrias 

pudessem entender o que poderia ser feito em termos de produto e comunicação, para que 

assim a categoria conseguisse converter um maior número de consumidores. 
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