
                           
 

 

Por que você compra pipoca quando vai ao cinema?                        
Por Victoria Vilasanti 

 
Alguns produtos geram mais prazer quando consumidos juntos do que 

quando consumidos separadamente, isso é chamado de sensibilização 

cruzada. Entender esse processo é importante para os gestores de 

marketing, uma vez que eles podem obter informações de combinações 

de produtos que são consumidos em conjunto ou criar combinações 

forçadas que estimulem o desejo dos consumidores. Em pesquisa realizada 

em conjunto pelas universidades de Boston, de Hong Kong e de Bocconi, 

comprovou-se que o consumo de um alimento ativa a meta (o objetivo) de 

consumo de alimentos complementares. Além disso, descobriu-se que a 

cultura, e não os atributos físicos do alimento, influencia a sensibilização 

cruzada. Ademais, os gestores de marketing podem utilizar os resultados 

desta pesquisa no design de produtos e na segmentação do tipo comportamental. Entendeu o porquê da pipoca?       

                                                                  
Fonte: Young Eun Huh, Joachim Vosgerau, and Carey K. Morewedge (2016) Selective Sensitization: Consuming a Food Activates a Goal to Consume 

Its Complements. Journal of Marketing Research: December 2016, Vol. 53, No. 6, pp. 1034-1049. 

 

                                                                                              

O relógio da saciedade 
Por Victoria Vilasanti 

 
Um estudo conjunto das universidades da Georgia, da Pensilvânia e de Oregon propõe que "o relógio da saciedade" 

é mais lento quando há perspectiva de variedade no consumo futuro. A repetição do consumo leva a um estado de 

saciedade. Nesse estado, o prazer proporcionado diminui a cada vez que o produto é utilizado. Para manter o nível de 

prazer, as pessoas precisam projetar experiências futuras. Assim como os consumidores sentem prazer e dor 

antecipados causados por estímulos imaginários de um cenário futuro (por exemplo, dor antecipada ao saber que terá 

que pagar pela compra de um notebook caro), a expectativa de variedade no consumo futuro pode diminuir a sensação 

de saciedade de um estímulo presente. Isso ajuda a explicar como o consumidor pode manter o bem-estar em situações 

de repetição de consumo. Além disso, esta pesquisa mostra aos gestores de marketing a importância de melhorias 

constantes e variadas em seus produtos e serviços.                                                   

 
Fonte: Julio Sevilla, Jiao Zhang, and Barbara E. Kahn (2016) Anticipation of Future Variety Reduces Satiation from Current Experiences. Journal of 
Marketing Research: December 2016, Vol. 53, No. 6, pp. 954-968.                                                                                                                                  

 
Como os consumidores lembram dos preços  
Por Lucas Finoti 

 

Em um conjunto de estudos desenvolvido pelas universidades de Cornell e Dartmouth, 

descobriu-se que consumidores não conseguem realizar comparações precisas de 

preço a partir da memória. Os resultados foram obtidos por meio de experimentos 

realizados com consumidores que eram expostos a 20 produtos com seus respectivos 

preços. Na sequência, novos preços eram mostrados e os consumidores precisavam 

julgar se eram menores, iguais ou maiores que os preços anteriores. Aqueles 

consumidores que julgaram os preços somente fazendo comparações implícitas (o preço 

dessa semana parece maior do que o preço da semana passada) alcançaram maior 

número de acertos do que os consumidores que fizeram comparações explícitas (tentar 

lembrar o preço exato da semana passada). Segundo os pesquisadores, isso pode 

acontecer pois a tentativa de recuperar informações de uma forma explícita pode 

bloquear a capacidade de usar essa informação de forma implícita, por causa da 

experiência psicológica negativa por não conseguir lembrar exatamente o preço 

anterior. Em outras palavras, as tentativas de "lembrar" podem perturbar o "saber".  

Fonte: Ellie J. Kyung and Manoj Thomas (2016) When Remembering Disrupts Knowing: Blocking Implicit Price Memory. Journal of Marketing 
Research: December 2016, Vol. 53, No. 6, pp. 937-953. 
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Lazer não se agenda! 
Por Helison Bertoli 

 

As atividades de lazer deveriam ocorrer de maneira mais espontânea ou de 

maneira programada? Para responder a essa pergunta, pesquisadores da 

Universidade de Washington realizaram 13 experimentos e comprovaram que o 

planejamento de atividades de lazer, ao invés de sua realização espontânea, 

leva os consumidores a aproveitarem menos esses momentos. Isso acontece 

porque o agendamento faz com que as atividades de lazer se pareçam mais com 

atividades de trabalho. Porém, ao agendar uma atividade de maneira menos 

rigorosa não é observado diminuição na satisfação. Os resultados deste estudo 

indicam que os profissionais de marketing devem ter atenção ao promover ações que incentivem os consumidores a 

agendarem atividades de lazer, onde apesar de criar uma demanda para as atividades, no longo prazo os consumidores 

podem se sentir menos satisfeitos com as experiências. Oferecer experiências mais espontâneas e ofertas relâmpago 

pode ser proveitoso para as empresas que oferecem atividades de lazer. 

Fonte: Gabriela N. Tonietto and Selin A. Malkoc (2016) The Calendar Mindset: Scheduling Takes the Fun Out and Puts the Work In. Journal of 

Marketing Research: December 2016, Vol. 53, No. 6, pp. 922-936. 

 

Promoções não aumentam CLV de marcas próprias 
Por Flávio Osten 

 

Em pesquisa realizada pelas universidades do Texas e do Estado da Geórgia, descobriu-se que, no setor de refrigerantes, 

reduções de preço afetam mais a quantidade comprada do que aumentos de preço. Determinou-se, também, que 

quanto mais velho for o consumidor, maior a alocação de orçamento para essa categoria; e que promoções são 

positivamente relacionadas com o CLV (costumer lifetime value) de grandes marcas, mas negativamente com marcas 

próprias. Esses resultados foram proporcionados por um novo modelo de CLV que permite estimar múltiplas escolhas 

dos clientes ao mesmo tempo. Esse modelo é especialmente importante no contexto de bens embalados (ex: bebidas, 

alimentos, produtos de higiene e beleza), pois os clientes podem comprar diversas marcas em uma mesma compra. O 

modelo também integra escolha, frequência de compra e quantidade comprada. Além disso, o artigo usa estimação 

Bayesiana para modelar a restrição de orçamento do cliente a nível da categoria. 

Fonte: Sarang Sunder, V. Kumar, and Yi Zhao (2016) Measuring the Lifetime Value of a Customer in the Consumer Packaged Goods Industry. Journal 

of Marketing Research: December 2016, Vol. 53, No. 6, pp. 901-921. 

 

                                                                                                                                                    

Pessoas que visualizam um relacionamento 

duradouro preferem experiências diversificadas  

                                                    Por Helison Bertoli 

As pessoas que sentem que seu relacionamento com alguém próximo 

tende a durar bastante tempo preferem realizar mais atividades 

variadas na companhia desta pessoa. Esse foi o resultado 

encontrado em um estudo realizado pela Universidade de Duke. 

Descobriu-se que a variedade preferida em atividades de consumo 

compartilhadas depende da perspectiva de duração do 

relacionamento. Essa variedade preferida parece ser explicada pela 

quantidade de entusiasmo que as pessoas valorizam nessa relação, 

podendo se tratar de um relacionamento amoroso ou mesmo de amizade. O estudo mostra que ao planejar 

comunicações e ofertas de consumo conjunto aos consumidores, a perspectiva de duração do relacionamento deve ser 

levada em conta, onde uma maior variedade nem sempre é preferida pelos consumidores. Isto é, ao perceber que 

clientes estão em relacionamentos duradouros, a oferta de experiências deve ser diversificada. De forma inversa, 

quando os clientes percebem que estão em relacionamentos de curto prazo, as ofertas de experiências devem ser 

menos variadas.  

Fonte: Jordan Etkin (2016) Choosing Variety for Joint Consumption. Journal of Marketing Research: December 2016, Vol. 53, No. 6, pp. 1019-

1033. 



--------------------------------------------------------   Seguir (ou não) a lista de presentes?  
Por Helison Bertoli 

 

O estudo realizado por pesquisadores das Universidades de Southern Methodist e do Texas mostrou que, ao presentar, 

as pessoas fazem um balanceamento entre dar presentes que atendem as preferências do presenteado e presentes 

que mostram o quanto conhecem sobre ele, demonstrando assim a proximidade entre ambos. Quando o presenteado 

oferece uma lista de presentes a ser seguida, aqueles que são próximos a ele tendem a não seguir a lista e a 

comprar presentes que sinalizem a proximidade que existe na relação, o que é um risco, pois o presenteado pode 

não gostar desse presente fora da lista. Já aqueles mais distantes ao presenteado são mais propensos a escolher 

presentes dentro da lista, levando a comprar itens que melhor atendem as preferências do presenteado. Os 

resultados levam os pesquisadores a propor alternativas para atender à necessidade das pessoas próximas de sinalizar 

a proximidade com o presenteado: Empresas podem reforçar a importância da lista de presentes escolhida pelo 

presenteado ou podem oferecer presentes conjuntos, compostos de itens que estão dentro da lista de presentes e de 

itens escolhidos especialmente pelo presenteador. 

Fonte: Morgan K. Ward and Susan M. Broniarczyk (2016) Ask and You Shall (Not) Receive: Close Friends Prioritize Relational Signaling over Recipient 

Preferences in Their Gift Choices. Journal of Marketing Research: December 2016, Vol. 53, No. 6, pp. 1001-1018. 

 
Quem mexeu no meu SEO? 
Por Lucas Finoti 

 
Quando consumidores realizam buscas por produtos/serviços 
no Google, três tipos de listas de resultados são 

apresentados: (a) Publicidade Paga, (b) Resultados 
Orgânicos, e (c) Caixa de diálogo de Serviços do Google 

(destacado na figura ao lado). Um estudo desenvolvido por 
pesquisadores da Universidade de Harvard descobriu que a 

inserção das 'Caixas de diálogo do Google’ diminui a 

quantidade de cliques em resultados orgânicos e aumenta os 
cliques em publicidades pagas no site de buscas. Os 

pesquisadores exemplificam esses resultados rastreando os 
cliques recebidos pela empresa Orbitz (agência de viagens 

online, semelhante à decolar.com). Em determinado mês, a 

empresa Orbitz recebeu 225.000 cliques a partir dos resultados orgânicos e 10.000 cliques oriundos de publicidade 
paga antes de o Google começar a mostrar seus próprios resultados com base em seu mecanismo de busca. Quando 

os resultados do Google foram inseridos, a empresa Orbitz recebeu aproximadamente 70.000 cliques dos resultados 
orgânicos e 35.000 cliques de publicidade paga. Os resultados orgânicos receberam menos cliques pois foram 

'empurrados' para a parte inferior da tela de resultados. As publicidades pagas receberam mais cliques pois chamam 

a atenção de consumidores em busca de relevância. Esses achados afetam o desenvolvimento de estratégias 
digitais. Se o objetivo dos gestores é chamar a atenção de consumidores que buscam relevância, o ideal é investir na 

publicidade paga, por outro lado, se a empresa busca atrair consumidores indecisos o ideal é apostar no design de 
resultados mais chamativos (por exemplo o que é oferecido pela caixa de diálogo de serviços do Google).  
 

Fonte: Benjamin Edelman and Zhenyu Lai (2016) Design of Search Engine Services: Channel Interdependence in Search Engine Results. Journal of 

Marketing Research: December 2016, Vol. 53, No. 6, pp. 881-900. 

 

Percepção de justiça na formulação de preço 
Por Lucas Finoti 

 
Produtores e varejistas tomam decisões de distribuição tendo como objetivo primordial a maximização do lucro, correto? 

ERRADO! Pelo menos é o que mostrou o resultado de uma pesquisa realizada em conjunto pela Universidade de 

Minnesota e pela Universidade de Wisconsin-Madison. Segundo os pesquisadores responsáveis pelo estudo, a 

percepção de justiça nas transações realizadas no canal de distribuição tem mais influência no estabelecimento de 

preços do que a análise de retorno esperado. A preocupação com a justiça é maior quando fatores como decisões 

múltiplas, incerteza de resposta e racionalidade limitada estão atuando sobre o comportamento do gestor que toma as 

decisões de preço no canal de distribuição. Descobriu-se que se considera justo o produtor obter uma recompensa 

maior do que o varejista. A lógica é que o produtor é o primeiro a estabelecer os preços, enfrentando assim uma 

situação mais complexa que merece recompensa maior.   

Fonte: Tony Haitao Cui and Paola Mallucci (2016) Fairness Ideals in Distribution Channels. Journal of Marketing Research: December 2016, Vol. 

53, No. 6, pp. 969-987. 



Preço vs Qualidade: Quando menos é mais 
Por Flávio Osten 
 

Consumidores percebem injustiça quando os benefícios da compra 
são menores que a margem de lucros do vendedor. Quando 

contratamos um chaveiro e ele abre a porta do nosso carro em 
poucos segundos, cobrando caro por isso, podemos sentir que o 

valor cobrado é injusto. Ou seja, dado um determinado preço, 

quanto melhor a qualidade do serviço do chaveiro (nesse caso a 
rapidez do serviço) maior é a sensação de injustiça.  Para a 

empresa, a qualidade que deve ser entregue depende do grau 
de aversão à injustiça de seus clientes e do acesso desses aos 

custos da empresa. Um maior nível de aversão a injustiça 

favorece as empresas mais eficientes. E de maneira contra 
intuitiva, quanto maior for a aversão à injustiça dos consumidores 

menor será o benefício percebido. Isso se dá, pois, as empresas 
tendem a reduzir a qualidade, e essa redução é mais acentuada 

que a redução de preços. O fenômeno da redução do excedente 
ao consumidor na presença de aversão à injustiça não ocorre se 

as informações sobre os custos da empresa forem perfeitas. Por 

fim, o ponto socialmente ótimo (para empresas e consumidores) 
é um mercado menos eficiente em custos e com consumidores 

mais preocupados com justiça.  

 
Fonte: Xiaomeng Guo and Baojun Jiang (2016) Signaling Through Price and Quality to Consumers with Fairness Concerns. Journal of Marketing 
Research: December 2016, Vol. 53, No. 6, pp. 988-1000. 
 

Crença no livre arbítrio: Implicações para a prática e para políticas públicas 
Por Flávio Osten 

 
A crença no livre arbítrio determina como alguém avalia as decisões de consumo dos outros. Salvo em casos 

especiais, percebe-se que a crença na escolha é persistente. Mesmo que se saiba que o outro está sendo obrigado a 

realizar uma ação, a crença é que a força de vontade pode prevalecer. Os casos especiais estão ligados 
principalmente à causação física. Ou seja, caso uma pessoa sofra por efeito físico, por exemplo, uma doença genética, 

as outras entenderão que ela tem menor chance de ultrapassar a dificuldade do que se a causa for não corpórea 
(doença psicológica). Essas crenças podem ser alteradas pela orientação política e pelas crenças religiosas (casos que 

envolvam moral). As implicações para os formuladores de políticas públicas são evidentes. Quando existe uma crença 
no livre arbítrio mesmo uma regulamentação governamental restritiva não será entendida como um limitante 

pelo indivíduo. Por exemplo, as pessoas de alta renda, que acreditam no livre arbítrio, não perceberão que acontecem 

perdas quando sistemas de cotas nas universidades são garantidos para pessoas de baixa renda. 
 
Fonte: Yanmei Zheng, Stijn M.J. Van Osselaer, and Joseph W. Alba (2016) Belief in Free Will: Implications for Practice and Policy. Journal of 
Marketing Research: December 2016, Vol. 53, No. 6, pp. 1050-1064 

 

Ponte Marketing_n. 01_Dezembro 2016 
 

EQUIPE EDITORIAL 
 

Flávio Osten 

Mestrando em Administração / UFPR 
 

Helison Bertoli 
Mestrando em Administração / UFPR 

 

Lucas Finoti 
Doutorando em Administração / UFPR 

 
Victoria Vilasanti 

Mestranda em Administração / UFPR 

 
 
 

Se você não quer mais receber essa newsletter por favor responda esse e-mail com a palavra SAIR. 


