
1 
 

 

 

 

 

 

Porque as empresas ainda devem investir em 

propagandas tradicionais? 

#propaganda #mídiassociais 

Por Lucas Finoti 

 

Você é daquelas pessoas que acreditam que o investimento em 

propaganda televisa é perda de dinheiro? Defende que 

consumidores não dão atenção aos anúncios das empresas na rádio? 

CUIDADO! Sua marca pode estar perdendo espaço no mercado se 

você compactua com essas ideias. Isso é o que mostram os 

resultados de uma recente pesquisa que comparou a eficácia dos 

anúncios tradicionais, das mídias sociais e da interação online de consumidores na construção de marca e 

na aquisição de novos clientes. Descobriu-se que o investimento em propaganda tradicional (televisão, rádio, 

panfleto e outdoor) é mais efetivo na criação de consciência de marca e na consideração da marca como 

opção de compra perante os concorrentes. A propaganda tradicional também é mais recomendada quando 

o objetivo da empresa é a aquisição de novos clientes. MAS CALMA, não precisa excluir a conta da sua 

empresa no Facebook® após ler esse texto! Descobriu-se que as mensagens que a empresa posta no 

Facebook® ajudam a aumentar a troca de mensagens entre clientes sobre a marca. De todas as formas de 

comunicação analisadas pelos pesquisadores, a única que se mostrou eficaz em mudar as preferências do 

consumidor por determinadas marcas foi a troca de mensagens online entre consumidores. Ou seja, o 

investimento em mídias tradicionais ainda é a melhor opção para fazer o consumidor lembrar da sua marca, 

porém a sua empresa pode ganhar a preferência a partir do que se fala sobre ela no Facebook®. 

 
Fonte: Lisette de Vries, Sonja Gensler, and Peter S.H. Leeflang (2017) Effects of Traditional Advertising and Social Messages on 

Brand-Building Metrics and Customer Acquisition. Journal of Marketing: September 2017, Vol. 81, No. 5, pp. 1-15. 

 

 

Qual a melhor maneira de anunciar um produto mais caro?  

#comunicação #promoção #preço 

Por Victoria Vilasanti 

As mensagens das propagadas podem ser concretas ou abstratas. Por exemplo, um anúncio de sabonete 

pode ter uma abordagem mais concreta - "Para peles macias e sedosas" - ou mais abstrata - "Trate sua pele 

com amor". Para um anúncio ser efetivo e gerar maior propensão de compra dos consumidores, ele deve 

associar esses elementos da mensagem de comunicação com características do produto, como o seu preço. 

Descobriu-se que quanto mais caro for o produto, mais abstrata deve ser a mensagem. Por outro lado, 

quanto mais barato for o produto, mais concreta deve ser a mensagem. Por exemplo, imagine que você vai 

fazer a propaganda de um café. Caso esse café seja o mais caro da categoria, você terá melhores avaliações 

se anunciá-lo desta forma: "Café para pessoas produtivas". Alternativamente, se esse café for o mais barato 

da categoria, o anúncio terá melhores avaliações se for realizado desta forma: "Sua dose diária de cafeína". 

Isso ocorre, pois, as informações geradas pelas combinações (i) concreto e mais barato e (ii) abstrato e mais 

caro são mais facilmente processadas pelos consumidores. 

 
Fonte: Thomas Allard and Dale Griffin (2017) Comparative Price and the Design of Effective Product Communications. Journal of 

Marketing: September 2017, Vol. 81, No. 5, pp. 16-29. 
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Quando a excelência no atendimento afasta clientes 

#serviços #atendimento #produtos 

Flávio Osten 

 

Alguns negócios são formados tanto pela venda de bens quanto 

pela prestação de serviços. Por exemplo, a comercialização de 

automóveis compreende tanto a venda do bem (carro) como a 

prestação de serviços de manutenção (troca de óleo, consertos, 

etc.). Como pode ser notado, os bens são vendidos por uma 

empresa e os serviços são prestados por outra (concessionária). 

Desse tipo de parceria surgem algumas questões, como: "A 

maior qualidade na prestação dos serviços se traduz em maior 

participação de mercado?". Pesquisadores descobriram que a 

ênfase no atendimento dado pela concessionária pode ajudar a 

melhorar a sua participação de mercado, mas vai prejudicar as 

vendas dos automóveis. Isso porque os clientes podem pensar 

que a atenção excessiva tem um custo e, dessa forma, lembrar 

desse custo na aquisição do próximo carro. A solução apontada 

é que, em caso de parceiros que ofereçam produtos e serviços 

complementares, deve-se buscar a satisfação geral do consumidor e não a satisfação com o atendimento 

em si. Uma forma de fazer isso, por exemplo, é melhorar a qualidade do produto (ao invés de melhorar a 

qualidade do atendimento). 

 
Fonte: Rafael Becerril-Arreola, Chen Zhou, Raji Srinivasan, and Daniel Seldin (2017) Service Satisfaction–Market Share 

Relationships in Partnered Hybrid Offerings. Journal of Marketing: September 2017, Vol. 81, No. 5, pp. 86-103. 

 

 

Como as marcas de luxo se tornam meios para expressão de status  

#luxo #marcas #status 

Por Victoria Vilasanti 

 

Luxo não é algo facilmente definido, mesmo que seja facilmente identificado. As marcas de luxo são 

conhecidas principalmente por seu preço elevado, exclusividade e sofisticação. Além dessas características 

mais palpáveis, existem também alguns benefícios psicológicos associados com as marcas de luxo. Os 

consumidores utilizam produtos de luxo de maneira simbólica, como uma forma de expressar sua identidade. 

Assim, as marcas de luxo costumam representar status. No entanto, como as marcas gerenciam esse status? 

Uma pesquisa recente propõe um novo olhar sobre essa questão. Os autores sugerem que, ao invés da 

marca ser analisada apenas como um símbolo de expressão de status, ela seja vista como um veículo que 

produza status ao fazer com que o consumidor se posicione em uma hierarquia social. Assim, o próprio 

consumidor está colocando "em prática" seu status. Um exemplo deste fenômeno é o ambiente do produto 

de luxo. Normalmente as lojas de luxo criam uma atmosfera de intimidação, com pouca circulação de 

pessoas, pressupondo alta exclusividade. Esse ambiente já é suficiente para fazer com que o consumidor 

questione seu status e avalie o seu ajuste social com aquela marca. Por fim, gestores de marcas de luxo não 

podem interpretar que a marca por si só é um símbolo de status. Devem-se oferecer meios para que o 

consumidor perceba que pertence a um estrato social elevado e, então, se sinta motivado a comprar um 

produto de luxo. 

 
Fonte: Delphine Dion and Stéphane Borraz (2017) Managing Status: How Luxury Brands Shape Class Subjectivities in the Service 

Encounter. Journal of Marketing: September 2017, Vol. 81, No. 5, pp. 67-85. 
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Como gerenciar uma crise com produtos? #produtos #falhas #propagandas          Por Lucas Finoti 

 

Gestores de marketing podem enfrentar problemas com produtos em diversos momentos na sua rotina de 

trabalho. Se o problema envolver um defeito que coloque em risco a integridade dos consumidores, existe 

uma grande possibilidade de que a empresa enfrente uma situação de crise que envolva o recall das unidades 

defeituosas. Pense, por exemplo, no recente caso do Galaxy Note® da Samsung®. O aparelho tinha um 

problema na bateria, que podia superaquecer e explodir. A empresa teve que realizar o recall mundial do 

produto, tendo custos diretos que ultrapassaram a casa dos 2 bilhões de reais. Os resultados só não foram 

piores pois a empresa realizou um grande esforço para reparar os danos causados aos consumidores. Nesse 

sentido, descobriu-se que a empresa deve ser proativa em relação à divulgação das informações sobre o 

recall. Quanto mais cedo o anúncio for feito, mais os investidores percebem que a empresa está se 

esforçando para resolver a situação. Outra descoberta importante do estudo refere-se ao tipo de propaganda 

a ser veiculada em casos de recall de produtos. Propagandas da marca, aquelas que destacam as 

características e valores da empresa, devem ser veiculadas após o processo de recall ser finalizado. Elas 

ajudam a melhorar a percepção dos consumidores e dos investidores sobre a marca. Já as propagandas 

promocionais, aquelas que exibem incentivos para a compra de produtos, devem ser evitadas após esses 

períodos de crise, pois elas são baseadas em descontos de preço que passam ao consumidor a ideia de baixa 

qualidade em relação ao produto sendo ofertado. Uma última recomendação dos pesquisadores refere-se às 

estratégias de reparação dos danos causados ao consumidor. A empresa deve investir recursos para reparar 

ou trocar os produtos com defeito e deve anunciar esse esforço. Ele é bem visto tanto por consumidores (no 

curto prazo) quanto por investidores (no longo prazo). 

 
Fonte: Yan Liu, Venkatesh Shankar, and Wonjoo Yun (2017) Crisis Management Strategies and the Long-Term Effects of Product 

Recalls on Firm Value. Journal of Marketing: September 2017, Vol. 81, No. 5, pp. 30-48. 

 
 

Qual a opinião dos torcedores sobre patrocínios? #promoção #patrocínio      Por Flávio Osten  

 

Nas relações pessoais procuramos saber se as atitudes de outras pessoas são realizadas por que elas querem, 

porque elas são obrigadas ou se as atitudes são tomadas com segundas intenções. Uma pesquisa realizada 

na Alemanha demonstrou que fazemos a mesma coisa em relação aos patrocinadores esportivos. Por 

exemplo, se a CAIXA® patrocina um time de futebol, os torcedores tentam entender se ela faz isso de maneira 

afetiva (por que quer apoiar o clube), se faz isso pois alguma pressão a obrigou a fazê-lo, ou ainda se ela 

tem alguma intenção oculta (ex.: abrir mais contas para torcedores do time). Assim como nas relações 

pessoais, o patrocinador terá melhores resultados se sua atitude for percebida como afetiva ao invés de um 

movimento calculado. O patrocínio percebido com segundas intenções é ruim tanto para o patrocinador 

quanto para o time patrocinado, pois enfraquece a lealdade dos torcedores ao clube (percepção de que o 

clube está "se vendendo") e diminui a intenção de compra dos produtos do patrocinador. Mas, como um 

patrocinador pode transmitir uma imagem afetiva? O primeiro fator é a duração do contrato. Quanto maior 

o tempo de patrocínio, mais os torcedores percebem que o patrocinador é autêntico.  Em segundo lugar, 

quanto maior o ajuste entre o patrocinador e clube patrocinado, melhor (exemplo, a Topper® é mais ajustada 

ao futebol do que o Bradesco®). Em terceiro lugar, quanto maior a distância física, pior. Se o patrocinador 

for internacional ele será visto com mais desconfiança do que um nacional ou um regional. Deve-se 

considerar, também, a quantidade de dinheiro doado no patrocínio. Para grandes esportes, quanto mais 

dinheiro gasto, maior será a percepção de segundas intenções. Já para esportes de menor expressão, a 

quantidade de dinheiro doada melhora a percepção de ligação afetiva entre o patrocinador e o clube. 
 

Fonte: David M. Woisetschläger, Christof Backhaus, and T. Bettina Cornwell (2017) Inferring Corporate Motives: How Deal 

Characteristics Shape Sponsorship Perceptions. Journal of Marketing: September 2017, Vol. 81, No. 5, pp. 121-141. 
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Uma foto para lembrança: 

A preservação de memórias aumenta as intenções de doação de consumidores 

#comportamentoprosocial #comunicação  

Por Helison Bertoli 

 

Organizações de caridade geralmente contam com a doação de bens usados para distribuição aos 

necessitados, ou ainda, vendem esses itens para arrecadar fundos para manter seu funcionamento. Dessa 

maneira, a doação de mercadorias por parte dos consumidores é um fator de grande importância para essas 

organizações. Porém, um empecilho que diminui a quantidade de itens doados é a relutância dos 

consumidores em se separar de posses que têm um valor sentimental para eles. Tendo em vista essa 

dificuldade, pesquisadores se propuseram a demonstrar como essas organizações podem aumentar 

estrategicamente a quantidade de doações. No estudo, eles apontam que as memórias atreladas aos 

produtos com valor sentimental são a principal razão pela qual os consumidores relutam em doar seus itens. 

Assim, eles demonstram que ações que ajudem na preservação das lembranças referentes a esses produtos 

irão aumentar a disposição dos consumidores em doá-los. Por exemplo, imagine um consumidor que possui 

uma bateria que ele costumava tocar quando mais jovem. Mesmo não a utilizando, ele não consegue se 

desapegar do produto, devido às memórias atreladas ao instrumento. Porém, se ele tirar uma foto da bateria 

para si, aumentará a disposição em realizar a doação, isso porque elevará a sua percepção de preservação 

da memória.  

Profissionais que trabalham com campanhas de doações de produtos podem extrair importantes estratégias 

dessa pesquisa. Ao veicular propagandas de doação, sugerir aos consumidores que tirem uma foto 

dos produtos que tem valor sentimental antes de doá-los pode aumentar a quantidade de doações 

recebidas. Além disso, consumidores que tem problemas com acumulação de bens também podem aderir à 

ação de fotografar seus itens para preservar suas memórias, diminuindo assim as dificuldades em se desfazer 

dos itens. 

 
Fonte: Karen Page Winterich, Rebecca Walker Reczek, and Julie R. Irwin (2017) Keeping the Memory but Not the Possession: 

Memory Preservation Mitigates Identity Loss from Product Disposition. Journal of Marketing, Vol. 81, No. 5, pp. 104-120. 
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Somos influenciados por pessoas mais próximas de nós  

#influênciasocial #comportamentodoconsumidor #marketingdigital  

Helison Bertoli 

 

Nossas decisões de compra podem ser influenciadas pelas opiniões de outras pessoas. Tal influência pode 

ajudar consumidores que não conhecem uma categoria a decidir qual produto comprar. Já sabemos que essa 

influência tende a ser mais forte quanto maior for a similaridade entre outras pessoas e o consumidor. Porém, 

recentemente mostrou-se que a proximidade geográfica é capaz de gerar essa percepção de similaridade, 

aumentando assim a influência que outros exercem nas decisões de um consumidor. Apontou-se que 

indivíduos geograficamente mais próximos uns dos outros (por exemplo, um consumidor que mora no Paraná 

e vê um comentário online de uma pessoa que mora em Santa Catarina) têm maior influência social entre 

si, comparado aos indivíduos mais distantes (o mesmo consumidor, porém agora vendo o comentário de 

uma pessoa de Minas Gerais). Além disso, demonstrou-se que é a maior percepção de similaridade entre 

eles, causada por conta da proximidade geográfica, que dá origem à maior influência social. Devido aos 

avanços recentes da tecnologia digital, há um aumento dos serviços de marketing que usam a 

localização geográfica do consumidor. Essa pesquisa demonstra que gestores de marketing, que querem 

aumentar a sua taxa de conversão em vendas online, devem apresentar as informações sobre 

os indivíduos que comentam sobre seus serviços, podendo assim aumentar a similaridade percebida pelos 

consumidores. Outra sugestão oferecida para os profissionais de marketing é que estes gerenciem suas 

plataformas de recomendações, fazendo com que as opiniões de pessoas mais próximas apareçam primeiro 

para os consumidores. 
 

Fonte: Jannik Meyners, Christian Barrot, Jan U. Becker, and Jacob Goldenberg (2017) The Role of Mere Closeness: How 

Geographic Proximity Affects Social Influence. Journal of Marketing: September 2017, Vol. 81, No. 5, pp. 49-66.
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SOBRE O PROJETO 
 

A Ponte do Marketing tem o objetivo de transformar as pesquisas mais relevantes e atuais na área de marketing em 

um conteúdo que possa ser rapidamente utilizado por professores, gestores, pesquisadores e estudantes. 

 

Para atingir esse objetivo, analisamos os dois principais periódicos acadêmicos da área de marketing logo após sua 

publicação. Os periódicos escolhidos são o Journal of Marketing e o Journal of Marketing Research devido à sua 

relevância para a área de marketing. Ambos têm publicação bimestral, portanto, você receberá um resumo mensal em 

seu e-mail.  
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