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Ops, caiu! Como os consumidores justificam a necessidade de um novo produto  

#novosprodutos #comportamentodoconsumidor #upgrade                        

Por Victoria Vilasanti 

Quando uma nova versão de um produto é lançada no mercado, por 

exemplo um novo modelo de celular, há uma tendência dos 

consumidores em desejar um upgrade. No entanto, se o celular atual 

do consumidor está em perfeito estado de funcionamento, ele 

provavelmente sentirá uma "perda" nesta troca. Afim de diminuir esse 

sentimento, verifica-se que quando existe uma possibilidade 

de upgrade, os consumidores se tornam mais negligentes com o 

produto que eles já possuem. Desta forma, acidentes causados por 

falta de atenção ou desperdícios na quantidade de uso se tornam mais 

comuns. Isso acontece porque os consumidores encontram uma 

maneira de justificar a compra de um produto novo sem 

se sentirem culpados. 

 
Fonte: Silvia Bellezza, joshua M. Ackerman, and Francesca Gino (2017) “Be Careless with That!” Availability of Product Upgrades Increases Cavalier 

Behavior Toward Possessions. Journal of Marketing Research: October 2017, Vol. 54, No. 5, pp. 768-784. 

 

 

Lojas físicas podem 

aumentar as vendas online? 

#vendas #vendasonline #varejo 

 

Por Flávio Osten 

 

 

 

Enquanto muitos profissionais de marketing afirmam que há sinergia entre lojas físicas e lojas virtuais da 

mesma marca, grande parte dos estudos mostram elas como concorrentes. Para encontrar uma visão menos 

parcial desse problema, pesquisadores buscaram responder quando a presença de uma loja física pode 

aumentar ou diminuir as vendas online. A descoberta é simples, porém, crucial. Quando uma empresa abre 

uma loja física em uma localidade na qual ela não tinha nenhuma loja, as vendas online crescem, ou seja, 

há um efeito sinérgico. No entanto, quando se abre uma loja física em uma região que já tem outra loja da 

mesma empresa, as vendas online caem, ou seja, a loja física atua como concorrente da loja virtual. A 

explicação é que a loja física serve como um meio de comunicação da existência da marca. Então, quando a 

loja é a primeira da empresa na localidade muitos clientes ganham ciência de sua existência, comprando 

mais, tanto online quanto offline. Por outro lado, quando já existe loja, não há novidade e as compras 

realizadas fisicamente serão em detrimento das vendas online. 

 
Fonte: Kitty Wang and Avi Goldfarb (2017) Can Offline Stores Drive Online Sales?. Journal of Marketing Research: October 2017, Vol. 54, No. 5, pp. 

706-719. 
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Como os produtos customizados podem melhorar o desempenho dos clientes  

#comportamentodoconsumidor #comunicaçao #customizaçaodeprodutos 

Por Helison Bertoli 

 

Consumidores podem customizar seus produtos tendo em mente objetivos diferentes: (i) podem fazer 

customizações funcionais, para melhorar a performance do produto; (ii) podem fazer 

customizações estéticas, para deixar o produto mais bonito; ou ainda, (iii) podem fazer customizações de 

auto expressão, para usar o produto para expressar sua identidade. Acreditava-se, até então, que cada uma 

dessas maneiras de customização resultava em consequências singulares (funcionais, estéticas ou de auto 

expressão). Porém, descobriu-se recentemente que a customização de auto expressão pode 

também melhorar o desempenho de uma pessoa em tarefas ao usar o produto customizado. Por exemplo, 

imagine que uma garota compre um tênis customizado para expressar sua identidade de corredora. Quando 

ela usar esse tênis customizado em uma corrida, melhor será o seu desempenho. Isso acontece porque as 

pessoas sentem que uma parte de sua identidade agora está presente nesse produto customizado. Se a 

tarefa na qual o produto está sendo usado tiver capacidade de reforçar a identidade do indivíduo, ele 

demonstrará uma maior motivação para realizar a tarefa. Assim, quando o produto é usado em uma tarefa 

que tenha como objetivo o reforço da identidade do consumidor, maior será a motivação dele e, 

consequentemente, melhor o desempenho desse indivíduo. Dessa maneira, sugere-se aos gestores de 

marketing que utilizem em suas comunicações o desempenho como um dos motivos para os consumidores 

comprarem os produtos customizados, como por exemplo o que a Nike® vem fazendo 

recentemente: "Personalize seu tênis para um melhor ajuste, estilo e desempenho". 

 
Fonte: Ulrike Kaiser, Martin Schreier, and Chris Janiszewski (2017) The Self-Expressive Customization of a Product Can Improve Performance. Journal 

of Marketing Research: October 2017, Vol. 54, No. 5, pp. 816-831. 

 

 

Por que não pode faltar batata frita no Combo do McDonald's®!   

#combo #produto #vendacruzada 

              Por Flávio Osten  

 

Consumidores estão acostumados a comprar alguns produtos em 

"combos" mesmo quando podem comprá-los separadamente. Por 

exemplo, quando se compra uma mala de viagens normalmente 

procura-se combos com 2 ou 3 tamanhos diferentes. Logicamente, 

esperam-se descontos pela compra em uma quantidade maior. A 

novidade trazida por esse estudo é que os consumidores se apegam 

ao combo como um todo. Essa sensação de que o combo é uma coisa 

só tem dois desdobramentos. Primeiro, se alguma parte do combo 

estiver faltando, por exemplo, a batata frita no combo do McDonald's®, 

o valor dessa perda é maior do que o valor unitário dessa falta. 

Segundo, se o vendedor quiser adicionar mais um produto ao combo, 

ele agregará um valor menor do que seu valor avulso. Isso por que a 

inclusão de um novo produto afeta a "unidade" do combo. Dessa 

forma, um mesmo produto retirado do combo tem valor maior do que 

se ele for adicionado ao mesmo combo. 

 
Fonte: Franklin Shaddy and Ayelet Fishbach (2017) Seller Beware: How Bundling Affects Valuation. Journal of Marketing Research: October 2017, 

Vol. 54, No. 5, pp. 737-751. 
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Qual o impacto do Airbnb® na indústria hoteleira? 

#economiacompartilhada #tecnologia #preços                                                           Por Lucas Finoti 

 

Você provavelmente já ouviu falar do UBER® e do Airbnb®, aplicativos que funcionam com base na ideia de 

Economia Compartilhada, não é mesmo? A Economia Compartilhada é a tendência de dividir o uso (ou a 

compra) de produtos em uma espécie de consumo colaborativo. Assim, ao invés de comprar um carro para 

se deslocar para o trabalho, um indivíduo pode baixar um aplicativo e pegar uma "carona" com alguém que 

faça o mesmo trajeto. Essas trocas entre consumidores têm incomodado as empresas estabelecidas, que 

argumentam estarem sofrendo concorrência desleal devido a desregulamentação dessas transações. Um 

estudo da Universidade de Boston testou o real impacto da economia compartilhada na lucratividade de 

empresas tradicionais. Para isso, os pesquisadores usaram dados da entrada do aplicativo Airbnb® no estado 

americano do Texas.  

Descobriu-se que, de fato, a presença do 

Airbnb® causou uma redução de 

aproximadamente 10% na receita dos 

hotéis, mas essa redução varia de acordo 

com aspectos como o segmento de 

mercado atendido pelos hotéis, o tamanho 

dos hotéis e a época do ano investigada. 

Por exemplo, hotéis que oferecem estrutura para eventos (reuniões de negócios, congressos e palestras) 

sofreram pouco com a entrada do Airbnb® no mercado de hospedagem, pois o aplicativo está mais focado 

no atendimento de um segmento mais informal de consumidores. Hotéis que pertencem a grandes redes 

também sofreram quedas menores na demanda, visto que o investimento em marca e a padronização de 

serviços chamam a atenção de consumidores avessos ao risco. Por outro lado, o maior impacto na receita 

dos hotéis é percebido em épocas de alta temporada. A flexibilidade do Airbnb® oferecer mais quartos em 

momentos de alta demanda, por exemplo durante festas populares e feriados nacionais, faz com que os 

hotéis tenham dificuldade em aumentar seus preços, diminuindo assim a receita nesses períodos.  

 
Fonte: Georgios Zervas, Davide Proserpio, and John W. Byers (2017) The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel 

Industry. Journal of Marketing Research: October 2017, Vol. 54, No. 5, pp. 687-705. 

 

Como se preparar para mudanças estratégicas de seus concorrentes  

#4P's #concorrentes #modelosdeprevisao                                                                      Por Victoria Vilasanti 

 

Os modelos de reação mercadológica são utilizados para entender quais estratégias relativas a preço, 

promoção e vendas serão empregadas em momentos de mudanças nas políticas de marketing dos 

competidores. Por exemplo, se o líder de mercado tem uma diminuição muito grande em sua força de vendas 

ou se faz uma alteração nas estratégias de precificação, qual a reação dos concorrentes? Até este momento, 

os modelos de reação têm sido aplicados para acessar implicações de mudanças nas políticas de marketing 

dos competidores depois que elas acontecem. No entanto, recentemente foi desenvolvido um método de 

previsão que se propõe a verificar o impacto de mudanças inéditas nas políticas de marketing antes que 

elas aconteçam. O modelo é baseado no enriquecimento de dados e depende de três "ingredientes", são 

eles: (1) definição dos cenários de mudança; (2) definição do cenário base; e (3) coleta de dados. Gestores 

de marketing podem utilizar este modelo para melhor definir estratégias de reação a mudanças no mix de 

marketing dos concorrentes. Para saber mais informações de como utilizar este modelo, recomenda-se a 

leitura completa do artigo.  

 
Fonte: Eelco Kappe, Sriram Venkataraman, and Stefan Stremersch (2017) Predicting the Consequences of Marketing Policy Changes: A New Data 

Enrichment Method with Competitive Reactions. Journal of Marketing Research: October 2017, Vol. 54, No. 5, pp. 720-736. 
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Como saber em qual blogueira investir?   

#modelodeprevisão #comportamentodoconsumidor                            

 

Por Helison Bertoli  

 

O envio de produtos grátis para consumidores 

influentes pode ajudar a aumentar as vendas de 

produtos. Porém esse tipo de decisão passa por vários 

questionamentos: (i) Como balancear o programa de 

incentivos com o mix de marketing atual? (ii) Qual o 

valor máximo do produto doado, pensando na 

maximização da receita? (iii) Quais clientes devem 

receber esse produto: os mais socialmente influentes 

ou aqueles que trazem a maior receita? (iv) Qual será 

o efeito dessa ação nos indivíduos que ainda não são 

consumidores da marca?  

 

Um estudo recente propõe um modelo que demonstra como essas ações devem ser moldadas e quais 

elementos devem ser considerados para a tomada de decisão.  Os gestores podem se beneficiar com a 

aplicação do modelo, entendendo: (i)como os indivíduos são impactados por estes consumidores engajados, 

(ii) como alavancar as interações entre consumidores e (iii) como testar e avaliar os efeitos das 

recomendações positivas na receita e na aceitação do produto. Para saber mais informações de como utilizar 

este modelo, recomenda-se a leitura completa do artigo. 
 

Fonte: Chica, M., & Rand, W. (2017). Building agent-based decision support systems for word-of-mouth programs: a freemium application. Journal 

of Marketing Research, 54(5), 752-767. 

 

 

Porque novos produtos podem diminuir o valor das ações das empresas?  

Por Lucas Finoti                                      #inovação #comunicação #mercadodecações                                                                 

                                                      

Atualmente a inovação é vista como um imperativo para a sobrevivência e o sucesso das empresas. Porém, 

os investidores muitas vezes não reagem de maneira positiva ao anúncio de novos produtos. Por exemplo, 

a Nokia® viu o preço de suas ações diminuírem em 16% quando, em 2012, anunciou o lançamento 

dos smartphones Lumia 920 e Lumia 820. Por muito tempo acreditou-se que as ações sofriam queda, 

pois os acionistas não conseguiam avaliar o valor adicionado por essas inovações. Porém, um estudo recente 

mostrou que os resultados negativos estão relacionados ao número de novos produtos anteriormente 

anunciados pela empresa, ao número médio de novos produtos lançados pela concorrência e ao sentimento 

positivo em relação às notícias publicadas pela empresa no passado. A combinação desses fatores pode criar 

expectativas positivas de inovação que causam um aumento no preço da ação antes do anúncio de 

lançamento, fazendo com que a reação do mercado no momento do anúncio seja mais fraca.  Descobriu-se, 

também, que empresas que inovam frequentemente ou que atuam em mercados inovadores, apresentam 

menor reação do mercado no dia do anúncio de inovações, porém possuem maior valor de mercado antes 

do anúncio. Esses resultados mostram que a forma como as empresas avaliam e recompensam seus gestores 

de marketing pode estar errada. Ao invés de olhar exclusivamente para o mercado de ações no período de 

lançamento de novos produtos, deve-se considerar o valor de mercado da empresa ao longo do tempo para 

premiar bons gestores. 

 
Fonte: Nooshin L. Warren and Alina Sorescu (2017) Interpreting the Stock Returns to New Product Announcements: How the Past Shapes Investors’ 

Expectations of the Future. Journal of Marketing Research: October 2017, Vol. 54, No. 5, pp. 799-815. 
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Como aproveitar a falta de estoque dos concorrentes? 

#comportamentodecompra #consumidor #ruptura  

Por Victoria Vilasanti 

 

Imagine a seguinte situação: você está habituado a comprar café da marca Melitta. Em um dia qualquer 

você recebe a informação de que o supermercado onde você faz suas compras começará a vender uma 

famosa marca colombiana de café nas próximas semanas. Você fica animado com a informação e imagina 

que em sua próxima compra irá adquirir o café colombiano ao invés do café Melitta. No entanto, ao chegar 

ao supermercado, você é informado que os estoques do café colombiano acabaram. O que acontece nesta 

situação? Qual café você compra? Continua comprando o café da marca Melitta? Descobriu-se que em 

situações como esta, onde o consumidor visualizou uma situação de desejo de compra de um novo produto 

e esse produto se tornou indisponível, ele tende a descartar suas escolhas anteriores (compra habitual) e 

buscar um outro produto similar. Isso acontece porque a situação gera no consumidor alguns sentimentos 

negativos, que fazem com que ele rejeite a escolha que está habituado.  Esse tipo de informação é uma 

oportunidade para marcas que desejam aumentar seu market share. Por exemplo, os gestores devem 

observar os momentos em que acontecem faltas de estoque de produtos concorrentes para aumentar suas 

vendas.  

 
Fonte: Aaron M. Garvey, Margaret G. Meloy, and Baba Shiv (2017) The Jilting Effect: Antecedents, Mechanisms, and Consequences for Preference. 

Journal of Marketing Research: October 2017, Vol. 54, No. 5, pp. 785-798 

 

 

 

Use os intervalos comerciais para atrair telespectadores   

#propaganda #televisão #comportamentodoconsumidor                                                                 

Por Lucas Finoti                                       

                                                      

O funcionamento da indústria televisiva está, em parte, alicerçado no investimento que empresas fazem para 

anunciar seus produtos durante os intervalos na programação.  Apesar de ser uma fonte de receitas, o 

planejamento dos intervalos comerciais mostra-se um desafio para os canais de televisão, visto que os 

telespectadores aproveitam o "break" para trocar de canal em busca de outras opções de entretenimento. 

Uma recente pesquisa demonstrou que os canais de televisão podem adotar duas estratégias de intervalos 

comerciais dependendo do prestígio perante os telespectadores. Nesse sentido, canais de baixa audiência 

devem sincronizar seus intervalos comerciais com os intervalos dos canais concorrentes, assim, mesmo que 

os telespectadores busquem outras atrações durante o 

intervalo acabarão voltando ao canal de origem ao se 

deparar com propagandas nos canais concorrentes. Já os 

canais de alta audiência devem realizar seus intervalos em 

períodos diferentes dos concorrentes. A audiência é um 

sinal de que o conteúdo é preferível em relação às outras 

opções, dessa forma é bastante provável que o 

telespectador não encontre nada de interessante durante 

o intervalo comercial em outros canais. Outra vantagem 

dessa estratégia é atrair a audiência dos outros canais 

quando estes estiverem apresentando suas propagandas 

comerciais.  

 
Fonte: Song Yao, Wenbo Wang, and Yuxin Chen (2017) TV Channel Search and Commercial Breaks. Journal of Marketing Research: October 2017, 

Vol. 54, No. 5, pp. 671-686. 
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