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Peça aos clientes que reclamem dos serviços de sua empresa! 

#serviços #falhas #relacionamento 

Por Lucas Finoti 

Imagine que você está na academia e percebe que seu treinador está 

distraído, mexendo no celular e falando com outras pessoas, de forma 

que você precisa esperar muito tempo entre um exercício e outro. O 

trabalho desempenhado de forma ruim pelo treinador é um exemplo de 

falha de serviço. Ao se depararem com esse tipo de falha, a maior parte 

dos gestores se preocupa em analisar a situação e tomar atitudes para 

que a falha não volte a acontecer. Levando em conta esse contexto, um 

estudo recente mostrou que mais do que resolver a situação, o simples 

fato de pedir aos clientes que façam reclamações sobre problemas com o 

serviço prestado melhora o relacionamento entre cliente e empresa. 

Porém, esse resultado só é atingido para clientes que percebem uma forte 

ligação com a empresa. Ao estimular que os clientes ofereçam feedbacks 

negativos os mesmos sentem que a empresa se preocupa com o relacionamento e assim fazem reclamações 

com o intuito de que a empresa realmente as atenda. Porém, antes de sair por aí pedindo aos clientes 

fazerem reclamações os gestores devem se preocupar em: (1) pedir feedback aos consumidores fortemente 

ligados à empresa, (2) garantir que os funcionários demonstrem abertura autêntica aos feedbacks negativos. 

 
Fonte: Nita Umashankar, Morgan K. Ward, and Darren W. Dahl (2017) The Benefit of Becoming Friends: Complaining After Service Failures Leads 

Customers with Strong Ties to Increase Loyalty. Journal of Marketing: November 2017, Vol. 81, No. 6, pp. 79-98. 

 

 

Por que inspirar seus consumidores? 

#comportamento #comunicação #vendas 

Por Victoria Vilasanti 

A inspiração, que é um estado motivacional temporário, pode ser utilizada como 

uma "ferramenta" pelos gestores de marketing. Essa inspiração faz a ponte entre 

o planejamento e a realização de ideias. Por exemplo, quando um consumidor 

decide que vai fazer o almoço (ideia), porém não sabe qual prato cozinhar, ela vai 

até o Pinterest para buscar algumas receitas (inspiração) antes de fazer o almoço 

efetivamente (realização). No contexto de consumo, a inspiração pode levar a 

mudanças na avaliação das marcas e, também, no comportamento de compra dos 

consumidores. Isso acontece porque a inspiração facilita a transição entre a 

recepção de uma ideia de consumo e a realização desse efetivamente. É 

interessante notar que a inspiração é um estado temporário, mas a experiência 

que ela gera entre a marca e o consumidor é duradoura, o que pode aumentar a 

satisfação do consumidor, bem como índice de recompra. Dessa forma, sugere-se 

que as marcas criem conteúdos que possam servir de inspiração para os 

consumidores, aumentando a utilização de seus produtos. 

 
Fonte: Tim Böttger, Thomas Rudolph, Heiner Evanschitzky, and Thilo Pfrang (2017) Customer Inspiration: Conceptualization, Scale Development, 

and Validation. Journal of Marketing: November 2017, Vol. 81, No. 6, pp. 116-131. 
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Como a carteira de clientes influencia a abertura de capital da empresa.  

#mercadodecapitais #IPO #concentraçãoclientes 

 

Por Flávio Osten 

 

Uma das principais formas de captar recursos financeiros para empresas em fase inicial é a abertura de 

capitais em bolsa (IPO). Estudos passados demonstravam que empresas que fazem IPO são mais valorizadas 

quando têm uma base de clientes relativamente pequena e importante. No entanto, isso é contrário à teoria 

de que a concentração em poucos clientes reduz o poder de barganha da empresa e, consequentemente, 

sua rentabilidade. Essa contradição foi testada observando-se as empresas que fizeram IPO entre 2000 e 

2012. Os resultados mostram que a concentração em poucos clientes aumenta a valorização inicial da 

empresa, no entanto, diminui sua lucratividade ao longo do tempo. Essa questão é atenuada se os (poucos) 

clientes tiverem crédito no mercado (credibilidade) ou se a empresa tiver habilidades excepcionais em 

marketing, tecnologia ou operações. 

 
Fonte: Alok R. Saboo, V. Kumar, and Ankit Anand (2017) Assessing the Impact of Customer Concentration on Initial Public Offering and Balance 

Sheet–Based Outcomes. Journal of Marketing: November 2017, Vol. 81, No. 6, pp. 42-61. 

 

 

 

Fazer ou comprar: 

a melhor estratégia para novos produtos 

 

#inovação #custosdetransação #makeorbuy 

 

Por Flávio Osten 

 

 

Quando desenvolver um novo produto para o mercado e quando buscar um fornecedor? A resposta é 

depende. Descobriu-se que comprar uma solução pronta, por exemplo, uma das peças para um produto que 

você lançará, aumenta a qualidade do produto na época do lançamento, em especial se a tecnologia for 

complexa. Isso acontece, pois, a empresa terá acesso a diversos vendedores que podem ter tecnologias mais 

avançadas. No entanto, desenvolver o produto inteiro dentro da própria empresa melhorará a qualidade do 

produto no futuro, especialmente quando houver reclamações. Isso por que, com o tempo, a empresa que 

desenvolve o produto internamente acaba tendo vantagens decorrentes do aprendizado (tentativa e erro). 

Um importante achado dessa pesquisa é que, independente da escolha, a empresa precisa possuir 

capacidade de desenvolvimento de novos produtos. Essa habilidade vai fazer com que os contratos com os 

vendedores de tecnologia sejam mais bem elaborados no caso da compra de tecnologia e, por outro lado, 

fará com que a empresa aprenda mais eficientemente no caso do desenvolvimento do produto. Dessa forma, 

a resposta à pergunta inicial vai depender da estratégia da empresa e do tipo de produto a ser desenvolvido. 

 
Fonte: Kartik Kalaignanam, Tarun Kushwaha, and Tracey A. Swartz (2017) The Differential Impact of New Product Development “Make/Buy” Choices 

on Immediate and Future Product Quality: Insights from the Automobile Industry. Journal of Marketing: November 2017, Vol. 81, No. 6, pp. 1-23. 
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Compras online e mídias sociais: amigos ou inimigos?  

#comportamento #midiassociais #comprasonline                                                    Por Helison Bertoli 

 

É comum gastarmos um tempinho no Facebook todos os dias, não é mesmo? Além de ler notícias e assistir 

vídeos engraçados, também nos deparamos com alguns produtos que nossos amigos ou páginas de lojas 

divulgam. Quanto maior o uso das redes sociais em momentos diferentes, maior é a chance de que alguma 

informação relacionada a compras nos será apresentada. Assim, o uso das redes sociais pode levar a um 

aumento nas compras online. Em contrapartida, o tempo que se gasta nas redes sociais substitui o tempo 

que gastamos realizando outras atividades online, incluindo compras. Em média, os consumidores gastam 

cerca de 30% do tempo de Internet nas mídias sociais e 8% nas compras online. Fica a dúvida: o que 

podemos esperar dessa relação entre compras online e redes sociais? 

 

Pesquisadores responderam essa 

pergunta ao acompanhar a atividade 

online de consumidores por mais de um 

ano. O que se descobriu é que o uso 

cumulativo das redes sociais está 

associado positivamente com as 

compras online. Além disso, quanto 

maior o tempo gasto com redes sociais, 

maior é o número de lojas nas quais os consumidores realizam suas compras. Porém encontraram um detalhe 

interessante: imediatamente após um longo intervalo usando as redes sociais, os consumidores tendem a 

comprar menos. Ou seja, no curto prazo a relação entre compras online e redes sociais é negativa, porém 

no longo prazo ela passa a ser positiva. Gestores de marketing podem identificar os perfis de consumidores 

que demonstram esse uso cumulativo de redes sociais e comportamentos de compra online. Dessa maneira, 

podem planejar ações de marketing para esse grupo e melhorar as vendas da sua marca. 

 
Fonte: Yuchi Zhang, Michael Trusov, Andrew T. Stephen, and Zainab Jamal (2017) Online Shopping and Social Media: Friends or Foes?. Journal of 

Marketing: November 2017, Vol. 81, No. 6, pp. 24-41. 

 

O mascote da sua marca não é tão efetivo em ambientes lotados 

#marcas #comunicação                                                                                   Por Victoria Vilasanti 

 

Utilizar características ou emoções humanas em marcas é uma estratégia de posicionamento chamada 

antropomorfização. Gestores de marketing podem adotar essa estratégia por meio do uso de imagens na 

propaganda (ex.: mascotes), da comunicação da marca em primeira pessoa ou de produtos que tenham 

formas humanas. Os mascotes da marca de chocolate M&Ms, por exemplo, são pequenos chocolates 

coloridos na forma de bonecos, com olhos, boca, sobrancelha, pernas e braços. Independente desse tipo de 

posicionamento, a marca pode ainda ser orientada para interação com consumidores ou não. Marcas 

orientadas para interação são aquelas inclusivas, que tem abertura para troca de informações e experiências 

com consumidores. Sabe-se que utilizar essas duas estratégias (antropomorfização e orientação para 

interação) em conjunto gera resultados positivos na avaliação da marca. No entanto, deve-se considerar o 

contexto que elas são empregadas. Descobriu-se que quando a marca que tem o posicionamento mais 

humano e é orientada para interação faz uma campanha em ambientes com muitas pessoas (tumulto), ela 

tende a ter avaliações mais negativas comparada com aquelas que não tem o posicionamento 

antropomorfizado.  
 

Fonte: Marina Puzakova and Hyokjin Kwak (2017) Should Anthropomorphized Brands Engage Customers? The Impact of Social Crowding on Brand 

Preferences. Journal of Marketing: November 2017, Vol. 81, No. 6, pp. 99-115. 
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Como pequenas empresas devem vender aplicativos. 

#promoção #apps #vendas                            

Por Lucas Finoti 

Todos os dias mais de 4.000 novos aplicativos de celular (Apps) são disponibilizados para download no 

Google Play e na App Store. Desse montante, mais de 80% são desenvolvidos por empresas de pequeno 

porte, que contam com baixos orçamentos para gastos com propaganda. Assim, uma estratégia comum para 

tentar chamar a atenção dos consumidores é o oferecimento de versões grátis do App. O intuito dessa ação 

é diminuir a incerteza em relação à qualidade e aumentar a rapidez na adoção da versão paga. Porém 

descobriu-se que o oferecimento de versões grátis não é a melhor 

estratégia para aumentar as vendas da versão paga. Aliás, existe um 

efeito negativo: quando a empresa oferece a versão grátis, os 

consumidores demoram mais para baixar a versão paga. 

Pesquisadores mostraram que outros dois fatores são importantes 

para diminuir a incerteza do consumidor e impulsionar as vendas: 

Avaliação dos Usuários e Reputação do Desenvolvedor. Dessa forma, 

sugere-se que as empresas ofereçam a versão completa do aplicativo 

para usuários da marca e peçam por avaliações detalhadas. Essas 

avaliações devem ser, então, postadas na página de download para 

aumentar a adoção do aplicativo por outros consumidores. 

 
 

Fonte: Sandeep Arora, Frenkel ter Hofstede, and Vijay Mahajan (2017) The Implications of Offering Free Versions for the Performance of Paid Mobile 

Apps. Journal of Marketing: November 2017, Vol. 81, No. 6, pp. 62-78. 

 

 

Como o excesso de interações online afeta negativamente a sua marca. 

Helison Bertoli                                 #comportamento #influenciasocial #midiassociais 

                                                      

Uma das motivações para as marcas criarem e manterem páginas no Facebook consiste nas interações e 

conexões que elas podem proporcionar entre seus fãs. Esse contato com outros indivíduos pode proporcionar 

opiniões e informações sobre os produtos da marca, o que podem ajudar o consumidor a alcançar suas 

metas de consumo. Assim, proporcionar um ambiente para que essas interações ocorram parece benéfico 

para a marca. Mas será que essas interações online podem trazer algum efeito negativo para 

marca?  

 

Aparentemente sim. Quando o consumidor desenvolve algumas conexões e interações sociais ele aumenta 

a sua intenção em alcançar suas metas de consumo, aumentando também o quanto ele tende a gastar com 

produtos. Porém, muitas conexões acabam tendo um impacto inverso. Após um certo ponto, uma grande 

quantidade de interações acaba atrapalhando o consumidor. Com um alto número de conexões, também há 

uma grande quantidade de informações, que sobrecarregam o consumidor e diminuem suas intenções de 

consumo. Além disso, consumidores inexperientes acabam sentindo os efeitos dessa influência de maneira 

mais intensa. 

 

Gestores de comunidades de marcas devem sim utilizar essas interações e conexões em benefício da marca, 

porém precisam ter atenção em relação à sobrecarga de informações. Sugere-se que mecanismos de 

monitoramento sejam utilizados para evitar que essa sobrecarga não desejada aconteça. 

 
Fonte: Cheng Zhang, Chee Wei Phang, Qingsheng Wu, and Xueming Luo (2017) Nonlinear Effects of Social Connections and Interactions on Individual 

Goal Attainment and Spending: Evidences from Online Gaming Markets. Journal of Marketing: November 2017, Vol. 81, No. 6, pp. 132-155. 
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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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