
 

 

                           
 

 

Quer consumir alimentos saudáveis? Acenda a luz! 
#comportamentodoconsumidor #consumoesaude   
Por Victória Vilasanti  
 
Por que quando vamos à feira no período da noite temos maior chance de 

consumir alimentos gordurosos do que durante o dia? Um estudo realizado nos 

Estados Unidos nos ajuda a responder essa pergunta ao investigar a relação entre 

luminosidade e hábitos de consumo alimentares. Sabe-se que quando o 

ambiente de consumo é mais escuro, a atividade cognitiva é reduzida. Também 

já se constatou que as escolhas de produtos saudáveis demanda maior atenção 

do que a de produtos não-saudáveis (ex.: gordurosos). Portanto, as escolhas 

de consumo se tornam menos saudáveis quando o ambiente tem baixa 

luminosidade.  
 
Fonte: Dipayan Biswas, Courtney Szocs, Roger Chacko, and Brian Wansink (2017) Shining Light on 

Atmospherics: How Ambient Light Influences Food Choices. Journal of Marketing Research: 

February 2017, Vol. 54, No. 1, pp. 111-123. 

 

Quem dita as tendências? #difusão #novosprodutos 
Por Helison Bertoli 

 

Pessoas com maior acesso à cultura e com maior poder econômico (capital cultural e econômico) são os responsáveis 
por iniciar tendências. Geralmente, o ciclo começa pela adoção de uma tendência por indivíduos de maior capital com 

a intenção de sinalizar maior status. Logo após, os indivíduos de menor capital adotam essa tendência querendo 
pertencer ao grupo de status superior. Com a adesão desses indivíduos de menor capital, o primeiro grupo abandona 

essa tendência devido à diminuição do status sinalizado. Por fim, quando apenas os indivíduos de menor capital 
compartilham dessa tendência, ela caminha para o fim. Por exemplo, após a marca John John ser utilizada no 

movimento dos "rolezinhos" ela perdeu valor para os clientes da elite econômica e cultural. As empresas também podem 

prevenir uma moda de acabar muito cedo, restringindo o acesso dos seus produtos para os consumidores de menor 
capital cultural. ao evitar certas regiões. 

 
Fonte: Hema Yoganarasimhan (2017) Identifying the Presence and Cause of Fashion Cycles in Data. Journal of Marketing Research: February 2017, 
Vol. 54, No. 1, pp. 5-26.                                                                                         
 

Um "like" não é suficiente para conquistar seu consumidor #relacionamento #midiassociais 
Por Helison Bertoli 

 

Quando um consumidor curte a página de uma marca no Facebook, isso faz com que ele mude as suas atitudes em 

relação a essa marca? Será que ele passa a comprar mais dessa marca? Essas são questões que vários profissionais de 

marketing se perguntam hoje em dia. Pesquisadores chegaram à conclusão de que uma simples curtida não aumenta 

a intenção de compra do consumidor. Também demonstraram que a curtida de um consumidor tem menor potencial 

de influenciar um amigo, quando comparada a uma recomendação feita pessoalmente. Dessa forma, o que gera uma 

intenção maior de compra é a predisposição do indivíduo em curtir a página. Sugere-se, assim, que os profissionais não 

invistam recursos apenas para angariar "likes", pois o retorno dessa ação pode não gerar resultados. Ao invés disso, 

investir no conteúdo da página pode ser uma alternativa melhor, focando nos consumidores que já apresentam uma 

afeição com a marca. As curtidas são o primeiro passo para a construção do relacionamento entre a marca e o 

consumidor, mas apenas ela não é suficiente. 

 
Fonte: Leslie K. John, Oliver Emrich, Sunil Gupta, and Michael I. Norton (2017) Does “Liking” Lead to Loving? The Impact of Joining a Brand’s Social 
Network on Marketing Outcomes. Journal of Marketing Research: February 2017, Vol. 54, No. 1, pp. 144-155.     
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Como obter bons resultados em negociações de 
preço? #4Ps #preço #negociação  
Por Lucas Finoti 
 
Imagine que você precisa trocar o radiador do seu carro. Você sabe qual 

o preço médio desse serviço? Consegue negociar com a empresa para 

obter uma proposta mais vantajosa? Em um estudo recente, 

pesquisadores da Universidade de Harvard e do Escritório Nacional de 

Pesquisas Econômicas (EUA) analisaram três tipos de clientes em seus 

contatos para solicitação de orçamento de reparo em oficinas mecânicas: 

 

(a) Clientes desinformados: não sabem o preço médio do serviço. 

(b) Clientes bem informados: sabem o preço médio do serviço 

(c) Clientes mal informados: possuem informações erradas (mais caras) sobre o preço médio. 

 

Descobriu-se que clientes bem informados geralmente recebem orçamentos justos para os serviços solicitados.  Em 

contrapartida, clientes mal informados, geralmente pagam mais caro ao anunciar ao atendente um preço mais elevado 

pelo serviço. Em relação ao gênero dos clientes, mulheres recebem orçamentos em média R$ 60,00 mais caros que os 

homens se informarem ao atendente que não sabem o preço médio do reparo. O estudo ainda revelou que as mulheres 

possuem uma vantagem de 11% em relação aos homens ao pedir descontos se no primeiro contato ela fizer o papel 

de cliente mal informado. 

 

Lembre-se: quando for realizar compras mais complexas pesquise o preço médio do serviço e mostre ao vendedor que 

você têm conhecimentos sobre o assunto. Mulheres não devem pedir orçamentos se não sabem o preço médio do 

produto/serviço (peça para algum amigo/namorado/marido/filho fazer o orçamento). Homens têm mais dificuldades 

em conseguir descontos (peça ajuda para alguma amiga/namorada/esposa/filha na solicitação de descontos).  

                                                               
Fonte: Meghan R. Busse, Ayelet Israeli, and Florian Zettelmeyer (2017) Repairing the Damage: The Effect of Price Knowledge and Gender on Auto 

Repair Price Quotes. Journal of Marketing Research: February 2017, Vol. 54, No. 1, pp. 75-95. 

 

Como usar a pesquisa de satisfação para aumentar a recompra?  
#pesquisademarketing #fidelização 

Por Victória Vilasanti 

 
Utilizar questões abertas nas pesquisas de satisfação aumenta as chances de recompra. Segundo pesquisadores, 

questionários com perguntas fechadas (aquelas de sim/não ou de múltipla escolha) criam uma "fotografia" do cliente 

depois da compra. Já os questionários com perguntas abertas reforçam as memórias positivas com relação à empresa, 
deixando-as mais acessíveis em oportunidades futuras. Apesar de ser vantajoso utilizar perguntas abertas, os gestores 

devem prestar atenção ao implementá-las, uma vez que estas podem dificultar as avaliações ao longo do tempo.  

Fonte: Sterling A. Bone, Katherine N. Lemon, Clay M. Voorhees, Katie A. Liljenquist, Paul W. Fombelle, Kristen Bell Detienne, and R. Bruce Money 
(2017) “Mere Measurement Plus”: How Solicitation of Open-Ended Positive Feedback Influences Customer Purchase Behavior. Journal of Marketing 
Research: February 2017, Vol. 54, No. 1, pp. 156-170. 

 

Como motivar equipes de vendas? #vendas #motivação     
Por Flávio Osten 
 

Competições entre vendedores são usadas para melhorar o desempenho das equipes de vendas. Existem três tipos de 

avaliação para determinar equipes vencedoras: (1) Avaliação pela média de vendas; (2) Comparação dos melhores 

vendedores de cada equipe; (3) Comparação dos piores vendedores de cada equipe. Assim, descobriu-se que a melhor 

maneira de se definir o grupo vencedor é usando a média de vendas. Isso ocorre porque nenhum membro da equipe 

deixa de se esforçar, afinal a responsabilidade pela vitória é de todos do grupo. Este método é melhor pois ao utilizar 

as outras duas alternativas, alguns vendedores do grupo irão se acomodar com a competição. Percebe-se que esta 

relação se mantém mesmo quando haja diferenças de habilidade entre vendedores.  

  
Fonte: Hua Chen and Noah Lim (2017) How Does Team Composition Affect Effort in Contests? A Theoretical and Experimental Analysis. Journal of 

Marketing Research: February 2017, Vol. 54, No. 1, pp. 44-60. 

 

http://journals.ama.org/doi/10.1509/jmr.13.0291?code=amma-site
http://journals.ama.org/doi/10.1509/jmr.13.0291?code=amma-site
http://journals.ama.org/doi/10.1509/jmr.14.0232
http://journals.ama.org/doi/10.1509/jmr.14.0232
http://journals.ama.org/doi/10.1509/jmr.14.0232
http://journals.ama.org/doi/10.1509/jmr.15.0201
http://journals.ama.org/doi/10.1509/jmr.15.0201


 

 

Está de dieta? Faça compras online! #comportamentodoconsumidor #consumoesaúde    
Por Victória Vilasanti  
 

Você prefere fazer compras no mercado ou pela internet? Em um estudo 

recente verificou-se que quando o consumidor faz compras online há 

maior chance de adquirir produtos saudáveis do que quando está 

fazendo compras no mercado. Isso acontece porque a apresentação dos 

produtos é diferente em cada situação. Enquanto no mercado o produto 

é apresentado fisicamente, em lojas online o produto é apresentado 

simbolicamente (por meio de fotos). No último caso há maior distância 

sensorial entre o produto e o consumidor, havendo menor desejo de 

buscar satisfação instantânea com produtos menos saudáveis (vícios). 

Assim, se você estiver de dieta é melhor fazer compras online para evitar 

o carrinho cheio de guloseimas!   

 
Fonte: Elke Huyghe, Julie Verstraeten, Maggie Geuens, and Anneleen Van Kerckhove 

(2017) Clicks as a Healthy Alternative to Bricks: How Online Grocery Shopping Reduces 

Vice Purchases. Journal of Marketing Research: February 2017, Vol. 54, No. 1, pp. 61-74. 

 

 

Como melhorar o fluxo de caixa?  
#comportamentodoconsumidor #desempenhofinanceiro 

Por Flávio Osten 

 
Pesquisadores estudaram os hábitos de consumidores que influenciam o fluxo de caixa e o quanto esse fluxo pode 

variar. Para isso, dividiram os clientes quanto aos seus hábitos em 4 categorias: hábito de compra (compras com preço 

regular), hábito de promoção (compra de itens promocionais), habito de retorno (retornar produtos comprados), hábito 
de margem baixa (itens com preços muito baixos). Aumentar a categoria dos clientes que compram com preço regular 

diminui a variação no fluxo de caixa, enquanto os outros 3 aumentam a variação. Já quanto ao volume de fluxo de 
caixa as categorias dos que compram com preço regular e em promoção têm resultados positivos. Ademais as categorias 

de clientes que costumam devolver produtos e a que costuma comprar apenas com preços muito baixos apresentam 

volume de fluxo de caixa negativos. Assim, investimentos de marketing segmentados nas quatro categoriais trazem até 
três vezes mais retorno do que atividades não segmentadas. 

Fonte: Denish Shah, V. Kumar, Kihyun Hannah Kim, and Jeewon Brianna Choi (2017) Linking Customer Behaviors to Cash Flow Level and Volatility: 
Implications for Marketing Practices. Journal of Marketing Research: February 2017, Vol. 54, No. 1, pp. 27-43. 

 
A melhor forma de oferecer cortesias #novosclientes #fidelização     
Por Helison Bertoli 
 

Cortesias são serviços extras sem custo aos clientes. A decisão 

sobre oferecer essas cortesias depende do retorno que a empresa 

espera com o investimento. Nesse sentido, as cortesias podem 

gerar retorno para a empresa de duas maneiras: aumentando a 

probabilidade de a marca ser escolhida e a melhorando a taxa de 

recompra dos consumidores. A partir disso, foi desenvolvido um 

modelo por pesquisadores americanos para testar o retorno sobre 

o investimento em cortesias. Descobriu-se que quando o objetivo 

da empresa é aumentar a chance de escolha inicial da marca, o 

benefício da cortesia deve ser facilmente visualizado pelo 

consumidor. Porém, se o objetivo é aumentar a taxa de recompra, 

a cortesia deve melhorar a experiência do usuário. Por exemplo, 

em hotéis, a escolha inicial é mais influenciada pela presença de Wi-Fi grátis no quarto, enquanto que a decisão de 

voltar a se hospedar no mesmo hotel é motivada por cortesias como oferta de academia grátis para os clientes.   

 
Fonte: Rebecca W. Hamilton, Roland T. Rust, Michel Wedel, and Chekitan S. Dev (2017) Return on Service Amenities. Journal of Marketing 
Research: February 2017, Vol. 54, No. 1, pp. 96-110. 
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Relações de poder na cadeia de distribuição #4Ps #distribuição #poder #B2B 
Por Lucas Finoti 

 

Sabe-se que relações igualitárias são essenciais para a manutenção relacionamentos duradouras entre empresas. 
Porém, em pesquisa realizada com fornecedores japoneses, descobriu-se que esses optam por manter relações 

desiguais, principalmente quando estão em vantagem nos relacionamentos de grande interdependência. Perante a falta 
de atitude dos fornecedores, é aconselhável que os compradores sejam proativos em reivindicar maiores contribuições 

dos fornecedores aos relacionamentos. Dessa forma, os fornecedores não podem negligenciar a percepção de 
desvantagem dos compradores, pois percepções continuadas de mau desempenho podem levar ao eventual término 

da relação. Um exemplo disso é o relacionamento entre as montadoras e as concessionárias no setor automotivo. As 

montadoras tendem a avaliar o relacionamento como positivo pois têm o poder de ditar as regras comerciais. Por outro 
lado, as concessionárias insatisfeitas com a desigualdade de poder buscam maior independência vendendo outras 

marcas. Com isso, as montadoras que viam seus relacionamentos como positivos, podem acabar perdendo o poder no 
longo prazo. 

 
Fonte: David A. Griffith, Jessica J. Hoppner, Hannah S. Lee, and Tobias Schoenherr (2017) The Influence of the Structure of Interdependence on the 
Response to Inequity in Buyer–Supplier Relationships. Journal of Marketing Research: February 2017, Vol. 54, No. 1, pp. 124-137. 
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