
 

 

 

CEOs “Obama” geram mais inovações do que CEOs “Trump” #política #valores #inovação 

Por Lucas Finoti 

 

As inclinações políticas do CEO (presidente da empresa) afetam 

a inovação na empresa por ele comandada? Sabe-se que os riscos 

associados à introdução de um novo produto no mercado são 

aumentados pelo fato de que inovações requerem grandes 

investimentos e longos períodos de desenvolvimento. Dessa 

forma, a introdução de novos produtos pressupõe que o CEO 

dissemine em sua empresa uma cultura de tolerância a falhas. 

Pesquisadores americanos descobriram que empresas dirigidas 

por CEOs conservadores (ligados ao partido republicano) apresentam menores gastos com pesquisa e 

desenvolvimento e colocam pouca ênfase em responsabilidade social. Por outro lado, CEOs que compartilham 

os valores liberais (ligados ao Partido Democrata) apresentam maior tolerância ao risco e maior abertura a 

incertezas, e isso está relacionado a maior propensão da empresa em inovar. Será que isso explica o boom de 

empresas de inovação no Vale do Silício, onde a maior parte da população é adepta do partido democrata? 

Fonte: Saim Kashmiri and Vijay Mahajan (2017) Values That Shape Marketing Decisions: Influence of Chief Executive Officers’ 

Political Ideologies on Innovation Propensity, Shareholder Value, and Risk. Journal of Marketing Research: April 2017, Vol. 54, 

No. 2, pp. 260-278. 

Quando um like muda seu comportamento #4Ps #promoção #marketingdigital #midiassociais 
Por Helison Bertoli 

 

Muitas empresas investem intensamente em divulgações no Facebook® mesmo sem saber o real impacto 

dessas promoções. Um estudo mostrou que os likes que uma página recebe influenciam os comportamentos 

demonstrados pelos consumidores no contexto offline. Porém, apenas os likes de publicações patrocinadas 

causaram tal efeito. Os likes adquiridos de maneira orgânica (de maneira não paga) não tiveram impacto nos 

comportamentos offlines dos consumidores. O consumidor que recebe uma postagem patrocinada e curte a 

página está mais propenso a realizar as ações sugeridas pela página. Assim, se a intenção da empresa é gerar 

mudanças nos comportamentos dos consumidores fora da internet, ela terá maior efetividade pagando para 

expandir o alcance das suas publicações, ou seja, angariando likes de maneira patrocinada.   
Fonte: Daniel Mochon, Karen Johnson, Janet Schwartz, and Dan Ariely (2017) What Are Likes Worth? A Facebook Page Field 

Experiment. Journal of Marketing Research: April 2017, Vol. 54, No. 2, pp. 306-317. 

 

Tom maior #4Ps #promoção #marketingsensorial 
Por Helison Bertoli 

 

Quando querem anunciar produtos, gerentes de marketing escolhem músicas e 

porta-vozes por intuição. Porém, os sons presentes em um contexto de consumo 

podem influenciar as percepções dos consumidores e seus comportamentos. Em 

uma pesquisa recente, explorou-se como o tom de um som modifica as crenças 

do consumidor sobre o tamanho de um produto. Sons com tom grave levam a 

percepção de que o tamanho do produto é maior quando comparado aos sons de 

tom mais agudo. Assim, é mais interessante destacar o "maior porta-malas da categoria" com um tom grave e 

o "celular mais fino do mercado" com um tom mais agudo. Entretanto, esse efeito é reduzido quando uma 

imagem do produto é apresentada na comunicação.  

 
Fonte: Michael L. Lowe and Kelly L. Haws (2017) Sounds Big: The Effects of Acoustic Pitch on Product Perceptions. Journal of 

Marketing Research: April 2017, Vol. 54, No. 2, pp. 331-346. 
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Entre razões e emoções #4ps #promoção #comunicação 
Por Victoria Vilasanti 

 

A efetividade de um anúncio está relacionada com a avaliação 

da marca e propensão de compra do consumidor. Dentre os 

tipos de anúncios, aqueles com apelo emocional apresentam 

maiores chances de compartilhamento do que aqueles com 

apelo informativo. No entanto, o apelo informativo tem 

melhores resultados relacionados a avaliações e propensão de 

compra do consumidor. Os gestores tendem a deixar métricas de efetividade em segundo plano e focar no 

interesse dos consumidores em compartilhar um anúncio nas mídias sociais. Contudo, a questão central desse 

novo momento é criar campanhas "virais" que também tenham valor para as marcas, ou seja, avaliações 

positivas e aumento nas vendas.  Para isso, os gestores devem buscar combinar elementos do apelo emocional 

e do apelo informativo ao elaborar uma campanha. 

 
Fonte: Ezgi Akpinar and Jonah Berger (2017) Valuable Virality. Journal of Marketing Research: April 2017, Vol. 54, No. 2, pp. 

318-330. 

GIF vs Flash #4ps #preço# promoção 

Por Flávio Osten 

 

Sabe-se pouco sobre a efetividade dos anúncios publicitários em meios digitais. Ajudando a resolver essa 

questão, uma pesquisa realizada no Texas (EUA) descobriu que formatos dinâmicos afetam os consumidores 

por mais tempo do que formatos estáticos. Enquanto uma propaganda digital com movimento perde seu efeito 

em cerca de 6 dias, uma propaganda estática perde seu efeito sobre o consumidor em 2 dias e meio. Algo 

curioso nesses estudos, é que quando o público é feminino ou "retargeted" (clientes que entraram no site, não 

compraram, e que são alvo de nova ação de promoção) os anúncios estáticos também são efetivos. Esse estudo 

também descobriu que publicidade focando no preço é mais efetiva do que no produto e, especificamente no 

caso de “retargeting”, apenas a publicidade sobre preço é efetiva. A orientação que pode ser obtida é que, 

propagandas digitas com movimento, para mulheres, focando no preço, devem ser as preferidas. Além 

disso, só é vantajoso fazer “retargeting” focando no preço. 

Fonte: Norris I. Bruce, B.P.S. Murthi, and Ram C. Rao (2017) A Dynamic Model for Digital Advertising: The Effects of Creative 

Format, Message Content, and Targeting on Engagement. Journal of Marketing Research: April 2017, Vol. 54, No. 2, pp. 202-218. 

Um capitão para cada aquisição #aquisições #recursos #CEO 

Por Flávio Osten 

 

Sua empresa vai adquirir outra empresa, como prever se os resultados serão positivos? Uma pesquisa recente 

mostra que a sobreposição de recursos de inovação e de relacionamento entre a empresa compradora e a 

adquirida podem indicar o sucesso da aquisição. Quanto mais sobrepostos forem os recursos de inovação 

maior o sucesso da aquisição. Isso ocorre porque empresas similares em termos de inovação, que desenvolvem 

produtos parecidos, conseguem explorar ainda mais possibilidades quando trabalham em conjunto. De 

maneira contrária, quanto mais sobrepostos forem os recursos de relacionamento menor será o sucesso da 

aquisição. O motivo é que os novos relacionamentos (parceiros, clientes, fornecedores, etc.) trazidos pela 

empresa adquirida podem entrar em conflito com os da empresa compradora e isso forçará a nova empresa a 

escolher alguns deles, gerando perda de sinergia. Outra descoberta mostra que quando há sobreposição de 

recursos de inovação o presidente da empresa deve ter experiência passada em áreas relacionadas ao 

marketing, caso contrário o resultado pode ser desastroso para a empresa. O inverso também é verdadeiro: a 

sobreposição de recursos de relacionamento exige um presidente com experiência em operações. Dessa 

maneira, percebe-se que existem líderes certos para cada tipo de aquisição de empresas.  

Fonte: Alok R. Saboo, Amalesh Sharma, Anindita Chakravarty, and V. Kumar (2017) Influencing Acquisition Performance in High-

Technology Industries: The Role of Innovation and Relational Overlap. Journal of Marketing Research: April 2017, Vol. 54, No. 2, 

pp. 219-238. 
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Demanda em queda - Devo investir em propaganda? #4Ps #propaganda #preço #demanda 

Por Lucas Finoti 

 

Um estudo recente desenvolvido pela Universidade de Groningen (Holanda) buscou determinar as melhores 

estratégias de preço e promoção que devem ser implementadas por empresas que enfrentam ciclos de 

demanda. A partir dos resultados da pesquisa, pode-se apontar algumas recomendações: 

• Empresas que enfrentam um de pico de demanda devem investir em propaganda. A propaganda é mais 

efetiva nesses períodos do que em momentos de baixa procura.  

• Empresas com marcas premium de massa (ex. Apple) podem investir em propagada também nos 

períodos de baixa demanda. Essa é a única categoria em que ocorre reação dos consumidores sob essas 

condições. 

• Empresas que enfrentam baixa demanda devem buscar diminuir o preço de seus produtos, essa é a 

melhor forma de driblar a escassez de clientes, visto que o investimento em propaganda não surte 

efeito nessas condições. 

De forma geral, comunicar as vantagens de um produto sobre o produto concorrente será mais efetivo durante 

picos de demanda. Por outro lado, quando a busca pelo produto é baixa, os consumidores se preocupam menos 

em comprar de uma marca específica e o preço se torna um fator mais saliente na decisão de compra, 

aumentando assim a importância de se estabelecer o preço correto. 

Fonte: Maarten J. Gijsenberg (2017) Riding the Waves: Revealing the Impact of Intrayear Category Demand Cycles on Advertising 

and Pricing Effectiveness. Journal of Marketing Research: April 2017, Vol. 54, No. 2, pp. 171-186. 

Como espalhar informações #comunicação #informaçõesdemarketing 

Por Helison Bertoli 

 

Quando querem influenciar pessoas, profissionais de marketing se baseiam no número de conexões para 

escolher quem são os membros mais influentes de uma rede de pessoas. Disseminar informações para 

membros influentes em uma rede de pessoas é importante para que uma campanha de marketing tenha sucesso. 

Porém, descobriu-se que as características dos tipos de relacionamentos, tais como o número de mensagens 

trocadas e o tempo de duração da relação, devem ser usadas para avaliar essa difusão. Comparada com as 

estratégias tradicionais, essa nova abordagem aumenta o alcance da disseminação das informações em até 

92%. Assim, devemos levar em conta aspectos mais específicos do relacionamento entre membros influentes 

e outros indivíduos, quando se objetiva a propagação de informações nas redes de pessoas. 

Fonte: Xi Chen, Ralf van der Lans, and Tuan Q. Phan (2017) Uncovering the Importance of Relationship Characteristics in Social 

Networks: Implications for Seeding Strategies. Journal of Marketing Research: April 2017, Vol. 54, No. 2, pp. 187-201. 

 

Reciclo, logo posso gastar mais! #consumoverde #comunicação  
Por Victoria Vilasanti 

 

"Reduzir, reciclar, reutilizar" é o mantra do comportamento sustentável, certo? 

Você consegue pensar em alguém que utilize esse mantra por inteiro? No geral 

as pessoas lembram somente do "reciclar" e esquecem das demais ações que 

também contribuem para o meio ambiente. Sabe-se que os consumidores 

costumam se sentir culpados quando há desperdício de recursos, porém a 

reciclagem contribui para amenizar este sentimento, já que desperta emoções 

positivas nos indivíduos que a praticam. No entanto, descobriu-se que a 

decisão de reciclar está intimamente relacionada com a quantidade de recursos 

utilizados. Ou seja, a possibilidade de reciclar faz com que o consumidor gaste mais do que o necessário. 

Sendo assim, representantes governacionais devem tomar cuidado com a forma de anunciar a reciclagem. 

 
Fonte: Monic Sun and Remi Trudel (2017) The Effect of Recycling Versus Trashing on Consumption: Theory and Experimental 

Evidence. Journal of Marketing Research: April 2017, Vol. 54, No. 2, pp. 293-305. 
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Devemos divulgar informações sobre clientes para os investidores? 
#informaçõesdemarketing #investidores 
Por Lucas Finoti 

 
Investidores e analistas financeiros defendem a divulgação de 

informações de marketing sobre as empresas de capital aberto. 

Segundo eles, o acesso a informações sobre gastos com propagandas, 

custo de aquisição de clientes, custo de retenção de clientes, intenção 

de compra e nível de confiança do consumidor poderia fazer com que 

as decisões de investimentos fossem feitas com maior segurança. Os 

gestores dessas empresas, por outro lado, argumentam que a 

divulgação desse tipo de informação gera custos para as empresas e 

ainda revela informações estratégicas para os concorrentes, afetando 

negativamente o desempenho financeiro futuro. Uma pesquisa 

realizada com empresas americanas dos setores de aviação e telecomunicação descobriu que, efetivamente, a 

divulgação de informações sobre os clientes diminui a incerteza na tomada de decisão feita por analistas e 

investidores. Uma descoberta importante do estudo foi que a divulgação de informações "retrospectivas" (por 

exemplo, índice de satisfação dos consumidores no trimestre anterior) é menos importante do que a 

divulgações de previsões (por exemplo, a expectativa em relação às intenções de compras futuras). Além 

disso, descobriu-se que, contrário à expectativa dos gestores, a divulgação das informações sobre clientes teve 

impacto positivo nos resultados financeiros das empresas analisadas. Esses resultados ajudam a reforçar a 

importância de se coletar, analisar e divulgar informações de marketing em empresas de capital aberto. 

Fonte: Emanuel Bayer, Kapil R. Tuli, and Bernd Skiera (2017) Do Disclosures of Customer Metrics Lower Investors’ and Analysts’ 

Uncertainty but Hurt Firm Performance?. Journal of Marketing Research: April 2017, Vol. 54, No. 2, pp. 239-259. 
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