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Reduzindo a sensibilidade a preço: promova a cultura local #4Ps #preço 

Por Helison Bertoli 

 

 Vários fatores podem fazer com que os consumidores fiquem menos 

sensíveis ao preço dos produtos, como por exemplo a satisfação ou o 

posicionamento dos produtos como sendo de origem local. Porém, 

descobriu-se que uma maneira mais eficaz de reduzir essa sensibilidade 

ao preço seria ativar a identidade local do consumidor. Essa identidade 

local trata do respeito desse consumidor com a cultura e tradições locais 

e também a identificação desse com indivíduos da comunidade local. 

Também se encontrou que a ativação da identidade local levaria o 

consumidor a ser menos sensível ao preço não só de produtos de 

origem local, mas também os de origem global. Como exemplo, 

podemos destacar as propagandas do HSBC, que é um banco 

internacional de origem inglesa, que ressaltavam características locais 

de alguns estados brasileiros. Assim, empresas multinacionais podem 

usar estratégias de comunicação para ativar a identidade local do consumidor, fazendo com que ele tenha uma menor 

sensibilidade aos preços de seus produtos.  

Fonte: Huachao Gao, Yinlong Zhang, and Vikas Mittal (2017) How Does Local–Global Identity Affect Price Sensitivity?. Journal of Marketing: May 

2017, Vol. 81, No. 3, pp. 62-79. 

 

 

Como aumentar o benefício de um consumo experiencial Por Victoria Vilasanti 

#comportamentodoconsumidor #consumoexperiencial #serviços 

 

 Existem dois tipos de produtos, aqueles que são tangíveis e 

aqueles que são experiências, como uma viagem ou assistir um 

filme. Sabe-se que as experiências de consumo costumam trazer 

maior satisfação e bem-estar aos consumidores, neste contexto 

as empresas buscam maximizar o benefício dessas experiências. 

A partir disso, descobriu-se que quando o consumidor é 

estimulado a "saborear" as experiências de consumo antes de 

que elas aconteçam de fato, ele as aproveita melhor, tanto no 

momento do consumo, quanto posteriormente. Por exemplo, 

imagine que o consumidor comprou uma viagem de férias, você como gestor de marketing pode enviar para ele 

apresentações com melhores pontos turísticos para visitar, dicas de restaurantes, entre outros, antes da data da 

viagem. Desta forma, o consumidor cria laços afetivos com a experiência, que serão lembrados durante a viagem, 

maximizando assim o prazer no momento de consumo e, também, posteriormente.  

 
Fonte: HaeEun Helen Chun, Kristin Diehl, and Deborah J. MacInnis (2017) Savoring an Upcoming Experience Affects Ongoing and Remembered 

Consumption Enjoyment. Journal of Marketing: May 2017, Vol. 81, No. 3, pp. 96-110. 
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Três fatores para melhorar o relacionamento com seu cliente online #relacionamento #marketingdigital 

Por Helison Bertoli 

 

O relacionamento entre consumidores e empresas aumenta à medida que um consumidor faz compras online. Esses 

consumidores usam alguns fatores para identificar quais as melhores empresas para iniciar essas relações: (1) a 

comunicação direta com a empresa; (2) a reputação da empresa; (3) a influência das escolhas de pessoas 

próximas. Além disso, quanto maior a experiência do consumidor com o produto, mais eles confiam no próprio 

conhecimento para tomar estas decisões, sendo a reputação da empresa o ponto que mais pode influenciá-los. Já os 

consumidores pouco experientes tendem a confiar nas escolhas de pessoas próximas para selecionar empresas para se 

relacionar. Esses relacionamentos mais intensos geram três vezes mais vendas e duram sete vezes mais, quando 

comparados com relacionamentos unilaterais iniciados pelos vendedores. Dessa maneira, recomenda-se que empresas 

que queiram desenvolver esse tipo de relacionamento com seus clientes, invistam na sua comunicação com os 

consumidores, na promoção da sua reputação e também na divulgação para públicos próximos aos clientes atuais.  

Fonte:  Irina V. Kozlenkova, Robert W. Palmatier, Eric (Er) Fang, Bangming Xiao, and Minxue Huang (2017) Online Relationship Formation. Journal 

of Marketing: May 2017, Vol. 81, No. 3, pp. 21-40. 

 

Cláusulas contratuais influenciam a satisfação do consumidor #contratos #franquias #B2B #satisfação 

Por Flávio Osten 

 

Os contratos entre empresas (por exemplo os de fornecimento, tecnologia da informação e franquias) normalmente 

possuem cláusulas de monitoramento e de punição. Comprovou-se que, quando essas cláusulas são escritas de maneira 

mais abrangente, elas têm efeitos diferentes sobre o relacionamento das partes. Por exemplo, quando uma empresa 

exerce monitoramento mas há poucas cláusulas contratuais sobre isso, o resultado é que a empresa monitorada tende 

a descumprir o contrato. Por outro lado, o uso de punição só faz com que o contrato seja mais respeitado quando o 

número de cláusulas for baixo ou moderado. Dessa forma, formular contratos com mais cláusulas de monitoramento e 

um número baixo/médio de cláusulas de punição parece ser o melhor caminho. Este estudo demonstrou também que 

a satisfação do cliente é maior quando as partes vão além do que está previsto em contrato (ao invés de apenas cumprir 

as cláusulas contratuais). Vale ressaltar que este estudo foi realizado no contexto de franquias e deve ser lido com 

cuidado por outros setores. 

Fonte: Vishal Kashyap and Brian R. Murtha (2017) The Joint Effects of Ex Ante Contractual Completeness and Ex Post Governance on Compliance in 

Franchised Marketing Channels. Journal of Marketing: May 2017, Vol. 81, No. 3, pp. 130-153. 

 

Produto com defeito: Quando anunciar um recall? #4Ps #produtos #falhas 

Por Lucas Finoti 

 

Empresas que enfrentam problemas com seus produtos (ex. defeitos de fabricação) muitas vezes se deparam com uma 

difícil questão: em que momento fazer o anúncio de recall desses produtos? A decisão sobre realizar um recall é 

complexa, pois envolve a geração de custos diretos e indiretos para a empresa. Entre os custos diretos é possível 

classificar os gastos com reparação, troca e reembolso. Já entre os custos indiretos estão corrosão da reputação da 

marca e processos judiciais movidos por clientes. Em pesquisa recente, descobriu-se que quanto mais grave for o 

problema com um produto, mais a empresa demora para realizar o anúncio de recall. Isso acontece, pois, problemas 

graves demandam investigações mais rigorosas sobre as causas e possíveis soluções. Empresas que enfrentam 

problemas com produtos devem tomar cuidado com o tempo para realizar o recall. Além disso, investidores penalizam 

empresas que não se posicionam rapidamente em casos de problemas que causem prejuízos ao consumidor. Se os 

custos indiretos relacionados ao recall podem ser maiores que os custos diretos, a empresa deve fazer o anúncio o mais 

rápido possível, evitando problemas com os consumidores e com o mercado investidor como um todo. 

Fonte: Meike Eilert, Satish Jayachandran, Kartik Kalaignanam, and Tracey A. Swartz (2017) Does It Pay to Recall Your Product Early? An Empirical 

Investigation in the Automobile Industry. Journal of Marketing: May 2017, Vol. 81, No. 3, pp. 111-129. 
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O ar-condicionado deve ser item de série? #4Ps #produto #diferenciação 

Por Lucas Finoti 

 

 Os apaixonados por carro sabem que ano após ano o mundo automobilístico se reinventa e incorpora novos 

componentes nas linhas de produtos disponibilizadas ao público. A disseminação da tecnologia e o aumento dos 

padrões de segurança têm feito com que as montadoras incorporem em seus novos modelos itens que antigamente 

eram opcionais. Por exemplo, todos os carros comercializados pela Honda no Brasil possuem ar-condicionado de série, 

o que não é padrão em outras montadoras. Longe de ser um problema exclusivo do setor automobilístico, a decisão 

sobre quais componentes oferecer no produto base e quais deixar como opcional para o cliente faz parte do dia-a-dia 

de gestores de marketing em diversas áreas.  

Pesquisadores americanos acabam de 

divulgar os resultados de um estudo que 

pode ajudar esses gestores a compor as 

linhas de produto de forma mais 

assertiva. Eles afirmam que, se a 

empresa é lembrada no mercado pela 

"Alta Qualidade" de suas ofertas, é 

preferível que ela não invista no desenvolvimento de produtos básicos (simples). Como a empresa tem uma imagem 

positiva perante os clientes, espera-se que seus produtos sejam superiores, ou seja, é melhor agregar valor à oferta 

por meio da incorporação de componentes, transformando-os em itens de série. Por outro lado, se a empresa é 

lembrada pela "Baixa Qualidade", é preferível oferecer um produto básico ao mercado e disponibilizar itens opcionais 

aos clientes que querem pagar mais. Assim, a empresa pode ter vantagem ao atender a parcela do mercado que é mais 

sensível ao preço e ao mesmo tempo incorpora os consumidores que estão dispostos a pagar um pouco mais por certas 

comodidades.  

Fonte: Subramanian Balachander, Esther Gal-Or, Tansev Geylani, and Alex Jiyoung Kim (2017) Provision of Optional Versus Standard Product Features 

in Competition. Journal of Marketing: May 2017, Vol. 81, No. 3, pp. 80-95. 

 

Brand equity baseado em consumidores X Brand equity baseado em vendas #marcas #brandequity 

Por Victoria Vilasanti  
 

Brand equity é uma métrica de marketing que reflete a preferência do 

consumidor à determinada marca como resposta aos esforços de marketing. 

A mensuração da brand equity pode ser feita tanto com base na percepção 

dos consumidores quanto com base nas vendas. A mensuração com base 

na percepção dos consumidores tem quatro partes. São elas: (1) relevância 

- o quanto a marca é apropriada para seus clientes; (2) estima - o quanto 

os consumidores gostam da marca; (3) conhecimento - o quanto os 

consumidores entendem o significado da marca; e (4) diferenciação - 

unicidade e exclusividade da marca. Dentre estas dimensões, verificou-se 

que a relevância, a estima e conhecimento estão relacionados positivamente 

com as métricas de brand equity baseadas em vendas. Ou seja, quando 

uma marca possui uma (ou mais) dessas três características provavelmente 

ela tenha alta participação de mercado. Por outro lado, verificou-se que a 

dimensão diferenciação possui relação negativa com o brand equity baseado 

em vendas. Uma menor participação de mercado, neste caso, pode ser 

explicada pelo posicionamento de nicho da marca ou por ser uma marca 

nova e, portanto, ainda desconhecida pelos consumidores. Ademais, 

também é possível relacionar a brand equity baseada em consumidores com 

a elasticidade do mix de marketing. Por exemplo, é esperado que marcas 

com alto brand equity tenham propagandas mais efetivas e seus clientes se 

importam menos com preço. 

Fonte: Hannes Datta, Kusum L. Ailawadi, and Harald J. van Heerde (2017) How Well Does Consumer-Based Brand Equity Align with Sales-Based 

Brand Equity and Marketing-Mix Response?. Journal of Marketing: May 2017, Vol. 81, No. 3, pp. 1-20. 
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Quando serviços geram lucro Por Flávio Osten 

#serviços #gestãodepessoas #satisfação #satisfaçãofuncionários 

 

O que se conhece sobre a cadeia que leva a lucratividade em serviços 

é que quanto maior a qualidade de serviços internos maior a satisfação 

dos empregados. Funcionários mais satisfeitos tendem a não pedir 

demissão e a ter mais produtividade e isso leva a uma prestação de 

serviço de maior qualidade. Esse serviço de maior qualidade traz maior 

satisfação aos clientes que se tornam mais fiéis à empresa. Por fim, 

empresas com clientes mais fiéis vendem e lucram mais. Tudo isso foi 

confirmado ao serem analisados 518 estudos sobre o tema. Nessa 

análise, porém, entendeu-se que maior qualidade de serviços pode 

traduzir-se em perda de lucratividade quando os clientes são tão fieis 

a sua empresa quanto ao concorrente. Também foi descoberto que, 

quando o aumento da satisfação dos funcionários não gerar aumento 

de produtividade, a fidelidade dos clientes será reduzida. Isso porque funcionários mais satisfeitos podem ter uma 

orientação interna, atendendo seus pares e não seus clientes. Essas novas descobertas apontam para um benefício da 

área de RH trabalhar próximo a área de marketing, inclusive usando os mesmos indicadores (ex.: fidelidade do cliente). 

Fonte: Jens Hogreve, Anja Iseke, Klaus Derfuss, and Tönnjes Eller (2017) The Service–Profit Chain: A Meta-Analytic Test of a Comprehensive 

Theoretical Framework. Journal of Marketing: May 2017, Vol. 81, No. 3, pp. 41-61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruna Cescatto Costa - Revisão 
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