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O que o marketing tem a ver com a sua dieta? #comportamentodoconsumidor #metas 

Por Victoria Vilasanti 

 

Se manter constante em uma rotina para perder peso não é fácil, não é mesmo? 

Na cabeça das pessoas o emagrecimento funciona como uma meta a ser 

alcançada. Mas, como fazer para se manter disciplinado e não desistir desta meta? 

Sabe-se que existem tipos de metas diferentes: uma meta pode ser fácil 

(exercitar-se três vezes por semana), difícil (exercitar-se todos os dias da 

semana) ou flexível (exercitar-se todos os dias da semana, podendo faltar um 

dia quando muito necessário). Até então, os estudos focavam em metas fáceis ou 

difíceis, porém recentemente descobriu-se que metas flexíveis são mais 

efetivas do que as duas primeiras. Isso acontece porque a meta flexível oferece 

maior valor percebido do que uma meta fácil e parece mais atingível do que uma 

meta difícil. Para o indivíduo, fica claro que se ele faltar hoje na academia ele não 

poderá faltar amanhã, então ele "reserva" essa falta para quando realmente tiver 

uma necessidade, o que muitas vezes acaba nem acontecendo. Assim, ele cumpre 

a meta de exercitar-se os sete dias da semana de forma mais motivada. Esse tipo 

de informação é útil aos gestores de marketing principalmente na elaboração 

de programas ou planos de assinatura. Por exemplo, uma operadora de celular 

que deseja se diferenciar das demais pode oferecer planos de dados que tenham 

uma "reserva" caso os consumidores extrapolem o limite estipulado. Essa 

flexibilidade irá atrair o cliente e mantê-lo mais engajado na meta de consumo de dados.  

Fonte: Marissa A. Sharif and Suzanne B. Shu (2017) The Benefits of Emergency Reserves: Greater Preference and Persistence for Goals That Have 

Slack with a Cost. Journal of Marketing Research: June 2017, Vol. 54, No. 3, pp. 495-509. 

 

 

Interações online fazem seu consumidor continuar utilizando seus serviços 

Por Helison Bertoli #marketingdigital #4ps #comunicação 

 

Quanto mais os consumidores compartilham suas opiniões e experiências online, maior a oportunidade das 

empresas alavancarem seus negócios. Pesquisas já demonstraram que as interações com outras pessoas de 

fato influenciam o comportamento dos consumidores. Recentemente, descobriu-se que (i) as interações 

sociais online e (ii) os incentivos monetários (programas de benefícios) aumentam a chance dos 

consumidores usarem novamente produtos e serviços. Além disso, quando ambas coexistem, as interações 

sociais são mais efetivas do que os incentivos monetários. Descobriu-se, também, que quanto mais 

os consumidores ganham experiência com a plataforma onde interagem, menor a importância das interações 

em si. As empresas que oferecem ferramentas de interação online em suas plataformas de serviços ou de 

vendas de produtos podem se beneficiar dessas informações. Investir na interação dos consumidores pode 

aumentar a participação destes na plataforma, podendo-se assim reduzir custos de investimentos em 

programas de benefícios.  

 
Fonte: Kamer Toker-Yildiz, Minakshi Trivedi, Jeonghye Choi, and Sue Ryung Chang (2017) Social Interactions and Monetary Incentives in Driving 

Consumer Repeat Behavior. Journal of Marketing Research: June 2017, Vol. 54, No. 3, pp. 364-380. 
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Como fazer seu cliente economizar recursos 

#marketingverde #comportamentodoconsumidor 
Por Victoria Vilasanti  

 

Solicitar aos consumidores que eles economizem recursos ao utilizar algum tipo 

de produto ou serviço é benéfico tanto para o meio ambiente, quanto para as 

empresas. Por exemplo, um hotel que solicita aos seus clientes que apaguem a 

luz ao sair do quarto está economizando dinheiro e, também, reforçando um 

comportamento ambientalmente amigável. O problema neste tipo de 

estratégia é que o consumidor pode perceber esse pedido como uma maneira da 

empresa se beneficiar à custa dos consumidores, gerando um comportamento de 

resistência e/ou contrário ao solicitado. Dessa forma, os consumidores não só duvidam das ações de responsabilidade 

socioambiental, como também podem desperdiçar recursos ao invés de economizá-los. Afim de evitar esse efeito 

negativo, empresas que desejam aderir a estratégias dessa natureza devem deliberadamente mostrar aos consumidores 

que elas também estão dispendendo esforços em outras ações pró-ambientais.  

Fonte:  Wenbo Wang, Aradhna Krishna, and Brent McFerran (2017) Turning Off the Lights: Consumers’ Environmental Efforts Depend on Visible 

Efforts of Firms. Journal of Marketing Research: June 2017, Vol. 54, No. 3, pp. 478-494. 

 

Quando excluir comentários que elogiam seu produto?  

#marketingdigital #4ps #comunicação Por Helison Bertoli 

 

"Esse produto é SENSACIONAL!". Pesquisadores americanos descobriram que os consumidores percebem 

recomendações online como mais úteis quando estas expressam empolgação. Isso porque, relacionam esse 

entusiasmo com o esforço da pessoa em elaborar a recomendação. Porém, a percepção de utilidade da informação não 

aumenta na mesma proporção em que o nível de empolgação. Isso porque as pessoas entendem que um alto nível de 

empolgação significa que o indivíduo que oferece a recomendação está "se esforçando demais" para convencer o 

consumidor, ou até que essa pessoa está sendo irracional. Além disso, esse efeito da empolgação na utilidade percebida 

é maior para produtos funcionais comparados aos produtos hedônicos (aqueles consumidos por prazer). Esses 

resultados mostram que as empresas devem monitorar as recomendações de seus consumidores e devem privilegiar 

os comentários moderadamente entusiasmados sobre seus produtos e serviços. 

Fonte: Dezhi Yin, Samuel D. Bond, and Han Zhang (2017) Keep Your Cool or Let It Out: Nonlinear Effects of Expressed Arousal on Perceptions of 

Consumer Reviews. Journal of Marketing Research: June 2017, Vol. 54, No. 3, pp. 447-463. 

 

Dê incentivos para um, e receba resultados de todos #CRM #redes #relacionamento 

Por Flávio Osten 

 

Para que os benefícios de alguns tipos de negócio sejam percebidos, é preciso que eles possuam redes de clientes já 

formadas. Pense, por exemplo, no aplicativo WhatsApp®. Se nenhum de seus conhecidos tem o aplicativo, o valor 

dele para você é praticamente zero. Descobriu-se que, nesse tipo de negócio, uma campanha de CRM (Costumer 

Relationship Management) que mire o comportamento de apenas um cliente vai afetar o comportamento dos demais. 

Por exemplo, se uma empresa de telefonia der créditos gratuitos para uma pessoa fazer mais ligações durante uma 

semana, os amigos dessa pessoa passarão a fazer mais ligações também, mesmo não recebendo o benefício. Um 

aumento de 10% no uso do cliente alvo, tem um efeito de 3% a 4% no uso dos amigos que não receberam 

a oferta. Mas, por que uma pessoa que não recebeu nenhum incentivo passaria a usar mais o serviço? Afinal, se eu 

sei que um colega recebeu um incentivo que não recebi, eu poderia ficar chateado com o fornecedor e usar menos o 

serviço. Porém, os pesquisadores explicam que o aumento do uso entre os amigos ocorre por que eles percebem que 

a rede está mais ativa. Dessa forma, eles acabam usando mais a rede pois acreditam que ela tenha um valor maior. 

Fonte: Eva Ascarza, Peter Ebbes, Oded Netzer, and Matthew Danielson (2017) Beyond the Target Customer: Social Effects of Customer Relationship 

Management Campaigns. Journal of Marketing Research: June 2017, Vol. 54, No. 3, pp. 347-363. 

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.14.0441
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.14.0441
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.13.0379
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.13.0379
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.15.0442
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.15.0442


Página | 3  
 

Como descobrir qual consumidor vai dar calote?  

# inadimplência #comportamentococonsumidor 

 

Por Flávio Osten 

 

Quando o consumidor vai tomar uma 

decisão de longo prazo, como assumir um 

financiamento para comprar uma casa, a 

decisão não é completamente racional. 

Sabe-se, por exemplo, que diferentes 

pessoas tendem a valorizar de forma 

diferente incentivos de curto prazo (um 

desconto nas primeiras prestações) e de 

longo prazo (parcelas com valor 

decrescente). Financeiramente, a melhor 

decisão é aquela que favorece o futuro, 

portanto, quem valoriza incentivos de 

curto prazo tende a ter uma vida 

financeira menos próspera que os 

outros. A novidade é que existem dois tipos 

de pessoas que pensam no curto prazo. O 

tipo 1 é daquelas pessoas que não 

conseguem pensar em nenhum benefício que não seja no presente. Essas pessoas sempre escolherão um 

benefício no presente em relação ao futuro (mas elas saberiam escolher corretamente entre 2 opções que 

ocorrem no futuro). O tipo 2 é o das pessoas que escolhem o benefício presente por darem muito pouco 

importância ao futuro. Para esse tipo de pessoa um benefício futuro é praticamente inexistente (e quanto 

mais no futuro, pior). Com a descoberta atual é possível prever que, embora os dois tipos de pessoa tomem 

decisões ruins, o primeiro tipo se mantém mais fortemente nessa decisão. Isso quer dizer que pessoas do 

tipo 1 tendem a fazer um financiamento com maiores custos futuros e não abandoná-lo, enquanto pessoas 

do tipo 2 tendem a deixá-lo quando percebem que o benefício diminuiu (ou acabou). Portanto, os 

gerentes de bancos devem ficar atentos: pessoas do tipo 2 são mais propensas à inadimplência em um 

contrato de financiamento. 

Fonte: Stephen A. Atlas, Eric J. Johnson, and John W. Payne (2017) Time Preferences and Mortgage Choice. Journal of Marketing Research: June 

2017, Vol. 54, No. 3, pp. 415-429. 

 

Como prever a rotatividade na equipe de vendas Por Flávio Osten 

#turnover #vendas #gestãodaforçadevendas 

 

Um dos grandes problemas na gestão da força de vendas é a rotatividade dos funcionários. Recentemente, 

pesquisadores avaliaram os principais fatores que contribuem para a rotatividade, quer seja por solicitação dos 

funcionários ou por decisão da empresa. Descobriu-se que, as causas relacionadas aos colegas são mais importantes 

do que as causas individuais quando o assunto é rotatividade. Dentre essas causas, quanto maior for a diferença de 

desempenho entre os colegas e quanto menos demissões voluntárias e involuntárias ocorrerem, menor é a chance de 

haver rotatividade. Ainda, quando as demissões são a pedido do funcionário (voluntária), a rotatividade aumenta mais 

do que em casos de demissões involuntárias. Isso ocorre por que, no primeiro caso, os funcionários que se mantiveram 

na equipe percebem que existem boas oportunidades fora da empresa. Contudo, os fatores individuais também afetam 

a probabilidade de haver rotatividade. Por exemplo, quando um vendedor tem desempenho próximo à meta de vendas, 

ele tem mais chance de sair da empresa do que um vendedor muito abaixo ou acima da meta. 

Fonte: Sarang Sunder, V. Kumar, Ashley Goreczny, and Todd Maurer (2017) Why Do Salespeople Quit? An Empirical Examination of Own and Peer 

Effects on Salesperson Turnover Behavior. Journal of Marketing Research: June 2017, Vol. 54, No. 3, pp. 381-397. 
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