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Diga onde você vai, que eu vou vendendo:  

O uso da geolocalização para o marketing 

#segmentação #4P's #promoção #geolocalização 

Por Victoria Vilasanti 

 

Smartphones, tablets e outros dispositivos móveis 

modificaram a maneira como os consumidores 

acessam informações e representam uma 

oportunidade para os profissionais de marketing. Ao 

mesmo tempo que os consumidores acessam 

informações a todo momento, eles também deixam 

rastros de dados online e de localização física. Até pouco tempo, os dados de localização física estavam 

restritos à localização estática, ou seja, informações apenas do endereço de residência coletados por meio 

de cadastros. Hoje é possível ter conhecimento dos dados dinâmicos, que mostram os locais mais 

frequentados pelos consumidores-alvo. Baseando-se em teorias de comportamento econômico e de 

mercado, descobriu-se que consumidores que frequentam os mesmos lugares tendem a ter os mesmos 

hábitos de consumo em determinada categoria de produto. Sendo que consumidores que estão co-

localizados (estão no mesmo lugar, no mesmo horário) apresentam hábitos mais próximos do que 

consumidores que tenham as mesmas características demográficas ou psicográficas. Desta forma, a 

localização dinâmica pode ser considerada uma nova maneira segmentação de mercado, sendo útil ao 

estabelecer estratégias de propaganda e promoção.  

 
Fonte: Peter Pal Zubcsek, Zsolt Katona, and Miklos Sarvary (2017) Predicting Mobile Advertising Response Using Consumer 

Colocation Networks. Journal of Marketing: July 2017, Vol. 81, No. 4, pp. 109-126. 

 

 

O que uma empresa precisa para vender soluções 

#vendas #vendasdesolução #b2b 

Por Flávio Osten 

 

A venda de soluções é aquela na qual os vendedores se envolvem com a empresa compradora buscando 

identificar e resolver um problema. Por exemplo, uma de empresa de software que vai implantar um sistema 

de gestão de materiais em uma indústria de brinquedos. Sabe-se que a estratégia de vendas de soluções 

gera melhores resultados. No entanto, em quais situações ela é adequada? Em primeiro lugar, a empresa 

que pretende fornecer soluções deve ter a equipe de vendas bem integrada com o restante das áreas, isso 

porque a solução para um problema pode precisar de adaptações e habilidades que estão em pontos 

diferentes da empresa. Em segundo lugar, é necessário ter uma ampla linha de produtos e serviços. Caso a 

linha de produtos seja reduzida, existirão menos opções de soluções aos problemas identificados. Por fim, a 

venda de soluções é melhor aplicada quando os laços entre a empresa compradora e vendedora são mais 

fortes. Ou seja, elas têm um relacionamento de longo prazo e com confiança recíproca. 

 
Fonte: Nikolaos G. Panagopoulos, Adam A. Rapp, and Jessica L. Ogilvie (2017) Salesperson Solution Involvement and Sales 

Performance: The Contingent Role of Supplier Firm and Customer–Supplier Relationship Characteristics. Journal of Marketing: July 

2017, Vol. 81, No. 4, pp. 144-164. 
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Buscar engajamento gera resultados? 

#engajamento #promoção 

Por Flávio Osten 

 

Muitas empresas realizam iniciativas para engajar seus clientes. A 

empresa busca se relacionar com os seus clientes mesmo que não 

seja uma ocasião de compra. Por exemplo, a Coral® (indústria de 

tintas) tem um aplicativo para celulares em que o cliente pode 

testar a aplicação das tintas em alguns ambientes. O principal 

objetivo desse tipo de ação é criar uma conexão emocional entre 

a empresa e seus clientes. Mas, será que essas atividades 

melhoram o resultado financeiro da empresa? A respostas é sim, 

pelo menos no contexto de aplicativos (apps) para celulares e 

tablets. Essa recente pesquisa demonstrou que o lançamento de 

um app cuja principal função NÃO seja vender, melhora os 

resultados de vendas da empresa em cerca de 20%. Descobriu-se 

também que quanto mais o cliente usar o app melhor será o 

resultado, embora com eficácia decrescente. 

 
Fonte: Manpreet Gill, Shrihari Sridhar, and Rajdeep Grewal (2017) Return on 

Engagement Initiatives: A Study of a Business-to-Business Mobile App. Journal of 

Marketing: July 2017, Vol. 81, No. 4, pp. 45-66. 

 

 

Do iPod® ao Rock in Rio®: a tecnologia e a venda de música 

#produto&serviço #música #tecnologia 

Por Victoria Vilasanti 

 

Um desafio na indústria do entretenimento (ex.: filmes, livros, música) é gerenciar e integrar 

as diversas plataformas de consumo. Essa característica multiplataforma é chamada de 

formato cruzado. Por exemplo, músicas podem ser consumidas tanto em shows ao vivo 

quanto em aparelhos eletrônicos por meio de álbuns. No caso da indústria da música o efeito 

do formato cruzado gera uma dependência entre essas duas formas de consumo, de 

maneira que a venda de álbuns gera maior consumo de shows ao vivo e vice-versa. No 

entanto, a tecnologia vem criando mudanças nos hábitos de consumo, e com a música não 

poderia ser diferente. Em estudo recente, verificou-se que, mesmo com o advento da 

tecnologia, a dependência de formatos continua sendo verdade, porém ela se tornou 

assimétrica. Desta forma um artista que é bem-sucedido na venda de álbuns tende a elevar 

o consumo de shows ao vivo, mas um artista que tem grande público em shows ao vivo não 

necessariamente terá uma alta venda de álbuns. Isso acontece principalmente pela 

desagregação de músicas causada pela tecnologia, ou seja, hoje é muito mais fácil um 

consumidor ter acesso (legal ou ilegalmente) a músicas individuais do que a álbuns inteiros. 

 
Fonte: Dominik Papies and Harald J. van Heerde (2017) The Dynamic Interplay Between Recorded Music and 

Live Concerts: The Role of Piracy, Unbundling, and Artist Characteristics. Journal of Marketing: July 2017, Vol. 

81, No. 4, pp. 67-87. 
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Competição e Cooperação nas Gôndolas do Supermercado 

#categoriasdeproduto #varejo #marcas #marcaspróprias 

Por Lucas Finoti 

 

Os varejistas gerenciam um grande número de categorias de produtos. Pense, por exemplo, nas decisões 

que envolvem o sortimento de produtos de um supermercado: Quais produtos devem compor uma categoria? 

Em qual local da gôndola o produto deve ser exposto para chamar a atenção do consumidor? Qual a melhor 

combinação de preços para aumentar as vendas de determinada categoria? Essas decisões, somadas ao 

constante monitoramento e interpretação de tendências de consumo, acabam tornando a tarefa de gestão 

de categorias muito difícil e dispendiosa para os varejistas.  

 

Afim de minimizar este problema, tornou-se comum a prática da "parceria de liderança", na qual um 

fabricante (geralmente a marca líder em um segmento) estabelece parceria com um varejista para a gestão 

de uma categoria de produtos. O pressuposto dessa prática é que o fabricante tem mais condições, e mais 

informações, para entender o comportamento do consumidor de determinado produto. Dessa forma, ele 

pode fazer melhores sugestões sobre quais produtos devem compor uma categoria, como os produtos devem 

ser expostos na gôndola e quais preços devem ser praticados, mesmo que sejam de fabricantes concorrentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma pesquisa recente mostrou os resultados da prática de parceria de liderança para as empresas envolvidas 

na operação, ou seja, o varejista, o fabricante líder e os demais fabricantes. Descobriu-se que, de fato, esse 

tipo de parceria melhora as vendas da categoria sob gestão. As maiores vantagens aparecem para o varejista, 

com o aumento de vendas de suas marcas próprias, e para o fabricante líder, que ganha mais espaço e 

destaque nas prateleiras. Em relação aos fabricantes concorrentes, duas situações são evidenciadas: os 

fabricantes que competem de perto com a marca líder acabam se beneficiando, enquanto os fabricantes que 

competem de perto com a marca própria do varejista acabam tendo desvantagens, pois o varejista tende a 

proteger suas marcas próprias. Vale destacar que se os varejistas não tentassem proteger suas marcas, as 

vendas na categoria seriam ainda maiores. 

 
Fonte: Yasin Alan, Jeffrey P. Dotson, and Mümin Kurtuluş (2017) On the Competitive and Collaborative Implications of Category 

Captainship. Journal of Marketing: July 2017, Vol. 81, No. 4, pp. 127-143. 
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Investir em propaganda ou desenvolver novos produtos? Por Lucas Finoti 

#4Ps #recursos #risco 

 

Devido a limitações em recursos (dinheiro, tempo, pessoas), os gestores precisam decidir entre investir no 

desenvolvimento de um novo produto (criação de valor) ou aumentar o orçamento para propagandas 

(apropriação de valor). Para esse tipo de decisão, deve-se levar em consideração o objetivo de marketing da 

empresa. A criação de valor leva em consideração a busca por novos clientes, muitas vezes relacionada ao 

investimento em P&D. Nessa opção existe potencial de retorno se o novo produto cair nas graças do público, 

mas também apresenta um alto risco caso a ideia não dê certo. Já a apropriação de valor baseia-se na ideia 

de nutrir a base de clientes existente, com ações promocionais e de construção de marca. É uma opção que 

apresenta menor risco, mas que proporciona retorno mais baixo. Descobriu-se, recentemente, que a 

percepção de desempenho por parte do gestor afeta a escolha do tipo de investimento a ser realizado. 

Levando-se em consideração que a redução do risco é um dos objetivos dos gestores, o desenvolvimento de 

atividades de apropriação de valor é mais indicado para atingir esse fim, porém, quando a empresa passa 

por um momento de grande desempenho positivo, a preocupação com o risco diminui, afinal existe uma 

situação de abundância de recursos, na qual o gestor sente-se mais à vontade para arriscar e investir em 

atividades de criação de valor. Outro fator que deve ser levado em consideração é a instabilidade da 

demanda. Empresas que atuam em setores nos quais existe imprevisibilidade em relação às preferências dos 

consumidores, devem investir em ações de criação de valor para reduzir riscos, pois nesses setores os 

produtos tornam-se obsoletos com mais facilidade. Dessa forma, o investimento exclusivo na marca pode 

fazer com que a empresa perca espaço para os concorrentes que ofereçam produtos mais inovadores aos 

consumidores. 

 
Fonte: Kyuhong Han, Vikas Mittal, and Yan Zhang (2017) Relative Strategic Emphasis and Firm-Idiosyncratic Risk: The Moderating 

Role of Relative Performance and Demand Instability. Journal of Marketing: July 2017, Vol. 81, No. 4, pp. 25-44. 

 

Utilizando grupos para influenciar seu consumidor Por Helison Bertoli 

#comunidadesdemarca #grupos #comportamentodoconsumidor 

 

Consumidores sofrem influências constantes nos ambientes de consumo. Uma das maneiras de influenciá-

los se dá por meio do marketing de grupo. Essa estratégia consiste em usar normas sociais de grupos para 

direcionar o comportamento dos clientes. Por exemplo, se uma empresa quiser vender mais tênis para 

corredores de rua, ela precisa identificar grupos que eles poderiam se aproximar. Então, a empresa pode 

dizer que seu tênis é o mais seguro ou mais eficiente de acordo com as normas do grupo identificado. A 

empresa precisa garantir que duas condições sejam satisfeitas: (i) O consumidor deve ter ciência da sua 

afiliação com o grupo de interesse e (ii) ele precisa ser exposto às normas sociais do grupo. O grupo influencia 

o comportamento de duas maneiras: por meio da avaliação informativa, que trata da utilidade da informação 

recebida dos membros grupo, e da avaliação de identidade, que se refere ao quanto a decisão ajuda o 

consumidor a reforçar sua identidade.  Além disso, esse efeito das normas do grupo aumenta conforme os 

consumidores percebem o grupo como mais eficaz, porém diminui quanto maior for o preço do produto.  

 

Os gestores de marketing devem seguir uma sequência de ações para implementar uma estratégia de 

marketing de grupo: 1. Verificar quais são os grupos de interesse; 2. Identificar grupos que tenham potencial 

para afiliação pelos consumidores, sejam estes grupos existentes ou criados pela empresa; 3. Favorecer a 

afiliação do consumidor ao grupo; 4. Fomentar a exposição desse consumidor às normas do grupo. 

 
Fonte: Colleen M. Harmeling, Robert W. Palmatier, Eric (Er) Fang, and Dainwen Wang (2017) Group Marketing: Theory, Mechanisms, 

and Dynamics. Journal of Marketing: July 2017, Vol. 81, No. 4, pp. 1-24. 

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.15.0509
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.15.0509
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.15.0495
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.15.0495


5 
 

 

 

EQUIPE EDITORIAL 
 

Flávio Osten 

Helison Bertoli 

Lucas Finoti 

Victoria Vilasanti 

André Pierre (Revisão) 

 
 

CONTATO 
E-mail: contato@pontedomarketing.com.br 

Endereço: Av. Lothario Meissner, 632 2º andar / sala 

226 – Jardim Botânico – Curitiba

 
*Se você não quer mais receber a PONTE DO MARKETING, por favor responda esse e-mail com a palavra SAIR 

 

 

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.  

 
 

mailto:contato@pontedomarketing.com.br

