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Conte aos seus clientes como nascem os novos produtos! 

#4Ps #novosprodutos #comunicação 

Por Lucas Finoti 

 

Você sabe o que é crowdsourcing? Crowdsourcing é uma forma 

de "terceirizar" a geração de ideias à uma grande quantidade 

de pessoas. Essa técnica vem sendo utilizada por empresas 

para gerar novos produtos. Busca-se dar voz aos consumidores 

para que eles opinem sobre novos produtos ou melhorias em 

produtos existentes. Esse formato de co-criação de valor tem 

se mostrado bastante eficaz no desenvolvimento de inovações 

que estejam alinhadas com as necessidades dos consumidores.  

 

Descobriu-se, recentemente, que além de trazer benefícios técnicos para o desenvolvimento de produtos, o 

crowdsourcing pode ajudar os gestores de marketing a turbinar as vendas de novos produtos. Por exemplo, 

se a empresa que utilizou essa técnica para desenvolver um novo produto anunciar o mesmo como 

"idealizado por consumidores", as vendas aumentam em média 20%, comparado aos produtos sem o anúncio 

de "origem". Isso ocorre, pois, sabendo que o produto foi desenvolvido a partir de ideias de clientes, espera-

se que ele tenha maior qualidade e realmente satisfaça de melhor forma as necessidades dos consumidores. 

 
Fonte: Hidehiko Nishikawa, Martin Schreier, Christoph Fuchs, and Susumu Ogawa (2017) The Value of Marketing Crowdsourced 

New Products as Such: Evidence from Two Randomized Field Experiments. Journal of Marketing Research: August 2017, Vol. 54, No. 

4, pp. 525-539. 

 

 

75% dos consumidores não pensam antes de fazer upgrades de produtos 

#comportamentodoconsumidor #tomadadedecisão 

Por Flávio Osten 

 

Quando vamos comprar um produto, especialmente os mais caros, é comum compararmos suas 

características com as dos concorrentes. Se vamos comprar uma nova versão de um produto (upgrade) que 

já temos, por exemplo uma nova TV ou um novo celular, devemos comparar as características do novo 

produto com aquelas dos produtos que possuímos. Certo? Boa parte das pessoas responde, e aconselha, 

que isso seja feito. No entanto, quando estamos fazendo um upgrade nós não seguimos esse conselho. 

Descobriu-se que boa parte das pessoas pensam nas características do novo produto sem compará-las ao 

que já possui, a menos que ela seja solicitada a fazer isso. Essa descoberta tem uma importância fundamental 

dado que o ciclo de vida dos produtos está cada vez menor e as equipes de marketing se esforçam para 

vender novas versões de produtos. Por outro lado, essa descoberta também ajuda a lidar com a questão do 

consumismo, pois, se soubermos que nosso cérebro nos "engana" quando vamos trocar de carro ou de 

celular, podemos fazer uma lista das características do novo produto em relação ao antigo e tomar uma 

decisão consciente.  

 
Fonte: Aner Sela and Robyn A. LeBoeuf (2017) Comparison Neglect in Upgrade Decisions. Journal of Marketing Research: August 

2017, Vol. 54, No. 4, pp. 556-571. 
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Como a crença na ética do trabalho protestante faz sua empresa ganhar mais 

#4Ps #promoção #preço 

Por Helison Bertoli 

 

Se lhe oferecerem duas opções de xarope para dor de garganta, uma com um gosto ruim e outra com sabor 

agradável, qual dos dois xaropes você acredita que iria te curar mais rápido? A maioria das pessoas diria que 

prefere o xarope de gosto ruim. Isso porque, quando deparadas com duas opções que levam a um resultado 

similar, elas tendem a acreditar que a opção mais dispendiosa é a melhor. 

 

Em uma pesquisa recente, descobriu-se que pessoas que acreditam na 

Ética do Trabalho Protestante, ou seja, a crença de que o trabalho duro 

gera bons resultados, estão mais propensas a acreditar nessa relação 

entre custo-benefício ao avaliar opções. Essa propensão ocorre porque 

os indivíduos tentam fazer escolhas consistentes com suas crenças. 

Assim, se acreditam que o trabalho difícil gera bons frutos, também 

irão considerar que as escolhas mais difíceis (o xarope de gosto ruim) 

trarão os melhores resultados. Além disso, demonstrou-se que 

indivíduos que creem na Ética do Trabalho Protestante preferem ações 

de marketing que realcem a relação entre esforços e recompensas. 

 

Dessa maneira, gestores devem ter atenção ao implementar ações de marketing e ao precificar seus produtos 

para o público que está alinhado com a Ética do Trabalho Protestante. Destacar características que sinalizem 

um maior esforço no uso ou ainda aumentar o preço do produto pode elevar as chances de que o consumidor 

escolha a sua marca. 

 
Fonte: Yimin Cheng, Anirban Mukhopadhyay, and Rom Y. Schrift (2017) Do Costly Options Lead to Better Outcomes? How the 

Protestant Work Ethic Influences the Cost–Benefit Heuristic in Goal Pursuit. Journal of Marketing Research: August 2017, Vol. 54, 

No. 4, pp. 636-649. 

 

Por que alimentos saudáveis funcionam melhor em buffet self-service?  

#alimentação #vidasaudável #comportamentodoconsumidor 

Por Victoria Vilasanti 

 

Sabe-se que indivíduos que fazem refeições fora de casa tem maior tendência a consumir alimentos menos 

saudáveis (indulgentes), o que a longo prazo pode trazer alguns malefícios à saúde. Qual seria, então, uma 

forma de influenciar os consumidores a se alimentarem de maneira mais saudável? Descobriu-se 

recentemente que a proximidade física entre consumidor e o alimento é um fator de grande influência no 

processo de escolha, de forma que quando o alimento está mais próximo do consumidor ele tende a optar 

por alternativas mais saudáveis. Por exemplo, um indivíduo que está em um restaurante onde o garçom 

serve uma porção de comida, provavelmente escolherá alimentos mais indulgentes do que um indivíduo que 

está em um restaurante onde ele mesmo serve sua própria comida. Isso acontece porque o primeiro está 

mais distante do alimento e, portanto, atribui o senso de responsabilidade pela escolha para o garçom, 

aliviando sua culpa de uma escolha menos saudável. Por outro lado, aquela pessoa que está servindo a 

própria comida atribui a si mesma a responsabilidade pela escolha, optando por opções alimentares que não 

lhe causarão culpa. 

 
Fonte: Linda Hagen, Aradhna Krishna, and Brent McFerran (2017) Rejecting Responsibility: Low Physical Involvement in Obtaining 

Food Promotes Unhealthy Eating. Journal of Marketing Research: August 2017, Vol. 54, No. 4, pp. 589-604.  

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.15.0105
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.15.0105
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.15.0105
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.14.0125
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.14.0125


3 
 

Opiniões online se tornam mais persuasivas com um simples "eu recomendo" 

#influenciasocial #midiassociais #comportamentodoconsumidor 

Por Helison Bertoli 

 

Existe diferença entre uma recomendação "Eu gostei do produto" e outra "Eu recomendo este produto"? 

Aparentemente sim. Já sabemos que as recomendações de outras pessoas influenciam as compras de um 

consumidor. Porém, um estudo recente explorou como diferentes maneiras de expressar uma opinião podem 

impactar as compras. Descobriu-se que consumidores tem maior chance de escolher um produto que alguém 

recomendou do que um produto que alguém gostou. A opinião "eu recomendo este produto" não só 

demonstra que o consumidor gostou do produto, mas também, que tem mais conhecimento, tornando sua 

opinião mais persuasiva. Apontou-se, ainda, que consumidores menos experientes são mais propensos a 

"recomendar" um produto do que apenas mostrar que "gostaram" deste. A explicação para tanto é que 

consumidores menos experientes não consideram os diversos fatores que podem levar uma pessoa a gostar 

do produto, logo, acreditam que se eles gostaram do produto, outras pessoas também irão, e assim, o 

recomendam. 

Esses resultados mostram que ao receber opiniões com 

"recomendações", os consumidores devem ter mais atenção e 

analisar com maior cuidado a experiência do opinante. Para os 

gestores de marketing, esse estudo mostra que destacar 

opiniões que "recomendam" um produto pode trazer melhor 

resultado nas vendas. Por outro lado, se a preocupação for o 

bem-estar dos consumidores, a melhor opção é incentivar que 

as opiniões indiquem qual tipo de público eles acreditam que 

irá gostar do produto. 

 
Fonte: Grant Packard and Jonah Berger (2017) How Language Shapes Word of Mouth’s Impact. Journal of Marketing Research: 

August 2017, Vol. 54, No. 4, pp. 572-588. 

 

 

Como as empresas podem aproveitar a rede de relacionamento dos executivos 

#Redes #orientaçãoparaomercado 

Por Flávio Osten 

 

É relativamente comum que executivos de marketing ou vendas troquem de empresa. As empresas buscam 

profissionais adequados aos seus mercados e ao ciclo da vida da empresa. O que foi comprovado 

recentemente é que o desempenho de uma empresa pode aumentar por causa da rede de relacionamento 

que um novo executivo traz consigo. Ou seja, além dos benefícios óbvios trazidos pela contratação de um 

executivo, sua rede de relacionamentos pode ser convertida em melhor desempenho. Para que a empresa 

obtenha esses benefícios ela deve primeiramente contratar um executivo de marketing ou vendas com uma 

boa rede de relacionamentos (ex: que já tenha trabalhado em diversas empresas do setor), mas apenas isso 

não é suficiente. A empresa deve esforçar-se para manter esse executivo por tempo suficiente para que sua 

equipe consiga acessar os contatos desse executivo e, assim, o benefício ficar na empresa. Além disso, 

quanto mais a empresa for orientada ao mercado (prestar atenção em seus clientes, concorrentes e cuidar 

da integração entre seus departamentos) mais ela vai aproveitar a rede de contatos do novo executivo. 

 
Fonte: Rui Wang, Aditya Gupta, and Rajdeep Grewal (2017) Mobility of Top Marketing and Sales Executives in Business-to-Business 

Markets: A Social Network Perspective. Journal of Marketing Research: August 2017, Vol. 54, No. 4, pp. 650-670. 
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Causas "bonitas" recebem mais doações 

#altruísmo #comportamentoprosocial 

Por Flávio Osten  

 

Como as pessoas decidem quem ajudar 

quando fazem uma doação? Uma interessante 

pesquisa mostrou que existe um "bônus pela 

beleza". Isso mesmo, quanto mais bonito for a 

causa da doação maior a chance de receber dinheiro. Por exemplo, uma criança considerada bonita tem mais 

chances de receber apoio que uma criança menos bonita. Outro exemplo, um animal considerado bonito, 

como um urso panda, recebe mais dinheiro de doações do que outro considerado menos bonito, como um 

bicho preguiça. E não para por aí: quando doamos para alguma causa "mais bonita" a tendência é que 

fiquemos mais satisfeitos com essa doação. Toda essa tendência de doar para o "mais bonito" pode ser 

revertida se houver empatia com a causa. No caso do exemplo anterior, se eu souber que um bicho preguiça 

precisa muito mais ajuda comparada a um urso panda (o mais bonito) farei a doação "mais racional", para 

a causa do bicho preguiça. No entanto, esse tipo de doação gera menos satisfação e a chance de uma nova 

doação após algum tempo diminui. Por isso, entidades que solicitam doações continuamente, devem priorizar 

o aspecto estético do seu pedido usando imagens que pareçam mais agradáveis aos olhos do doador. 
 

Fonte: Cynthia Cryder, Simona Botti, and Yvetta Simonyan (2017) The Charity Beauty Premium: Satisfying Donors’ “Want” Versus 

“Should” Desires. Journal of Marketing Research: August 2017, Vol. 54, No. 4, pp. 605-618. 

 

 

Qual plano de incentivos mais motiva os vendedores? 

#vendas #gestãodaforçadevendas #incentivos 

Por Lucas Finoti 

 

Motivar a força de vendas é um desafio enfrentado diariamente por gestores. As estratégias de motivação 

geralmente estão atreladas às metas de vendas impostas aos vendedores, podendo existir uma remuneração 

fixa, representada pelo salário mensal, e uma remuneração variável, que depende do desempenho de 

vendas. Como é possível notar, a motivação da equipe de vendas por meio de salário, bônus e comissões 

depende de investimentos financeiros consideráveis, fazendo com que a escolha do tipo de incentivo aos 

vendedores seja uma decisão estratégica para as empresas. Em um estudo recente, pesquisadores da 

Universidade de Harvard analisaram as vantagens e desvantagens de duas modalidades de incentivos aos 

vendedores: a compensação condicional, isto é, aquela que depende do atingimento de uma meta; e a 

compensação não-condicional, quando o vendedor recebe benefícios sem a contrapartida do alcance de 

objetivos de vendas. Em relação à compensação condicional, descobriu-se que não existe diferença entre 

motivação por bonificação ou punição, sendo preferível, assim, compensar o vendedor com um bônus caso 

ele atinja a meta de vendas da semana. A compensação por punição (ou seja, retirar o bônus caso a meta 

não seja alcançada) também gera resultados, porém causa stress desnecessário nos vendedores, sendo 

prejudicial para as vendas no longo prazo. Analisando-se a compensação não-condicional, descobriu-se que 

ela aumenta o nível de vendas, porém a uma taxa duas vezes menor que a compensação condicional. Isso 

acontece, pois, o recebimento de bonificação (ou de um salário melhor) sem a necessidade de atingimento 

de metas faz com que o vendedor interprete esse benefício como um "direito" e não se esforce para devolver 

isso à empresa. A única situação em que é interessante optar pela compensação não-condicional é quando 

a equipe de vendas é intrinsecamente motivada e já possui alto nível de desempenho, não dependendo de 

metas para desenvolver um bom trabalho.   

 
Fonte: Doug J. Chung and Das Narayandas (2017) Incentives Versus Reciprocity: Insights from a Field Experiment. Journal of 

Marketing Research: August 2017, Vol. 54, No. 4, pp. 511-524. 
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Opiniões online sobre produtos podem ser egoístas, cuidado para não perder o foco 

#influenciasocial #midiassociais #comportamentodoconsumidor 

Por Helison Bertoli 

 

Consumidores constantemente pedem ajuda em fóruns online para tomar decisões de consumo. 

Eles expõem quais características mais valorizam em um produto ou serviço e contam com o 

conhecimento de outras pessoas para melhor embasar sua escolha. Assim, podemos esperar que 

as pessoas foquem nessas características que são importantes para ele ao dar uma resposta no 

fórum. Porém, isso não é necessariamente o que acontece. 

 

Algumas pessoas argumentam sobre a escolha apontando outros fatores, que não os do interesse 

do consumidor. Isso influencia as respostas de outros indivíduos, que também passam a focar nesse 

outro fator, fugindo das características buscadas pelo consumidor que pediu a ajuda inicialmente. 

Por exemplo, imagine que Jonas faça uma postagem em um fórum de discussão de viagens, 

perguntando a outras pessoas qual hotel seria a melhor escolha para sua estadia em Fortaleza, 

sendo que o fator mais importante para ele seja o rápido acesso às praias da cidade. Rogério 

responde a pergunta de Jonas, indicando o Mareiro Hotel, devido à qualidade do atendimento desse. 

As pessoas que respondem depois de Rogério, também acabam indicando o Mareiro Hotel, dizendo 

que tiveram boas experiências devido ao atendimento. Assim, as respostas passam a focar na 

qualidade do atendimento e não no rápido acesso às praias, que era o que mais importava para 

Jonas. 

 

O que faz esses outros indivíduos também desviarem do fator importante para o consumidor é o 

desejo de afiliação com os outros indivíduos que estão oferecendo ajuda. Os novos respondentes 

buscam a conformidade com as pessoas que já responderam e deixam de atender a requisição do 

consumidor que fez a pergunta. Gestores de marketing que administrem fóruns de discussão devem 

se esforçar para que os respondentes mantenham o foco nas requisições iniciais dos consumidores 

que postem uma dúvida. Também devem ter atenção ao usar as discussões entre consumidores 

para obter insights, pois estas podem não representar os principais desejos e necessidades dos 

consumidores.

Fonte: Rebecca W. Hamilton, Ann Schlosser, and Yu-Jen Chen (2017) Who’s Driving This Conversation? Systematic Biases in the 

Content of Online Consumer Discussions. Journal of Marketing Research: August 2017, Vol. 54, No. 4, pp. 540-555. 
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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.  
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