
 

 

                           
 

 

Com quem estão os meus dados? #comportamento #informaçõesdocliente 
Por Helison Bertoli 

 
Dados sobre consumidores se tornaram recursos relevantes para as empresas. 

Porém, apesar desses dados ajudarem a empresa a entender as necessidades 

dos clientes e a segmentá-los, também podem gerar preocupação dos 

consumidores em relação à confidencialidade. Em estudo realizado por 

pesquisadores das universidades de  Washington e do Colorado (EUA) mostrou 

que a violação dos dados, ou até mesmo a preocupação com a privacidade, 

levam a um sentimento de invasão emocional e menor confiança na marca. 

Como resultado dessas transgressões, os consumidores passam a oferecer 

dados falsos para as empresas, fazer boca-a-boca negativo e até mudar para um competidor. O vazamento de dados 

de clientes gera um efeito negativo no desempenho da empresa, podendo reduzir o preço das ações da mesma. Além 

disso, a empresa que sofre o vazamento não é a única afetada. Empresas similares àquela que têm os dados vazados, 

também tem seus desempenhos afetados negativamente. Esses efeitos negativos podem ser anulados de duas 

maneiras: primeiro por meio da transparência referente ao uso e compartilhamento dos dados sob sua tutela; já a 

segunda, refere-se a quanto o consumidor sente que tem o contrle sobre os dados que fornece. Assim, gestores devem 

oferecer maior transparência e controle para os consumidores, para evitar esses efeitos negativos. 

                                                               
Fonte: Kelly D. Martin, Abhishek Borah, and Robert W. Palmatier (2017) Data Privacy: Effects on Customer and Firm Performance. Journal of 

Marketing: January 2017, Vol. 81, No. 1, pp. 36-58. 

 

Fazendo o bem para quem? #relacionamento #CRM 
Por Helison Bertoli 

 
Ao buscar serviços, consumidores preferem empresas competentes àquelas moralmente corretas. Esse foi o resultado 

encontrado por pesquisadores das universidades de Maryland e Georgetwon (EUA). Eles comprovaram que, ao optar 

entre a moralidade ou a competência de um provedor de serviços, os consumidores dão preferência para o último, por 
entender que o fornecedor os ajuda a alcançar os seus objetivos. Porém, as empresas que têm maior enfoque moral 

podem reverter essa preferência ao se posicionarem como desfavorecidas, mas que ainda assim atuam com 
determinação e paixão. Esse efeito ocorre devido ao fato de que esse posicionamento de desfavorecimento leva a uma 

maior empatia entre os consumidores e as empresas de maior moralidade, sendo que o mesmo efeito não ocorre com 
empresas que se destacam por sua competência. Gestores de empresas de maior apelo moral devem enfatizar esses 

atributos para seus consumidores por meio de propagandas e materiais institucionais, utilizando também um 

posicionamento de desfavorecimento, que pode ser capaz de aumentar as vendas da empresa.  

Ou seja, se fazer de ‘coitadinho’ pode dar certo.  

Fonte: Amna Kirmani, Rebecca W. Hamilton, Debora V. Thompson, and Shannon Lantzy (2017) Doing Well Versus Doing Good: The Differential Effect 
of Underdog Positioning on Moral and Competent Service Providers. Journal of Marketing: January 2017, Vol. 81, No. 1, pp. 103-117. 

 

A empresa vale os clientes que ela tem #relacionamento #CRM #CLV 
Por Flávio Osten 

 

A maior parte dos analistas financeiros baseiam-se nos bens que uma empresa possui 

para avaliar seu valor de mercado. Entretanto, pesquisadores das universidades de 

Wharton (EUA) e de Londres (UK) sugeriram um modelo matemático para essa 

avaliação usando o valor da carteira de clientes (CLV). Eles mediram o valor dos 

clientes das empresas que vendem serviços por assinatura (ex. Netflix, academias) usando apenas dados divulgados 

publicamente. Assim, esse modelo é capaz de prever a aquisição de clientes, o tempo que eles permanecerão na carteira 

e quanto gastarão nesse período. Também, descobriram que clientes há mais tempo na carteira tendem a gerar mais 

lucratividade do que clientes recém adquiridos. Por fim, mostraram que informações simples (ex. número de clientes), 

frequentemente negligenciadas pelos analistas,  são úteis para avaliar o valor da empresa.  
 
Fonte: Daniel M. McCarthy, Peter S. Fader, and Bruce G.S. Hardie (2017) Valuing Subscription-Based Businesses Using Publicly Disclosed Customer 
Data. Journal of Marketing: January 2017, Vol. 81, No. 1, pp. 17-35.                                  
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Tem que ser bonito! #4P’s #produto 
Por Victoria Vilasanti 

 
A estética de um produto pode fazer com que os clientes paguem mais para 

adquiri-lo. Pois é  da natureza dos indivíduos categorizarem seus produtos. 

Quando a estética de um produto lembra a categoria em que ele está inserido, 

este produto pode ser chamado de protótipo. Pesquisadores americanos 

descobriram que para um produto seja atrativo aos consumidoresele deve ser 

levemente parecido com a sua categoria. Se for muito parecido com a categoria 

o produto se torna torna entediante e, se for muito diferente, o cliente pode 

encontrar dificuldades de identificação. Adicionalmente, a consistência com a 

marca, ou seja, o grau que a estética facilita o reconhecimento da marca, 

também influencia a preferência do consumidor. Isso acontece pois quando 

existe a consitência de marca o consumidor recebe melhor os estímulos 

causados pelas propagandas. Finalmente, dentro de uma categoria, segmentos 

inferiores em termos de preço beneficiam-se em copiar a estética de produtos 

superiores, por exemplo o Ford Focus apresenta características semelhantes ao Ford Fusion (como faróis, parachoque, 

etc) porém o primeiro tem o preço inferior ao segundo.  

                                                                  
Fonte: Yan Liu, Krista J. Li, Haipeng (Allan) Chen, and Subramanian Balachander (2017) The Effects of Products’ Aesthetic Design on Demand and 

Marketing-Mix Effectiveness: The Role of Segment Prototypicality and Brand Consistency. Journal of Marketing: January 2017, Vol. 81, No. 1, pp. 83-

102. 

                                                                                          

Preço baixo todo dia? #4P’s #preço 
Por Flávio Osten 

 

Varejistas devem usar estratégia de "preço baixo todo dia" ou variar entre preços baixo e alto? Pesquisadores das 

universidades Indian School of Business (Índia) e Tuck School of Business (EUA) criaram um modelo matemático que 

consegue prever a lucratividade olhando tanto para as marcas de uma determinada categoria quanto para a influência 

do tempo nas vendas. Ou seja, esse modelo pode calcular o efeito de queda nas vendas de uma marca em um 

determinado mês, e nos meses subsequentes, se outra marca baixar seus preços. Isso ocorre por que se diminui a 

lucratividade ao usar preços abaixo do mínimo do que o cliente pagaria (na estratégia de preço baixo todo dia) e pelo 

hábito de estoque de produtos pelos clientes. Com esse modelo é possível dizer que, dentro de determinada categoria 

de produtos, é mais lucrativo adotar a estratégia de variação de preços do que estratégia de preço baixo todo dia.                                                    

 
Fonte: Sudhir Voleti, Manish Gangwar, and Praveen K. Kopalle (2017) Why the Dynamics of Competition Matter for Category Profitability. Journal of 
Marketing: January 2017, Vol. 81, No. 1, pp. 1-16. 

 
Customização B2B #4P’s #produto 

Victoria Vilasanti 

 

Como diminuir os custos de customização de produtos no mercado B2B? Pesquisadores 
chineses desenvolveram um estudo para investigar os principais obstáculos e algumas 

maneiras de vencê-los no processo de customização. Segundo eles, a proximidade entre 

o fornecedor e o cliente é de grande importância para o sucesso da customização. Essa 
proximidade pode acontecer por meio de compartilhamento de informações, integração 

de recursos e desenvolvimento e governanças conjuntas. Para que isso aconteça é 
necessária definição clara de volume de produtos, suas tecnologias e o nível de 

treinamento dos envolvidos no projeto. Além disso, projetos modulares* auxiliam a 

diminuir custos da customização, ou seja, atendem ao cliente de forma personalizada e 
deixam uma possibilidade para economia de escala.  

Por isso as peças de LEGO são um sucesso  

Fonte: Yonggui Wang, Jongkuk Lee, Er (Eric) Fang, and Shuang Ma (2017) Project Customization and the Supplier Revenue–Cost Dilemmas: The 
Critical Roles of Supplier–Customer Coordination. Journal of Marketing: January 2017, Vol. 81, No. 1, pp. 136-154.  

*Projetos modulares: Modularidade é uma estratégia para construir processos ou produtos complexos a partir de pequenos subsistemas que 
podem ser desenvolvidos individualmente, mas que funcionam como um conjunto integrado. Produtos modulares são produtos, sistemas ou 
componentes que executam suas funções através da combinação de diferentes módulos. Fonte: Portal do Conhecimento 
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Duelo de Titãs #4P’s #distribuição 

Por Lucas Finoti 

 
Por muito tempo os grandes fabricantes tiveram forte poder de barganha perante os 

varejistas. Essa situação tem se modificado, alterando o relacionamento entre as partes 

do canal de distribuição, principalmente devido ao aumento no número de varejistas 

que trabalham com marca própria e à escassez de espaço nas prateleiras (efeito da 

proliferação de produtos). As novas situações de negociação acabam gerando conflitos 

no canal de distribuição. Uma das consequência de possíveis conflitos entre fabricantes 

e varejistas é a retirada da marca do fabricante das gôndolas do varejista. Esse procedimento é chamado de 'conflito 

de retirada'. Em estudo realizado na Bélgica, pela Faculty of Economics and Business (FEB), descobriu-se que quando 

produtores e varejistas entram em conflito as duas partes acabam perdendo vendas, porém o varejista continua sendo 

a parte mais vulnerável na relação. Na pesquisa desenvolvida foi possível estabelecer que as vendas do fabricante 

diminuíram 4,3% enquanto as vendas no varejo foram reduzidas em 8,7% durante o 'conflito de retirada'. Isso ocorreu 

porque os clientes eram mais leais à marca do fabricante, assim preferiam trocar de loja a trocar a marca do produto 

desejado. Descobriu-se também que as perdas são maiores para ambos os lados quando o conflito diz respeito a 

produtos de necessidade (produtos que fazem parte da lista de compras do consumidor), comparado aos conflitos em 

categorias de produtos de compras por impulso. Dessa forma, o conflito de retirada mostra-se uma estratégia viável 

para os varejistas somente em categorias de compras por impulso, quando o varejista tem grande sortimento de 

produtos e quando a marca do fabricante tem pouco valor.  

                                                                  
Fonte: Sara Van der Maelen, Els Breugelmans, and Kathleen Cleeren (2017) The Clash of the Titans: On Retailer and Manufacturer Vulnerability in 

Conflict Delistings. Journal of Marketing: January 2017, Vol. 81, No. 1, pp. 118-135.        

                                                                                                                                                                            

Gestão de canais de vendas #4P’s #distribuição #vendas 
Por Lucas Finoti 

 

Qual a melhor forma de estruturar os canais de vendas? Para responder a essa pergunta, pesquisadores alemães 

realizaram um estudo com gestores na indústria de transformação, no qual analisaram duas abordagens para gerenciar 

estratégias de vendas multicanal: por segmento e por tarefa. Empresas estruturam suas vendas por segmento quando 

cada canal de venda da empresa tem como foco um grupo de clientes diferente. No contexto B2B, por exemplo, os 

segmentos podem abranger clientes de diferentes tamanhos ou de diferentes setores. Já empresas que trabalham com 

estrutura por tarefas fazem com que cada canal de vendas se concentre em uma tarefa específica. Essas tarefas podem 

incluir geração de 'leads', promoção, serviços pós-venda, etc. Com o estudo, descobriu-se que a organização de canais 

por segmento, quando bem feita, tende a diminuir o conflito entre os canais, porém inibe a cooperação entre os 

mesmos. Já a organização de canais por tarefas reduz principalmente o conflito de canal com a administração e promove 

a cooperação entre canais (por exemplo, maior coordenação entre vendas pela internet, atendimento ao cliente e pós-

vendas). Além disso, dependendo das características dos clientes de uma empresa, a estruturação por segmento pode 

fazer com que os canais concorram pelos mesmos clientes. Isso não acontece na estruturação por tarefas pois ela 

promove relacionamentos entre canais. Dessa forma, a estruturação por tarefa pode gerar melhores resultados de 

vendas comparado à estruturação por segmento.                                                     

 
Fonte: Andreas Fürst, Martin Leimbach, and Jana-Kristin Prigge (2017), “Organizational Multichannel Differentiation: An Analysis of Its Impact on 
Channel Relationships and Company Sales Success,” Journal of Marketing, 81 (1), 59-82. 
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