
 

 

                           
 

 

 
Convença seus clientes com games #4Ps #promoção #inovação   

Por Lucas Finoti  
 

O uso de propagandas em jogos eletrônicos é uma prática conhecida por profissionais de marketing. Em 

2010, por exemplo, alguns jogos para PlayStation 3® mostravam propagandas do macarrão instantâneo da 

marca CupNoodles®. Essas inserções de produtos em jogos ajudam a aumentar a consciência de marca, e 

podem ser uma ferramenta interessante no lançamento de novos produtos. A evolução da tecnologia 

possibilita o desenvolvimento de estratégias mais avançadas de interação entre marcas e clientes por meio 

de video games. Hoje já é possível proporcionar ao consumidor a "utilização" de produtos em realidade 

virtual. No jogo The Sims 2®, por exemplo,  os participantes podem decorar suas casas com móveis da 

IKEA®, empresa multinacional sueca famosa na venda de móveis e utilidades domésticas. Em um estudo 

recente, pesquisadores canadenses e suíços 

conseguiram comprovar que a divulgação de 

melhorias em produtos por meio de jogos é mais 

eficaz do que as divulgações tradicionais (em 

vídeo ou imagens). O ambiente de jogo aumenta 

o nível de curiosidade dos consumidores, 

gerando maior abertura às novidades 

proporcionadas pelas marcas. Como a interação 

virtual proporciona uma experiência próxima à 

realidade, os consumidores conseguem 

perceber as vantagens do produto de forma 

fácil, contribuindo para uma maior aceitação das 

inovações.   
 

Fonte: Jessica Müller-Stewens, Tobias Schlager, Gerald Häubl, & Andreas Herrmann (2017) Gamified Information Presentation and Consumer 

Adoption of Product Innovations. Journal of Marketing: March 2017, Vol. 81, No. 2, pp. 8-24. 

 

 

Como substituir um vendedor que pediu demissão? #vendas  
Por Flávio Osten 

 

Toda empresa que possui equipe de vendas pode enfrentar o problema da saída voluntária de vendedores. 

Quando se tratam de vendedores que atendem outras empresas o problema pode ser ainda maior. Isso 

acontece pois um laço é criado entre vendedor e comprador. Nesse contexto, foi comprovado que  a saída 

voluntária de um vendedor reduz as vendas anuais em até 17%. Uma importante descoberta nessa área 

mostrou que, se o vendedor que saiu for substituído por um 

vendedor recentemente contratado, as vendas caem 21,6%. 

Por outro lado, se a substituição for feita por um colaborador 

da empresa, a queda nas vendas é bem menor (11%). Além 

disso, contrariando o senso comum, substituir esse vendedor 

por outro com ótimos resultados no passado não ajuda a 

manter as vendas. O que pode contribuir para a manutenção 

das vendas é  substituir o vendedor por outro com 

características similares ao que saiu (gênero, idade, tempo 

de casa, etc.). 

 
Fonte: Huanhuan Shi, Shrihari Sridhar, Rajdeep Grewal, and Gary Lilien (2017) Sales Representative Departures and Customer Reassignment 

Strategies in Business-to-Business Markets. Journal of Marketing: March 2017, Vol. 81, No. 2, pp. 25-44 
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O Ministério da Saúde adverte... 
#Comunicação #Comportamentoesaúde 

Por Helison Bertoli 

 

Campanhas de conscientização são divulgadas por órgãos governamentais visando reduzir comportamentos 
de risco à saúde da população. No entanto, muitas pessoas não dão atenção a essas mensagens por acharem 
que as situações são improváveis de ocorrer ou que há tempo para lidar com esses problemas. Considerando 
essa questão, descobriu-se que ao veicular consequências dos comportamentos nocivos para a vida social 
(ex: mau hálito causado por tabagismo), os consumidores percebem que o risco decorrente ao uso desses 
produtos está mais próximo. Dessa maneira, torna-se mais provável a mudança no comportamento. 
Portanto, profissionais que formulam as mensagens para campanhas de conscientização devem destacar 
as consequências sociais negativas dos comportamentos prejudiciais à saúde. 
 
Fonte:  Mitchel R. Murdock and Priyali Rajagopal (2017) The Sting of Social: How Emphasizing Social Consequences in Warning Messages Influences 
Perceptions of Risk. Journal of Marketing: March 2017, Vol. 81, No. 2, pp. 83-98                                                                                        
 

 

Um pacote de boas notícias #relaçõespúblicas #acionistas 
Por Lucas Finoti 

 

A maneira como as empresas disponibilizam notícias na mídia tem 

grande influência sobre o preço de suas ações. É o que mostrou o 

resultado de um estudo que monitorou, ao longo de 10 anos, mais 

de 80.000 anúncios realizados por empresas sobre assuntos 

diversos, como: lançamento de novos produtos, fusões, aquisições, 

negociações, entre outros. Descobriu-se que quando as empresas 

realizam diversos anúncios simultaneamente (no mesmo dia), o 

efeito sobre o valor da ação é maior do que quando os anúncios 

são feitos de forma isolada. Por exemplo, recentemente a 

Volkswagen® realizou dois anúncios distintos simultaneamente: 

revelou que teve lucro superior a 2 bilhões de euros em 2016 e no 

mesmo dia apresentou o Tiguan Allspace® como uma das atrações da marca no salão do automóvel de 

Genebra. Nesse caso, a influência positiva sobre o valor da ação ocorre devido à maior visibilidade que o 

anúncio conjunto exerce sobre possíveis investidores. Os pesquisadores descobriram ainda que a influência 

positiva sobre o valor da ação é maior em duas situações específicas: (a) para empresas que atuam em 

mercados de nicho e possuem uma base pequena de acionistas; e (b) para empresas de alto valor que se 

esforçam para atender as altas expectivas dos investidores.  

 
Fonte: Nooshin L. Warren and Alina Sorescu (2017) When 1 + 1 > 2: How Investors React to New Product Releases Announced Concurrently with 
Other Corporate News. Journal of Marketing: March 2017, Vol. 81, No. 2, pp. 64-82. 
 
 

Ganhe mais vendendo online e offline #vendas  
Por Flávio Osten 
 

Empresas que vendem serviços online e offline, como por exemplo jornais e revistas, devem encontrar o 

equilíbrio que ofereça a melhor rentabilidade entre vender assinaturas e publicidade. Quanto menor o valor 

das assinaturas, teoricamente maiores serão as vendas e quanto maior as vendas maior o interesse de 

anunciantes. Ou seja, existe um efeito cruzado entre o número de assinaturas e a receita de publicidade. 

Pesquisadores americanos apresentaram um modelo que pode calcular a melhor rentabilidade possível entre 

diversas opções de pacotes (apenas online, apenas físico ou híbrido), diferentes segmentos de clientes e 

diferentes preços. Esse modelo prevê, por exemplo, que o investimento na venda de anúncios resultará 

em maior rentabilidade do que o mesmo investimento na busca de novos assinantes.   
 

Fonte: Vamsi K. Kanuri, Murali K. Mantrala, and Esther Thorson (2017) Optimizing a Menu of Multiformat Subscription Plans for Ad-Supported Media 

Platforms. Journal of Marketing: March 2017, Vol. 81, No. 2, pp. 45-63. 
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Não venda gato por lebre #4Ps #promoção 
Por Victória Vilasanti 

 

É comum empresas fazerem propagandas enfatizando a 

qualidade de seus produtos. Nesse sentido, os gestores 

acreditam que essa comunicação referente a qualidade 

é suficiente para moldar as percepções do consumidor. 

Porém, um estudo recente mostrou que os 

consumidores somente serão convencidos por uma propaganda de alta qualidade se ela for confirmada por 

amigos, familiares ou websites. Ou seja, propagandas baseadas em apelos de qualidade são benéficas 

apenas para empresas que ofereçam este atributo, gerando uma boa percepção pela comunidade de 

usuários, principalmente para produtos de alto envolvimento do consumidor (ex.: carro, computador). Por 

exemplo, se a CCE® fizesse propaganda enfatizando a qualidade de seus notebooks, os clientes perceberiam 

esse estímulo de qualidade de maneira inferior comparado a mesma propaganda feita pela Sony®. Dessa 

forma, empresas que comercializam produtos que não tem como atributo central a qualidade devem fazer 

propagandas centradas em outros atributos - como preço, entrega, design. 

 
Fonte: Praveen K. Kopalle, Robert J. Fisher, Bharat L. Sud, and Kersi D. Antia (2017) The Effects of Advertised Quality Emphasis and Objective 
Quality on Sales. Journal of Marketing: March 2017, Vol. 81, No. 2, pp. 114-126. 
 

Como sua empresa escolhe novos clientes? #novosclientes #atração 

Por Victória Vilasanti 

 
Gerar maior receita depende de uma boa gestão da carteira de clientes, ou seja, otimização da aquisição, 

retenção e lucratividade dos mesmos. No entanto, gestores tendem a ter maior foco na retenção e 

lucratividade dos clientes, deixando a aquisição em segundo plano. A escolha de clientes alvo para aquisição 

normalmente ocorre com base em julgamento dos gestores, troca de informações com outras empresas ou 

de forma aleatória, sem um método definido. Para resolver essa deficiência, pesquisadores dos Estados 

Unidos e da Alemanha desenvolveram um modelo que pode ser aplicado por qualquer empresa que busca 

melhorar seu processo de aquisição. Esse modelo demonstrou que existem 8 fatores que podem ajudar a 

escolher os melhores clientes potenciais: a composição da família, dados do último pedido, categoria de 

pedidos feitos por mala direta, preferências financeiras, o quanto a pessoa e sociável, religiosa, cultural e 

crítica. Se você tem interesse em utilizar o modelo sugerimos que busque o artigo original (onde são 

apresentadas as fórmulas para desenvolvê-lo)   
 
Fonte: Sebastian Tillmanns, Frenkel Ter Hofstede, Manfred Krafft, and Oliver Goetz (2017) How to Separate the Wheat from the Chaff: Improved 
Variable Selection for New Customer Acquisition. Journal of Marketing: March 2017, Vol. 81, No. 2, pp. 99-11 
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