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Vendedores bonitos te ajudam a vender mais?  

#comportamentodoconsumidor #equipedevendas 

Por Victoria Vilasanti 

 

Imagine que você é gestor de uma loja de roupas e decide 

contratar um vendedor "bonitão", ou seja, um homem alto, do 

tipo atlético, considerado muito atraente. Essa estratégia deve 

fazer com que as mulheres gastem mais dinheiro na loja, certo? 

ERRADO! Recentemente descobriu-se que o fato de contratar um 

vendedor homem com o tipo físico "dominante" (atraente) 

aumenta a competitividade intra-gênero. Isso quer dizer que os 

homens, ao invés das mulheres, tendem a gastar mais do que 

normalmente gastariam, de forma a consumir produtos mais 

caros que sinalizem poder e status. Isso é ainda mais saliente 

para homens que não se encaixem nos padrões "dominantes" 

(são de estatura baixa, acima do peso, etc.). Esse tipo de 

informação pode representar mudanças na estratégia de 

contratação de vendedores para os setores masculinos de marcas 

de luxo, uma vez que os resultados são contrários as práticas 

atuais deste mercado. 

 
Fonte: Tobias Otterbring, Christine Ringler, Nancy J. Sirianni, and Anders Gustafsson (2018) The Abercrombie & Fitch Effect: The 

Impact of Physical Dominance on Male Customers’ Status-Signaling Consumption. Journal of Marketing Research: February 2018, 

Vol. 55, No. 1, pp. 69-79. 

 

 

Preço ou Relacionamento: o que vende mais no contexto B2B? 

#mktderelacionamento #promoção #mktdireto 

 

Por Flávio Osten 

 

Assim como as empresas que vendem diretamente ao consumidor final, as que vendem seus produtos para 

outras empresas (B2B) realizam comunicações diretas de marketing. Mas qual a melhor estratégia para essa 

comunicação? Seria melhor falar sobre assuntos financeiros (ex. oferta de desconto) ou tentar criar conexões 

pessoais buscando relacionamento? Estudo recente demonstrou que ambos podem gerar benefícios em 

termos de vendas de curto e longo prazo, assim, devem ser utilizadas em conjunto. Demostrou-se ainda que 

grandes empresas preferem mensagens com conteúdo financeiro, já pequenas empresas valorizam os 

conteúdos buscando relacionamento. Além disso, empresas que compram mais tendem a valorizar ambos 

os tipos de mensagem em relação às empresas que compram menos. 

 
Fonte: Kihyun Hannah Kim and V. Kumar (2018) The Relative Influence of Economic and Relational Direct Marketing Communications 

on Buying Behavior in Business-to-Business Markets. Journal of Marketing Research: February 2018, Vol. 55, No. 1, pp. 48-68. 
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Os deuses podem atrapalhar as vendas da sua empresa 

#comportamentodeconsumo #religião 

 

Por Lucas Finoti 

 

O tipo do apelo de uma propaganda pode fazer com 

que um indivíduo tome uma decisão de compra. Um 

apelo de medo, por exemplo, é uma mensagem que 

tenta provocar preocupação ao descrever uma 

ameaça relevante e depois descreve sugestões viáveis 

e efetivas na forma de produtos ou serviços. É o caso, 

por exemplo, de empresas que trabalham com venda 

de seguros, primeiro usam o apelo de medo (acidente 

de carro) e depois oferecem soluções (seguro do 

carro, seguro de vida). Uma pesquisa recente revelou 

que a eficácia dos apelos de medo é menor quando a 

empresa disponibiliza a propaganda em um contexto que remete à ideia de Deus (imagens e músicas 

religiosas). Isso acontece, pois, os consumidores associam o conceito de Deus com uma ideia de suporte 

ilimitado, fazendo com que seja possível lidar com os eventos negativos sem a necessidade da oferta 

realizada pela empresa. Sabendo-se que 84% da população mundial é afiliada a algum grupo religioso, os 

gestores de marketing devem ter cautela no uso de apelos de medo em situações em que a ideia de Deus é 

evidenciada para os consumidores. Utilizar apelos de medo na presença de aspectos relacionados à religião 

(por exemplo, um outdoor perto de uma capela ou outro edifício religioso) pode diminuir persuasão do apelo. 

 
Fonte: Eugenia C. Wu and Keisha M. Cutright (2018) In God’s Hands: How Reminders of God Dampen the Effectiveness of Fear 

Appeals. Journal of Marketing Research: February 2018, Vol. 55, No. 1, pp. 119-131. 

 

Patrocínio de celebridades traz resultados? 

#promoção #patrocínio #investimentopublicitário 

Por Antonio Pisicchio 

 

Patrocinar celebridades é uma estratégia comum para 

empresas globais, porém, essa estratégia é de fato capaz de 

trazer resultados para as empresas? Pensando nessa questão, 

pesquisadores buscaram estudar o resultado gerado quando 

empresas combinam mídias planejadas com patrocínio de 

celebridades. Descobriu-se, então, que o uso de patrocínio é 

capaz de gerar visibilidade para a marca e aumentar os 

resultados de vendas. Além disso, observou-se que conforme 

o ciclo de vida do produto a relação entre o investimento em 

mídias tradicionais e a exposição da marca por meio do patrocínio muda. Quando o produto está em um 

estágio inicial, as empresas podem reduzir a verba de mídias tradicionais se a celebridade estiver com alta 

visibilidade. Conforme o produto avança no estágio de vida, a mídia tradicional e a visibilidade do patrocínio 

tornam-se complementares, sendo necessário investir em ambos. 

 
Fonte: Timothy P. Derdenger, Hui Li, and Kannan Srinivasan (2018) Firms’ Strategic Leverage of Unplanned Exposure and Planned 

Advertising: An Analysis in the Context of Celebrity Endorsements. Journal of Marketing Research: February 2018, Vol. 55, No. 1, pp. 

14-34. 
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Pagar menos e lucrar mais com comerciais na TV? Sim, é possível! 

#propaganda #televisão #modelosdeprevisao  

                                                                                                                                Por Rafael Demczuk 

 

A TV continua sendo a forma mais utilizada para a transmissão e recepção de conteúdo de vídeo, bem como 

o maior meio publicitário. Dados da consultoria eMarketer mostram que, em 2016, o investimento em 

propaganda televisiva nos Estados Unidos foi de aproximadamente 72 bilhões de dólares (232 bilhões de 

reais). Diante do gasto expressivo com propagandas e da concorrência acirrada entre empresas, gestores e 

pesquisadores de marketing se questionam sobre a possibilidade de redução de custos e aumento de lucros 

na utilização de propagandas. Nesse sentido, uma pesquisa recente demonstrou que aproximadamente 35% 

da permanência dos telespectadores nos comerciais está relacionada com caraterísticas como perfil 

demográfico do público-alvo, categoria do programa no qual a propaganda é veiculada, tipo de programa 

(ao vivo ou gravado) e duração da propaganda. Descobriu-se também que boa parte da melhoria em 

eficiência publicitária ocorre ao se reduzir a chance de mudança de canal por parte dos espectadores ou 

ainda ao adquirir comerciais com menor custo por telespectador. Assim, os gestores podem reduzir os custos 

e aumentar as visualizações dos anúncios realizando uma segmentação apropriada, selecionando os espaços 

de comerciais (slots) com maior probabilidade de visualização e optando pelos anúncios com impressões 

mais baratas. Para explicações mais detalhadas sobre o cálculo da rentabilidade dos comerciais, bem como 

sobre os meios que geram maior retenção, acesse o artigo que descreve o modelo desenvolvido pelos 

pesquisadores.  

 

Fonte: Yiting Deng and Carl F. Mela (2018) TV Viewing and Advertising Targeting. Journal of Marketing Research: February 2018, 

Vol. 55, No. 1, pp. 99-118. 

 

 

Os benefícios dos programas de recomendação de clientes                                 Por Bruna Costa 

#incentivos #promoção #mktderelacionamento 

 

Programas do tipo "cliente indica cliente" são táticas de 

marketing relativamente comuns. Esses programas consistem 

em oferecer incentivos aos clientes que já têm relacionamento 

com a empresa em troca de indicações de novos clientes (Ex. 

Dropbox® oferece espaço de armazenamento por indicação de 

novos usuários, desde que eles iniciem uma conta no sistema). 

Segundo um recente estudo, os clientes conquistados por meio 

de programas indicação tem custo de aquisição mais baixo e 

possibilitam margens mais altas.  Isso porque clientes que 

indicam facilitam a adaptação entre as partes visto que 

conhecem a empresa mais que os novos clientes. Além disso, 

conhecem as pessoas de seu círculo de relacionamento melhor 

que a empresa. Clientes que tem suas necessidades mais compatíveis com as ofertas da empresa, como é o 

caso de clientes que vêm de indicação, tendem a: (1) comprar mais, pagando o preço solicitado pelo produto; 

(2) aumentar a propensão de compra pelas ofertas já existentes; (3) reduzir custos de serviço, não sendo 

necessário esforço para esclarecer como o produto pode atender às suas necessidades. Por fim, as chances 

de um cliente indicado sair da empresa enquanto o que indicou permanecer são pequenas. 

 
Fonte: Christophe Van Den Bulte, Emanuel Bayer, Bernd Skiera, and Philipp Schmitt (2018) How Customer Referral Programs Turn 

Social Capital into Economic Capital. Journal of Marketing Research: February 2018, Vol. 55, No. 1, pp. 132-146. 
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Quando exibir as características comuns na oferta de produtos similares  

#comunicação #propaganda 

Por Helison Bertoli 

 

 

Produtos de uma mesma categoria frequentemente têm algumas características em comum. Por exemplo, 

imagine um indivíduo que está tentando decidir qual carro comprar, um Citroën C4 Lounge 1.6® ou um 

Renault Sandero R.S. 1.6®. Apesar de serem carros de marcas e preços diferentes, ambos têm câmbio 

manual de 6 marchas, motor de 4 cilindros 1.6, computador de bordo, entre outras similaridades. Muitos 

profissionais de marketing têm dúvidas se devem ou não exibir essas características em comum entre os 

produtos, não sabendo como elas podem impactar as vendas de seus produtos. Para responder essa dúvida, 

uma pesquisa demonstrou que um fator chave na hora de decidir entre exibir ou não os atributos em comum 

do produto são as expectativas do consumidor. Se a expectativa do consumidor é menor do que o produto 

realmente oferece, então a empresa deve exibir as 

características em comum. Porém, se a expectativa do 

consumidor é maior comparado ao que o produto 

proporciona, então a empresa não deve apresentar essa 

característica em comum. Por exemplo, as vendas de um 

automóvel mais barato podem aumentar se o anúncio dele 

indicar que ele possui a mesma potência que alternativas mais 

caras. Assim, essa pesquisa demonstra aos gestores de 

marketing a importância de se avaliar as expectativas do 

consumidor antes de decidir como anunciar os atributos de 

um produto. 

 
Fonte: Ioannis Evangelidis and Stijn M.J. Van Osselaer (2018) Points of (Dis)parity: Expectation Disconfirmation from Common 

Attributes in Consumer Choice. Journal of Marketing Research: February 2018, Vol. 55, No. 1, pp. 1-13. 

 

 

Regulamentações em propagandas políticas funcionam?                                 Por Helison Bertoli 

#marketingpolitico #propaganda 

 

Campanhas eleitorais que têm intenção de atacar partidos opostos (campanhas negativas) geralmente não 

são apreciadas pelos eleitores, apesar disso, elas ainda persistem. Alguns países, numa tentativa de 

desmotivar essa prática, obrigam os candidatos que propagam essas mensagens atacando seus adversários 

a endossar a campanha com o seu nome. Assim, ao final de uma propaganda politica negativa, o candidato 

precisa declarar "Meu nome é Fulano, e eu aprovo essa mensagem". Para explorar mais os resultados dessa 

regulamentação, um estudo recente focou no impacto dessa obrigação do endosso sobre os eleitores. O que 

se descobriu é que a regulamentação gera uma influência contrária ao que se esperava. O endosso gera 

maior credibilidade e faz com que os eleitores melhorem sua atitude em relação as campanhas negativas. 

Assim, essa pesquisa abre uma nova discussão sobre a implementação de regulamentações na esfera 

politica-eleitoral, demostrando a necessidade de novas estratégias mais eficazes para regulamentação de 

campanhas.   

 

Fonte: Minah H. Jung and Clayton R. Critcher (2018) How Encouraging Niceness Can Incentivize Nastiness: An Unintended 

Consequence of Advertising Reform. Journal of Marketing Research: February 2018, Vol. 55, No. 1, pp. 147-161. 
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“Não se vá, não me abandone por favor” ♫ 

Novas ideias para melhorar a efetividade de estratégias de retenção                Por Isadora Tonet 

#crm #retençãodeclientes 

 

Quando se fala em campanha de retenção de clientes, muitas vezes 

o primeiro passo das empresas é identificar quais estão mais 

propensos a deixar a base. Essa prática pode ter o efeito contrário 

do esperado, incentivando os clientes a abandonar a empresa. 

Percebendo essa falha, uma pesquisadora da Universidade de 

Columbia, começou a questionar se os consumidores com maior 

risco de cancelamento seriam realmente o público certo para as 

campanhas de retenção. Ela propôs que o enfoque deveria ser 

naqueles consumidores que possuem maior sensibilidade às ações 

de marketing. Uma forma de identificar esses consumidores é por 

meio de experimentações de campo, que possibilitam entender as 

diferenças de resposta às intervenções de marketing, otimizando a 

segmentação e tornando as campanhas de retenção mais efetivas. 

 
Fonte: Eva Ascarza (2018) Retention Futility: Targeting High-Risk Customers Might Be Ineffective. Journal of Marketing Research: 

February 2018, Vol. 55, No. 1, pp. 80-98. 
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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.  

 

 

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.16.0163
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.16.0163
mailto:contato@pontedomarketing.com.br

