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O GERENTE FICOU MALUCO! Como os descontos influenciam relacionamentos de longo prazo 

#marketingderelacionamento #retençãodeclientes #recompra 

 

Por Victoria Vilasanti 

 

A prática de descontos é uma ferramenta do marketing 

bastante utilizada em diversos setores. Além de gerar 

aumento nas vendas, os descontos também podem ajudar 

as empresas a construir relacionamentos com clientes. Ainda 

que gere resultados positivos, o desconto aumenta os custos 

para a empresa. Então, você sabe o quanto deve investir em 

descontos para que tenha maiores chances de desenvolver 

um bom relacionamento com o cliente?  

Recentemente descobriu-se que descontos muito baixos ou 

muito altos tendem a gerar resultados negativos em um 

relacionamento a longo prazo. Isso acontece porque quando 

uma empresa oferece um desconto muito alto ela cria uma expectativa de descontos elevados e recorrentes. Quando 

o cliente não encontra essa frequência de descontos esperada, ele tende a buscar uma marca substituta. Já quando a 

empresa oferece descontos baixos, o cliente tende a não percebe-los. Assim, o ideal para empresas que estão 

buscando criar e manter relacionamentos com clientes é oferecer um desconto inicial moderado (de 15 a 20%). Desta 

forma, o consumidor percebe e espera benefícios ao se relacionar com a empresa, mas sem expectativas de 

descontos extraordinários. 

Fonte: M.J. del Rio Olivares, Kristina Wittkowski, Jaakko Aspara, Tomas Falk, and Pekka Mattila (2018) Relational Price Discounts: Consumers’ 

Metacognitions and Nonlinear Effects of Initial Discounts on Customer Retention. Journal of Marketing: January 2018, Vol. 82, No. 1, pp. 115-131. 

 

 

Como avaliar o valor do cliente para a empresa?                                                          Por Lucas Finoti 

#clientes #marketingderelacionamento #CLV 

 

Uma das decisões mais importantes do gestor de marketing é determinar a quantidade de recursos a serem 

investidos no relacionamento com clientes. Nesse sentido, o maior desafio é alinhar a aplicação de recursos (dinheiro, 

pessoas, conhecimento) de forma a gerar valor para os clientes enquanto a contrapartida econômica é recebida pela 

empresa. Assim, para melhorar os resultados organizacionais, o correto seria aplicar recursos no relacionamento com 

aqueles clientes de maior valor futuro. Mas como as empresas podem tomar esse tipo de decisão? Como determinar o 

valor que o cliente tem para a empresa? Recentemente o Professor V. Kumar, um dos pesquisadores mais influentes 

sobre o estudo do Valor do Cliente, propôs a Teoria da Valoração do Cliente. De acordo com essa nova teoria, existem 

três mecanismos que ajudam a prever quais clientes têm potencial para gerar maior retorno no futuro: (1) a 

contribuição direta, que trata do lucro líquido oriundo do relacionamento com o cliente; (2) a profundidade da 

contribuição direta, ou seja, a diversidade de itens em uma única compra; e (3) a amplitude da contribuição indireta, 

que se refere às contribuições indiretas do consumidor por meio da influência sobre novos compradores e do 

feedback a respeito das ofertas da empresa. Para explicações mais detalhadas sobre o cálculo do valor do cliente, 

acesse o artigo na íntegra. 

 
Fonte: V. Kumar (2018) A Theory of Customer Valuation: Concepts, Metrics, Strategy, and Implementation. Journal of Marketing: January 2018, 

Vol. 82, No. 1, pp. 1-19. 
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Como ter sucesso no mercado de economia compartilhada? 
#peertopeer #plataformas #modelodenegócios #trocaslaterais  

 

Por Antonio Pisicchio 

 

Você sabe o que é um mercado de trocas laterais? Os profissionais estão familiarizados com o termo peer-to-peer, 

porém a definição de trocas laterais amplia esse conceito, englobando todas as empresas que operam em plataformas 

tecnológicas próprias, como Uber®, Cabify®, Kickstarter®, AirBNB® entre tantas outras. Essas empresas, por meio de 

suas plataformas, conectam pessoas, auxiliam o encontro entre indivíduos que oferecem produtos/serviços a possíveis 

clientes ou ainda centralizam as operações entre esses indivíduos. 

 

Em um estudo realizado durante 6 anos, pesquisadores da Califonia State University classificaram essas empresas em 

4 grupos - Fóruns, Facilitadoras, Pareadoras e Hubs – indicando quais são os fatores chave para o sucesso de 

cada uma: 

 FÓRUNS são empresas que reduzem os custos de busca e facilitam a conexão entre as partes Ex. Carpool® e 

Blablacar®. O sucesso dessas empresas está relacionado ao investimento na plataforma para alcançar o maior 

número possível de pessoas e melhorar a comunicação entre as partes. 

 

  FACILITADORAS são empresas como o Catarse® e Mercado Livre®, que geram valor ao facilitar a procura 

e a decisão de investimento. Nesse tipo de empresa, deve-se facilitar, padronizar e simplificar a comunicação 

e a transmissão do valor. 

 

 PAREADORAS são empresas que geram valor ao parear apropriadamente pessoas e estabelecer relações, 

exemplo desse tipo de empresa é o Uber®. Para essas empresas é fundamental gerenciar os riscos que 

envolvem a operação, para tanto é recomendado seleção adequada das partes, oferecer garantias, e verificar 

da reputação e qualidade. 

 

 HUBS são empresas que centralizam as trocas e relações como, por exemplo, a fintech Nexoos®. A 

plataforma tem muita importância para essas empresas, devendo-se investir na tecnologia da plataforma e na 

marca da empresa com o objetivo de atrair mais atores para dento do Hub. 

Partindo-se dessas categorias, descobriu-se que muitas vezes o sucesso dessas empresas está associado a dois 

aspectos: (i) da capacidade tecnológica da plataforma em gerir e intermediar as relações, e (ii) da extensão das 

relações entre as pessoas que utilizam essas plataformas. 

Fonte:  Rebeca Perren and Robert V. Kozinets (2018) Lateral Exchange Markets: How Social Platforms Operate in a Networked Economy. Journal 

of Marketing: January 2018, Vol. 82, No. 1, pp. 20-36. 
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COMPETIÇÃO OU COOPERAÇÃO? Prós e contras da proximidade de franquias da mesma marca 

#gestaodoconhecimento #gestaodefranquias 

Por Isadora Tonet 

 

É melhor que as lojas de uma mesma franquia estejam próximas ou distantes entre si? Depende! Historicamente as 

opiniões se dividem: alguns defendem que a proximidade é benéfica, pois gera conhecimento de mercado que pode 

ser compartilhado. Já outros argumentam que isso gera competição interna, dividindo os lucros e baixando o 

rendimento individual de cada loja. Nesse sentido, uma pesquisa recente mostrou que a proximidade é apenas um 

dos pontos que influencia nos resultados gerais de cada franquia.  

Além da proximidade, é preciso saber se as lojas têm motivação para compartilhar o conhecimento que possuem. Por 

exemplo: quando um mesmo proprietário possui mais de uma loja franqueada em uma mesma região, há uma 

tendência maior de criar formas de aproveitar o conhecimento gerado em uma loja para melhorar o desempenho da 

outra. 

Também, o tempo de experiência da franquia é um ponto a ser considerado. Lojas franqueadas com mais tempo de 

existência têm uma habilidade maior para compartilhar informações. Então, quando uma nova loja é inaugurada 

próxima a outras já estabelecidas, a mais recente tem uma maior tendência de apresentar melhores resultados, por 

poder absorver esse conhecimento já desenvolvido nas demais lojas. A pesquisa traz resultados que ajudam gestores 

que já possuem ou pretendem implantar uma franquia, pois oferece direcionamentos sobre diferentes problemas que 

esse tipo de empreendimento pode enfrentar. 

Fonte: Moeen Naseer Butt, Kersi D. Antia, Brian R. Murtha, and Vishal Kashyap (2018) Clustering, Knowledge Sharing, and Intrabrand 

Competition: A Multiyear Analysis of an Evolving Franchise System. Journal of Marketing: January 2018, Vol. 82, No. 1, pp. 74-92. 

 
 

Promova a interação entre usuários de sua comunidade online e venda mais!  
#influenciasocial #comportamento 

Por Helison Bertoli 

 

As comunidades online são plataformas que facilitam a interação e troca de 

informações entre pessoas. Quanto mais interações sociais acontecem na 

plataforma, maior é a chance que consumidores sejam contagiados pelos 

comportamentos de outros indivíduos.  Para melhor entender como este 

contágio social dentro das comunidades pode influenciar o padrão de consumo 

dos seus usuários, um estudo analisou uma comunidade de um jogo 

multiplayer online. Neste estudo, os pesquisadores coletaram (i) o padrão de 

atividade, (ii) as conexões e amigos e (iii) o histórico de compras dentro do 

jogo de cada usuário, tanto para produtos funcionais - por exemplo, 

equipamentos que melhoram o desempenho do personagem - quanto produtos 

mais hedônicos, como por exemplo, vestimentas que tem uma função 

puramente estética, podendo ajudar a imagem do jogador frente outros 

usuários. Os resultados demonstraram que as interações sociais dentro do jogo aumentam as compras. Dessa 

maneira, consumidores que viam seus colegas de diversão gastando em produtos tendiam a gastar mais dentro do 

jogo. Também constataram que essa influência era maior para produtos hedônicos (que ajudavam na imagem do 

jogador) do que para os funcionais (que melhoravam a performance no jogo). Recomenda-se aos gestores de 

comunidades online que invistam em ferramentas que promovam a interação entre usuários para que, assim, 

consumidores apresentem maiores taxas de compras dentro da plataforma. 

Fonte: Eunho Park, Rishika Rishika, Ramkumar Janakiraman, Mark B. Houston, and Byungjoon Yoo (2018) Social Dollars in Online Communities: 

The Effect of Product, User, and Network Characteristics. Journal of Marketing: January 2018, Vol. 82, No. 1, pp. 93-114. 
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COMO INCENTIVAR SEU VENDEDOR: O uso de metas de curto prazo 
#metas #comissãodevendas #gestaodaforçadevendas                                                              

Por Flávio Osten 
 

É comum encontrarmos empresas que paguem comissões para seus vendedores que atingem as metas no final do 

mês. Algumas empresas usam também metas de curta duração (ex. semanais) para manter seus vendedores 

comprometidos. Percebe-se que alguns vendedores atingem as metas de vendas de curta duração de maneira 

constante, enquanto outros alcançam o mesmo resultado apenas nos últimos dias. Pesquisadores da Universidade do 

Missouri descobriram que o vendedor que bate todas as metas de curta duração, terá um maior desempenho no final 

do mês. 

A lógica é parecida com estudantes em uma universidade: aqueles que estudam sempre e de maneira constante 

tendem a ter um desempenho acadêmico melhor do que aqueles que estudam bastante próximo das provas. Outro 

aspecto dessa pesquisa refere-se a quanto o desempenho dos vendedores no mês anterior influenciaria o 

desempenho atual. Foi descoberto que os melhores e os piores vendedores são quem mais se beneficiam das metas 

de curto prazo, já os vendedores medianos praticamente não são incentivados por essas metas. Dessa forma, 

gestores de vendas podem ajustar a maneira como estipulam e remuneram as metas de curto prazo. Por exemplo, 

pode ser importante aumentar a remuneração da primeira meta de curto prazo para incentivar que toda a equipe se 

dedique desde o início do mês. Gestores também podem fazer ações focadas nos piores e melhores vendedores do 

último mês, uma vez que eles têm mais chance de se motivar com as metas de curto prazo. 

Fonte: Ashutosh Patil and Niladri Syam (2018) How Do Specialized Personal Incentives Enhance Sales Performance? The Benefits of Steady Sales 

Growth. Journal of Marketing: January 2018, Vol. 82, No. 1, pp. 57-73. 

 

A presença nas redes sociais impacta nos resultados da empresa? 
#MídiasSociais #MarketingDigital #Desempenho       

                                                                                                                                      Por Rafael Demczuk  
 

Considerando as 500 maiores empresas listadas no 

ranking da Fortune, 73% estão presentes no Twitter®, 

66% possuem página no Facebook® e 62% adicionam 

conteúdo em seus canais do YouTube®. Mas será que a 

participação nas redes sociais gera resultados para tais 

companhias? Um estudo recente revelou que quando o 

conteúdo é gerado pela empresa, ela passará a ser mais 

conhecida, porém com menor influência na intenção de 

compra dos consumidores. Sempre que as marcas 

possuem alta ou baixa qualidade, haverá a recomendação 

para novos consumidores. No entanto, no longo prazo 

marcas de baixa qualidade tendem a ter resultado 

inferior. 

Por outro lado, quando os consumidores são os responsáveis pela criação, compartilhamento ou viralização do 

conteúdo, o resultado será uma maior satisfação, intenção de compra, conhecimento da marca e valor para a 

empresa. Mas então, as empresas conseguem melhorar seu desempenho com a presença nas redes sociais? A 

resposta direta é sim, os acionistas podem obter lucro, aumentar a qualidade percebida, o engajamento e o boca-a-

boca com a utilização dos conteúdos espontâneos nas redes sociais. Porém é necessário cautela! Assegure-se que o 

produto da sua empresa possui qualidade, pois, caso contrário, os efeitos negativos serão perceptíveis no longo 

prazo. 

Fonte: Anatoli Colicev, Ashwin Malshe, Koen Pauwels, and Peter O’Connor (2018) Improving Consumer Mindset Metrics and Shareholder Value 

Through Social Media: The Different Roles of Owned and Earned Media. Journal of Marketing: January 2018, Vol. 82, No. 1, pp. 37-56. 
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O conselho diretivo aumenta a inovação da empresa?                                             Por Bruna Costa 

#conselhodiretivo #inovação #novosprodutos 

 

Alguns executivos podem trabalhar em mais de uma empresa ao mesmo tempo, seja como diretor, seja como 

conselheiro. Se um executivo trabalha em duas ou mais empresas a troca de informações e experiências entre essas 

empresas acontece com mais facilidade, aumentando o lançamento de produtos com melhorias. Contudo, uma 

pesquisa provou que nem sempre essa é uma afirmação verdadeira. Se as empresas forem do mesmo ramo, a 

colaboração entre elas pode ser limitada ao know-how. Ainda, se forem empresas concorrentes, o diretor pode ser 

forçado a sair de uma das empresas, levando consigo informações confidenciais e gerando dificuldades para sua 

substituição. Para que essa rede de relacionamentos seja favorável, é necessária a diversificação no ramo de atuação 

evitando a participação de diretores em (potenciais) concorrentes. Além desses resultados, a presença de diretores 

com formação em marketing aumenta a possibilidade de lançamento de produtos com melhorias – devido ao “olhar 

para o mercado em busca de novas oportunidades” desses profissionais. 

Fonte: Raji Srinivasan, Stefan Wuyts, and Girish Mallapragada (2018) Corporate Board Interlocks and New Product Introductions. Journal of 

Marketing: January 2018, Vol. 82, No. 1, pp. 132-148. 
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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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