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Quando a morte está por perto, seu esforço de comunicação pode passar despercebido. Um
estudo recente mostrou que embora informações relacionadas à morte, como assassinatos,
acidentes e doenças, estejam amplamente presentes em jornais e canais de
entretenimento, consumidores expostos a essas informações ficam menos sensíveis a
promoções. Assim, sua estratégia pode passar despercebida porque o impacto de tais
informações leva consumidores a valorizar questões pessoais, como o amor e os laços de
amizade. Mas, se da morte ninguém escapa, o que fazer para salvar sua estratégia?
Se você expõe seu produto em canais que podem apresentar informações relacionadas à
morte, o melhor a fazer é combinar promoções e descontos com estímulos que explorem
valores mais pessoais e intrínsecos. Por exemplo, o anúncio daquele combo com preço
especial da academia deve ser combinado com o benefício de fazer novos amigos.
Mas precisamos lembrar que a morte nem sempre é inimiga! Anúncios com informações
que podem não ser bem recebidas, tais como produtos mais caros ou novas embalagens
com menos conteúdo, podem passar despercebidos pelo consumidor. Isso acontece porque
os consumidores ficam menos sensíveis a estes detalhes quando a morte está por perto.

Dos perigos da morte nenhuma
comunicação está a salvo!

#propaganda Por Cecília Souto Maior

FONTE: Huang, Z., Huang, X., & Jiang, Y. (2018). The Impact of Death-Related Media Information on 
Consumer Value Orientation and Scope Sensitivity. Journal of Marketing Research, 55(3), 432-445.
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Sites e plataformas de relacionamento funcionam por meio
de códigos de computação complexos que cruzam diversas
características de usuários para gerar pares "compatíveis".
Nessas empresas, a principal questão a ser gerenciada é a
relação entre eficácia das combinações e o lucro. Isso
porque, diferentemente de negócios convencionais em que
o aumento da eficácia gera aumento da receita, nos sites e
plataformas de relacionamento o aumento da eficácia pode
gerar diminuição de receita. Para entender como isso
funciona é necessário analisar de onde vem a receita
desse tipo de negócio. Existem duas fontes possíveis de
receita:
(I) os usuários que pagam pela inscrição ou pela navegação;
(II) os anunciantes que pagam por banners e pop-ups de
propaganda.

Perfect Match? 

#tecnologia #tomadadedecisão #plataformasPor Bruna C. Costa

FONTE: Wu, Y., Zhang, K., & Padmanabhan, V. (2018). Matchmaker 
Competition and Technology Provision. Journal of Marketing Research, 
55(3), 396–413. 

NEM TANTO.
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Você percebe que as duas fontes estão relacionadas com a
quantidade de inscritos? Pois bem, as empresas precisam de
eficácia para que os usuários fiquem satisfeitos e para atrair
novos usuários. Contudo, uma vez que conseguem a combinação
desejada, esses usuários desativam seus cadastros e o site ou
plataforma de relacionamento perde uma fonte potencial de
receita. Assim, as empresas acabam adotando códigos que não
fazem a combinação "perfeita" para que elas mantenham sua
fonte potencial de receita.
Um recente estudo apresentou um modelo que engloba todos
esses fatores e que auxilia a tomada de decisão sobre
implementar ferramentas mais eficazes ou não. Essa mesma
lógica também é aplicável a sites e plataformas de emprego, onde
a receita vem de anúncios de empresas que ofertam vagas e da
inscrição de pessoas que buscam empregos. Para mais detalhes
do modelo, acessar o artigo na íntegra em:

Perfect Match? 

#tecnologia #tomadadedecisão #plataformasPor Bruna C. Costa

FONTE: Wu, Y., Zhang, K., & Padmanabhan, V. (2018). Matchmaker 
Competition and Technology Provision. Journal of Marketing 
Research, 55(3), 396–413. 

NEM TANTO.

journals.ama.org

http://journals.ama.org/doi/pdf/10.1509/jmr.16.0423
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Saciedade do Consumidor: 

#comunicação #comportamento #produto #consumoPor Victoria Vilasanti

FONTE: Lasaleta, J. D., & Redden, J. P. (2018). When Promoting Similarity Slows Satiation: The 
Relationship of Variety, Categorization, Similarity, and Satiation. Journal of Marketing Research, 
55(3), 446-457. 

Como fazer seu consumidor não enjoar do seu produto.

Um desafio dos gestores de marketing é criar soluções para a saciedade - a habilidade de
um consumidor de aproveitar um produto ou uma experiência sem ficar "enjoado". Até
muito recentemente acreditava-se que a única solução para diminuir a saciedade era a
diversificação de ofertas, gerando diferentes estímulos de consumo. No entanto, um grupo
de pesquisadores desafiou essa solução. Eles propuseram que em determinadas situações a
variedade de estímulos não ajuda a reduzir a saciedade. Eles explicam que, quando os
estímulos de consumo são inerentemente diferentes, os consumidores tendem a não
classificá-los na mesma categoria, o que não os ajuda a reduzir a saciedade. Dessa forma, os
gestores de marketing devem promover a similaridade entre produtos de categorias
diferentes por meio de uma temática comum, para que o consumidor tenha a percepção de
variedade. Pegue como exemplo os produtos: chocolate e iogurte. Normalmente
consumidores percebem chocolate na categoria "sobremesa" e iogurte na categoria "café da
manhã", certo? Para que ambos sejam utilizados na mesma categoria, o gestor de marketing
pode promovê-los como "lanche da tarde", criando um tema em comum entre eles. Esse tipo
de informação é útil para criação de combos promocionais, extensões de portfólio de
produtos, criação de estratégias de branding e propaganda.
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o preço dos concorrentes?

#preço #PDV #varejo Por Flávio Osten

FONTE: Nishida, M. and Remer, M. (2018) ‘The Determinants and Consequences of Search Cost 
Heterogeneity : Evidence from Local Gasoline Markets’, 55(3), pp. 305–320.

O que impede seu cliente de procurar

A possibilidade de precificar o seu produto depende de quanto o cliente conhece outros
preços praticados no mercado. Para o cliente saber quanto custa o mesmo produto em
outros estabelecimentos ele incorrerá em custos de procura. Ou seja, o cliente
precisará investir tempo e dinheiro, entre outros recursos, para descobrir quanto o
mesmo produto custa em outras empresas. Uma interessante pesquisa quantificou
este custo e descobriu que existem diferenças entre os clientes, isto é, o custo de
buscar o preço de concorrentes é diferente para cada cliente. A principal descoberta é
que clientes com renda maior tendem a ter custos de procura maior e isso os leva a
procurar menos. Isso por que o tempo destes clientes tem "mais valor" ou porque o
custo de um produto dentro de sua renda é menos representativo. Ainda, descobriu-se
que quanto mais velho é um cliente, menor é seu custo de busca. Provavelmente isso
ocorre porque clientes mais experientes conhecem melhor o mercado e sabem
maneiras mais eficientes de descobrir o preço dos concorrentes. Portanto, empresas
devem observar as características demográficas (renda e idade) relacionadas aos
custos de busca ao tomar decisões de precificação e instalação de ponto comercial.
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Todos os filmes são iguais?

#preço #cinema #serviços Por Antonio Pisicchio

FONTE: HO, Jason YC et al. An empirical study of uniform and differential pricing in the movie 
theatrical market. Journal of Marketing Research, v. 55, n. 3, p. 414-431, 2018.

No mercado cinematográfico predomina a estratégia de preço
único, onde, independente do filme, é cobrado um mesmo valor
pelo ingresso. Porém, todos os filmes são iguais? A resposta é
não. Existem diferentes custos envolvidos em cada filme, desde
custos de produção, salários de grandes estrelas, custos com
efeitos especiais, entre outros. Dessa forma, não seria mais
lucrativo adotar uma estratégia de preços onde cada filme tivesse
seu preço determinado pelo seu custo ou apelo? Pesquisadores
chineses buscaram responder essa questão. Para tanto,
analisaram dados reais do consumo de cinema em Hong Kong e,
por meio de uma estimativa de demanda para anos seguintes,
verificaram os resultados financeiros em três cenários:
(I) preço uniforme;
(II) preço diferenciado para filmes 3D e 2D;
(III) preço completamente diferenciado para cada filme.

E se cada filme tivesse preço de ingresso diferente?



9

Todos os filmes são iguais?

#preço #cinema #serviços Por Antonio Pisicchio

FONTE: HO, Jason YC et al. An empirical study of uniform and differential pricing in the movie 
theatrical market. Journal of Marketing Research, v. 55, n. 3, p. 414-431, 2018.

Dessa forma, perceberam que a diferenciação entre 3D e 2D
gera maiores resultados comparada à uma precificação
uniforme. Também, observaram que o preço completamente
diferenciado é capaz de aumentar a demanda e gerar
maiores resultados, entretanto, com maiores riscos. Esses
riscos advém de maiores custos, conflitos de distribuição e
possíveis reclamações de clientes. Assim, recomenda-se
realizar a precificação diferenciada apenas entre 3D e 2D,
uma vez que essa apresenta resultados superiores e é mais
tangível para os consumidores sem os riscos da
precificação completamente diferenciada.

E se cada filme tivesse preço de ingresso diferente?
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#metas #mídiasocial #comportamento Por Rafael Demczuk

Com o avanço da tecnologia, cada vez mais podemos compartilhar informações,
bem como acompanhar e comparar o progresso de metas. Como exemplo podemos
citar o uso do aplicativo Nike+ Running, o qual permite postar nas redes sociais o
progresso do usuário para que seus amigos acompanhem e incentivem suas
atividades. Mas será que tal prática sempre é vista positivamente quando as metas
são similares?
Uma pesquisa recente demonstrou que quando as pessoas estão na metade do
progresso, elas evitam compartilhar seu avanço em relação ao objetivo. A
justificativa é a necessidade de evitar possíveis comparações negativas que levarão
à diminuição da motivação e uma consequente ameaça à identidade do indivíduo.
Deste modo, nem sempre o ato de incentivar o compartilhamento dos avanços,
como no caso no Nike+ Running, trarão os resultados esperados para as empresas.
Para isso é preciso conhecer o estágio que o consumidor se encontra e com quem o
compartilhamento será realizado.

compartilhamento?
Quando seu app não deve incentivar o

FONTE: Szu-Chi Huang. (2018). "Social Information Avoidance: When, Why, and 
How It Is Costly in Goal Pursuit. "Journal of Marketing Research: 55 (3), 382-395.
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Quando consumidores procuram produtos, vários são os objetivos que eles ponderam para tomar a decisão em
relação à compra. Por exemplo, um consumidor que considera comprar uma câmera fotográfica pode ter vários
objetivos em mente: gastar pouco com a câmera, ter uma câmera leve (fácil de carregar), conseguir guardar as
lembranças de momentos por meio das fotos, se divertir tirando fotos, etc. Com todos esses objetivos em mente, é
provável que um deles receba maior importância e assim direcione a escolha do consumidor (ex: gastar pouco com
a câmera). O que aconteceria se ao chegar na loja onde pretende fazer a compra, o consumidor percebesse que
todas as máquinas disponíveis são caras e não houvesse a possibilidade dele gastar pouco? Teorias sobre
comportamento indicam que quando um objetivo de alta importância não pode ser alcançado, os consumidores
tendem a adaptar a ordem de prioridade entre os objetivos.

Um método para avaliar como consumidores 
lidam com 

#comportamento #tomadadedecisão Por Helison Bertoli

FONTE: Swait, J., Argo, J., & Li, L. (2018). Modeling simultaneous multiple goal pursuit and 
adaptation in consumer choice. Journal of Marketing Research, 55(3), 352-367.

objetivos múltiplos

Para melhor explorar como os consumidores lidam com esses objetivos
múltiplos, pesquisadores propuseram uma nova metodologia para avaliar
como essa adaptação entre objetivos acontece. Nesse modelo, além dos
pesos dos múltiplos objetivos, também são levados em conta a chance do
alcance dos objetivos e o conhecimento prévio sobre os produtos. Para saber
mais sobre essa metodologia recomendamos a leitura do artigo na íntegra!
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A promoção de preço é uma ferramenta amplamente utilizada no varejo. O
quanto uma promoção influencia o nível de vendas depende de alguns fatores,
dentre eles está a profundidade do desconto. Ou seja, a diferença entre o preço
original e o preço final com desconto. Sabe-se que quanto maior a
profundidade do desconto melhores são os resultados da promoção. Qual seria,
então, uma forma de aumentar a percepção de profundidade dos descontos
sem que haja aumento no valor do desconto? Pesquisadores descobriram que
mudar a forma de apresentação do desconto (i.e. enquadramento da
mensagem) aumenta a percepção de profundidade e, consequentemente,
aumenta as intenções de compra. Por exemplo, se um shampoo entra em
promoção de R$ 10,00 por R$ 8,00 o varejista pode anunciá-lo de duas formas:
(I) com base no preço original: "Promoção: shampoo com 20% de desconto";
(II) com base no novo preço de venda: "Promoção: shampoo estava 25% mais
caro".
Observe que o valor do desconto continua os mesmos R$2,00 tanto para a
primeira como para a segunda situação. No entanto, a segunda forma de
apresentação da mensagem aumenta a percepção de profundidade do
desconto. Essas informações são especialmente úteis para varejistas que
desejam criar estratégias promocionais de preço.

Como tornar os

#promoção #descontos #Preço #varejo Por Victoria Vilasanti

FONTE: Guha, A., Biswas, A., Grewal, D., Verma, S., 
Banerjee, S., & Nordfält, J. (2018). Reframing the 
Discount as a Comparison Against the Sale Price: 
Does It Make the Discount More Attractive?. 
Journal of Marketing Research, 55(3), 339-351.

descontos mais atrativos
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Sabe-se que a quantidade de parceiros influencia o poder e a posição de um agente
em uma rede de relacionamentos. Contudo, quando falamos de redes sociais, as
empresas têm dificuldade em lidar com a dinâmica que existe nesse tipo de rede, pois
páginas que têm muitos seguidores não apresentam garantia de sucesso. Isso porque,
as atividades de marketing na rede podem resultar em aumento de demanda
(resultado a curto prazo) mas também podem influenciar o relacionamento com
consumidor (resultado a longo prazo). Um grupo de pesquisadores realizou um estudo
para verificar como atividades específicas direcionadas para seguidores impactam os
resultados da empresa. A pesquisa apresentou um modelo para cálculo do sucesso de
ações em redes sociais considerando atividades específicas e a evolução da estrutura
da rede. Isso quer dizer que as ações em redes sociais não devem levar em
consideração somente a evolução dos indicadores (por exemplo, curtidas em posts no
Facebook), mas sim, que existe um aspecto de longo prazo. Ainda, a estrutura da rede
traz um resultado dinâmico para essas ações, abrangendo não só quantos seguidores
a empresa tem, mas também sua rede de relacionamentos.

Ações em redes sociais: 

#redes #midiasocial #relacionamento Por Bruna C. Costa

volume não é tudo!

FONTE: Ansari, A., Stahl, F., Heitmann, M., & Bremer, L. (2017). Building a Social Network for 
Success. Journal of Marketing Research, 55(3), 321–338. 
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Programas de recompensa são uma das principais ferramentas para 
gestão de equipe de vendas. Dentro desses programas predominam três 
formas de compensação de vendedores
(I) recompensa em dinheiro; 
(II) programas de pontos, onde se acumulam pontos que posteriormente 
são trocados por produtos; e 
(III) recompensas simbólicas. 
Pesquisadores buscaram entender qual forma de compensação traz
maiores resultados para as empresas e qual é a preferência dos
vendedores. Para tanto, pesquisaram 580 vendedores e observaram
durante 9 meses os resultados de venda dos mesmos. Dessa forma,
concluíram que recompensas em dinheiro trazem resultados superiores
para as empresas, pois são percebidos como mais flexíveis. Ao mesmo
tempo, observaram que algumas características pessoais, como maior
renda familiar e capacidade de abstração, fazem com que os vendedores
apresentem preferência pelo programa de pontos.

Comissão de vendas em dinheiro ou em programa de pontos:

#vendas #programaderecompensa #equipedevendas Por Antonio Pisicchio

FONTE: VISWANATHAN, Madhu et al. Is Cash King 
for Sales Compensation Plans? Evidence from a 
Large-Scale Field Intervention. Journal of 
Marketing Research, v. 55, n. 3, p. 368-381, 2018.

como recompensar os vendedores?
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