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As mídias sociais impactam as estratégias de marketing, bem como seu retorno sobre as vendas.
Algumas empresas, para obter mais resultado desse importante canal de comunicação, precisam
investir muitos recursos para fortalecer sua presença digital. Ainda, a utilização dos chamados
influencers (que podem ser atores, youtubers, atletas, entre outros) continua sendo uma incógnita
tanto para as empresas quanto para a academia. As estratégias em mídias sociais envolvem escolhas
complexas como: Qual o tipo de conteúdo a ser manifestado na comunicação? Qual será o parceiro a
ser escolhido? Qual será o produto ofertado?

Parcerias digitais: quando a 
utilização de “influencers” é um 
bom negócio?

#midiasocial #alianças #marketingdigital

Por Bruna C. Costa
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Um estudo realizado na indústria de filmes, onde os filmes
são considerados produtos e os atores como parceiros de
marca, verificou que na comunicação de mídia social, o tipo
do produto deve ser relacionado com imagem do parceiro
para gerar mais vendas. Ainda, os resultados são
potencializados quando o influencer possui uma
comunidade de fãs ativa. Já quando a imagem dos
influencers não está relacionada ao produto, as vendas
caem, pois há maior distração nos consumidores. Portanto,
a empresa deve buscar influencers ativos em mídias sociais
e a mensagem a ser divulgada deve estar relacionada
diretamente com o produto.

Fonte: Kupfer, A.-K., Pähler vor der Holte, N., Kübler, R. V., & Hennig-Thurau, T.
(2018). The Role of the Partner Brand’s Social Media Power in Brand Alliances.
Journal of Marketing, 82(3), 25–44.

Parcerias digitais: quando a utilização de “influencers” é um bom negócio? Por Bruna C. Costa

#midiasocial #alianças #marketingdigital

https://doi.org/10.1509/jm.15.0536
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Celebridades e distância do 
poder: a influência da cultura nas 
ações de publicidade

O uso de celebridades na publicidade é uma estratégia amplamente
difundida entre as empresas que buscam associar sua marca com a
imagem de confiança transmitida pelas celebridades. O objetivo é
ampliar o alcance de sua marca, trazer maior visibilidade, e gerar
melhores resultados de vendas.
Um dos fatores que afetam essa estratégia são as características
culturais de cada país. Baseando-se nisso, pesquisadores buscaram
entender se consumidores de países nos quais existe uma maior
aceitação da distância do poder entre as pessoas, ou seja, locais onde
a iniquidade é mais aceita (Ex. Brasil, Índia, Venezuela), se
comportam de forma diferente de países onde essa distância é
menos aceita (Ex. Reino Unido, Holanda).
Em países com maior distância de poder, o uso de celebridades em
peças publicitárias melhora a imagem da marca de maneira mais
eficiente. Já em países com menor distância de poder esse efeito é
menor, uma vez que os consumidores tendem a não aceitar com
tanta facilidade a influência de figuras de autoridade (nesse caso as
celebridades). Assim, para gerar melhores resultados é necessário
utilizar uma celebridade que traga uma imagem de confiança e que
esteja associada com a marca em questão.

#influênciasocial #promoção #cultura

Por Antonio C. Pisicchio

Fonte: WINTERICH, Karen Page; GANGWAR, Manish; GREWAL, Rajdeep.
When Celebrities Count: Power Distance Beliefs and Celebrity
Endorsements. Journal of Marketing, v. 82, n. 3, p. 70-86, 2018.

https://doi.org/10.1509/jm.16.0169


Por Rafael Demczuck

#consumo #vendas #posicionamento
SER OU NÃO SER SAUDÁVEL: 
A posição na gôndola diz muito sobre seu produto!

Imagine dois refrigerantes da marca Coca-Cola, um com a quantidade
normal de calorias (149 kcal) e outro com zero calorias. Será que
dependendo da posição destes produtos na gôndola você seria direcionado
a escolhas mais saudáveis?
Essa foi a base de uma pesquisa recente, a qual mostrou que, para os
consumidores que estão de dieta, a exibição dos itens de maneira ordenada
(ex: do maior [2,5 litros] para o menor [350 ml] volume, ou da menor
para a maior quantidade de calorias [149 kcal]) aumenta a intenção de compra
de produtos mais saudáveis.
Tal escolha é justificada pela importância dada à diferenciação entre o
menor e o maior número, o qual recebe destaque devido ao alinhamento
na exibição dos produtos. Os resultados permitem que gestores direcionem
seus investimentos por meio da correta seleção da posição dos produtos
nos pontos de venda, não apenas físico, mas também online ou em
folhetos.

Fonte: Abhijit Guha, Abhijit Biswas, Dhruv Grewal, Sandeep Bhowmick, and Jens Nordfält (2018)
An Empirical Analysis of the Joint Effects of Shoppers’ Goals and Attribute Display on Shoppers’
Evaluations. Journal of Marketing: May 2018, Vol. 82, No. 3, pp. 142-156.
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http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.16.0247?code=amma-site


Por Flávio Osten

#ParticipaçãodeMercado #Relacionamento #B2B

A PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 
PODE NÃO SER O MELHOR CAMINHO

Uma das ideias mais duradouras sobre marketing é que quanto maior a participação de mercado de uma empresa, maior
serão seus resultados financeiros. Essa ideia continua válida, entretanto, observando resultados publicados nos últimos 45
anos, pesquisadores descobriram algumas condições para essa afirmação. Em primeiro lugar eles descobriram que 1% de
aumento de participação de mercado gera, em média, 13% de aumento nos resultados financeiros. Isso parece bom, porém
é menor do que os resultados obtidos quando se investe em marca ou em relacionamento com os clientes (CRM).
Em segundo lugar, percebeu-se que a participação de mercado é mais importante para empresas que vendem para o
consumidor final do que para empresas B2B (business to business). Em terceiro, verificou-se que a participação de mercado
ajuda mais as empresas de países emergentes do que as de países desenvolvidos. Isso provavelmente ocorre por que os
clientes valorizam mais as grandes empresas nesses mercados. Por fim, em períodos de recessão, enquanto os países
desenvolvidos tem uma relação menor entre a participação de mercado e o desempenho, nos países em desenvolvimento a
relação é ainda maior.
Portanto, a pesquisa sugere que o foco em relacionamento com clientes e na construção de marca deve receber mais
atenção dos gestores de marketing do que a participação de mercado. Ainda, o foco em aumentar a participação de
mercado deve ser maior para empresas que vendem para o cliente final e que estão em mercados menos desenvolvidos
(especialmente em momentos de crise econômica).

Fonte: Edeling, A., & Himme, A. (2018). When Does Market Share Matter? New Empirical Generalizations
from a Meta-Analysis of the Market Share–Performance Relationship. Journal of Marketing, 82(3), 1-24.
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Como o sistema de controle de vendas 
pode ajudar a sua equipe a vender mais

Por Helison Bertoli 

#equipedevendas #Gestãodaforçadevendas
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Fonte: Katsikeas, C. S., Auh, S., Spyropoulou, S., & Menguc, B. (2018). Unpacking the Relationship Between Sales Control and Salesperson
Performance: A Regulatory Fit Perspective. Journal of Marketing, 82(3), 45-69.

Nós sabemos que a equipe de vendas tem papel fundamental no sucesso de uma empresa. Por esse motivo, muitas
empresas investem em sistemas de controle de vendas para avaliar e direcionar as ações dos vendedores. Contudo,
ao contrário do esperado, esses sistemas podem causar impacto negativo no desempenho da equipe. Para melhor
esclarecer essa relação, um grupo de pesquisadores se propôs a explorar como o método de aprendizagem dos
vendedores é influenciado por três sistemas de controle diferentes. Eles descobriram que tanto os sistemas de
controle com (1) foco nos resultados como os com (2) foco nas atividades favorecem maior aprendizagem em
inovação e criatividade. Por outro lado, quando o foco do sistema de controle é o (3) desenvolvimento de
competências dos vendedores, eles aprendem com foco em produtividade e eficiência. Além disso, quando o
sistema de controle focado em resultados ou em atividades é utilizado e os vendedores buscam maior
aprendizagem inovadora e criativa, maior o desempenho observado. O mesmo resultado é esperado quando a
empresa usa um sistema de controle com foco no desenvolvimento de competências e os vendedores demonstram
maior aprendizagem para produtividade e eficiência.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.16.0346
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Qual o impacto de dizer que uma marca tem excelência em design de produtos?
Parece óbvio que uma marca reconhecida pelo excelente design de produtos tem
melhores resultados, não é mesmo? Em mercados de consumo B2C (business to
consumer) existe um aumento da demanda com esse reconhecimento. No
entanto, no mercado B2B (business to business) a relação não é tão direta.
Existem dois fatores que podem influenciar o crescimento do valor de mercado.
O primeiro deles é o conhecimento e a experiência do CEO, uma vez que sua
experiência financeira e mercadológica ajuda a diminuir as incertezas de
demanda. O segundo fator é o critério utilizado pelo cliente para classificar a
marca como tendo um design excelente (ex: função, forma ou ambos).
Se o critério for "ambos", a função e a forma, irá existir uma percepção no
mercado de maior risco financeiro e altos preços de produto. Assim, observa-se
que o reconhecimento de excelência de design também é benéfico para empresas
B2B, porém as empresas devem ter maior atenção com os fatores citados acima
para que haja aumento do valor de mercado.

A importância da 
excelência em 
design de produto 
no mercado B2B

Por Victoria Vilasanti 

#B2B #produto #4Ps

Fonte: Boyd, D. E., & Kannan, P. K. (2018). (When) Does Third-Party Recognition for Design Excellence
Affect Financial Performance in Business-to-Business Markets?. Journal of Marketing, 82(3), 108-123.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.16.0250
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Dou-lhe uma, dou-lhe 
duas, dou-lhe três: 
Vendido pela caridade! 
Como os leilões 
voluntários contribuem 
para a caridade.

Por Rafael Demczuk

#Caridade #comportamentoprósocial #doações Fonte: Haruvy, E., & Popkowski Leszczyc, P. T. (2018). A study of bidding behavior in
voluntary-pay philanthropic auctions. Journal of Marketing, 82(3), 124-141.

Além dos leilões tradicionais (ex: Ebay e Mercado Livre), existem também
os de pagamento no qual todos os licitantes são
obrigados a pagar pelo seu lance mais alto. Mas será que essa modalidade
funciona para quaisquer finalidades?
Os resultados de uma recente pesquisa demostraram que, quando a
finalidade é a caridade, haverá maior pressão social para a realização das
doações, resultando em maiores arrecadações. Já quando o leilão é
privado, os lances únicos trarão melhores resultados.
Assim, a arrecadação dos leilões está diretamente relacionada ao seu
foco (para ações filantrópicas ou para fins privados), ao tipo de leilão
(normal ou pagamento voluntário) e aos valores ofertados. Tais resultados
auxiliam os gestores na decisão e até mesmo na combinação dos estilos
de leilões para o acréscimo da receita obtida. Devem atentar-se à
aceitação dos compradores para que não haja distorção nos incentivos de
aumento dos lances e a consequente redução do valor arrecadado. Para
explicações mais detalhadas sobre as diferenças entre o leilão tradicional
e leilão de pagamento voluntário e os cálculos realizados, acesse o artigo
na íntegra.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.16.0476


Qual o benefício de criar um fundo 
de investimentos para atender 
políticas reguladoras?

Por Victoria Vilasanti

#marketingpolítico #estratégia #governança
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Fonte: Martin, K. D., Josephson, B. W., Vadakkepatt, G. G., & Johnson, J. L. (2018). Political Management, Research and
Development, and Advertising Capital in the Pharmaceutical Industry: A Good Prognosis?. Journal of Marketing, 82(3), 87-107.

Agências reguladoras e políticas governamentais
fazem parte do ambiente externo das empresas e,
muitas vezes, geram algum tipo de custo para as
mesmas. Pensando nesses custos, empresas
americanas disponibilizam fundos para cuidar
proativamente do ambiente político e regulatório.
Este fundo é chamado de capital de gestão política
(CGP) e, geralmente, ele contribui para o aumento
de valor da empresa. Um estudo recente conduzido
nos EUA demostrou que o CGP pode ajudar a
diminuir o risco sistemático das empresas (i.e.
relação entre as ações e os retornos de mercado).

Isso acontece por dois motivos: Primeiro, o CGP atua
como uma forma de "seguro" quando há variações
negativas de mercado. Segundo, os investidores
tendem a acreditar que movimentações constantes de
CGP asseguram uma maior experiência e,
consequentemente, maior proteção contra flutuações
de mercado. Um cuidado que os gestores devem ter é a
proporção de investimentos em CGP em relação à
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), pois eles podem ser
vistos como substitutos. Assim, uma empresa que tem
grandes investimentos em CGP pode sinalizar ao
mercado menos qualidade ou limitações em inovação.
Desta forma, gestores devem ficar atentos aos
investimentos em CGP como uma ferramenta que
auxilia na imagem e relacionamento com investidores.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.15.0297


SOBRE O 
PROJETO

A Ponte do Marketing tem o objetivo de transformar as
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