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Por Helison Bertoli

#marketingderelacionamento 
#vazamentodedados 

Vazamentos de dados de clientes estão se tornando cada vez
mais comuns nos dias atuais. Sabe-se que para se recuperar
desses eventos, empresas acabam gastando enormes quantias de
dinheiro. Mas uma dúvida ainda fica: qual o impacto desses
vazamentos no relacionamento do consumidor com a empresa?
Para responder essa pergunta, pesquisadores avaliaram o padrão
de negociações de uma empresa com seus clientes antes e depois
do anúncio do vazamento de dados. Eles descobriram que após o
anúncio do vazamento os consumidores reduziram seus gastos
com a empresa em 32.5%. Essa redução acontece devido à
percepção dos consumidores de que seus dados pessoais em
posse da empresa estão vulneráveis. Porém, consumidores que
tinham um relacionamento mais profundo com a empresa
acabavam perdoando mais essa falha da empresa, demonstrando
respostas menos negativas em relação ao vazamento.
Além disso, os pesquisadores demonstraram que empresas que
adotam estratégias de varejo multicanais podem sofrer menos
com esses vazamentos. Isso porque alguns consumidores
preferem apenas trocar o canal de compra que teve o vazamento
do que terminar o relacionamento com a empresa.

Fonte: JANAKIRAMAN, Ramkumar; LIM, Joon Ho; RISHIKA,
Rishika. The Effect of Data Breach Announcement on Customer
Behavior: Evidence from a Multichannel Retailer. Journal of
Marketing, 2018.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.16.0124
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A recompra de ações, que por muito tempo foi
incentivada nas empresas americanas para
aumentar o seu valor na bolsa, hoje tem sido alvo
de críticas. O principal problema que os analistas
de mercado destacam é que essa pratica começou a
trazer à tona a miopia gerencial, que trata do corte
de investimentos a longo prazo com o objetivo de
acelerar a receita em curto prazo. O marketing é
uma das áreas da empresa mais afetadas com essa
redução de investimentos. Uma pesquisa realizada
em uma universidade da Alemanha confirmou a
relação entre a recompra de ações e as práticas de

Como as informações do mercado financeiro 
podem trazer oportunidades para sua empresa

miopia gerencial. Essa combinação causa uma
reação negativa direta no mercado de ações. Uma
vez que a recompra de ações é divulgada
publicamente, se torna possível para as empresas
acompanhar como seus competidores têm agido
em relação a essa prática. Ficar atento ao
comportamento de compra e venda de ações dos
concorrentes pode ajudar a identificar se estão
investindo menos em marketing, o que cria a
oportunidade da sua empresa de melhorar as
aplicações e se destacar no mercado.

Por Isadora Tonet #estratégia #mercadofinanceiro

Fonte: BENDIG, David et al. Share Repurchases and Myopia: Implications
on the Stock and Consumer Markets. Journal of Marketing, p. jm. 16.0200,
2018.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.16.0200
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Engajando o 
time de 
vendas em 
cursos 
técnicos 
sobre os 
produtos

Por Isadora Tonet

#gestãodaforçadevendas #parceirias 
#aprendizadoorganizacional 

Fonte: AGUIRRE, Elizabeth et al.
The effect of review writing on
learning engagement in channel
partner relationship management.
Journal of Marketing, v. 82, n. 2, p.
64-84, 2018.

Quando os produtos de uma empresa possuem informações técnicas
muito específicas (como computadores e impressoras), o time de vendas
precisa estar afiado sobre todos os detalhes para caprichar nos
argumentos. Por isso, empresas como IBM e HP tem iniciativas que
promovem o aprendizado dos revendedores sobre os produtos, por meio
de treinamentos.
Mas a adesão a esses programas ainda é baixa. Uma pesquisa recente
demonstrou que uma forma de fortalecer o engajamento dos
revendedores no treinamento é solicitando que o participante escreva
uma avaliação do conteúdo ao final do curso.
Os dados mostraram que essa ação aumenta o engajamento, pois o
participante se envolve mais com o treinamento. Os pesquisadores
orientam as empresas a promover mais ações que contribuam para que
os participantes se sintam valorizados por fazer parte do processo.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.15.0121


Por Flávio Osten #P2P #Comunicação #plataformas

de crédito do solicitante. Se ele for muito
bom, é melhor não escrever mais nada,
pois seu crédito fala por si. Entretanto,
quando as informações de crédito não são
boas, o solicitante pode sentir necessidade
de explicar a situação. Neste caso, é melhor
prestar informações mais detalhadas
(longas) do que apenas algumas palavras,
isso por quê textos mais longos passam a
impressão de mais qualidade e esforço.
Enfim, os resultados dessa pesquisa podem
ser aplicados em outras plataformas de
trocas entre clientes. Por exemplo, no
Airbnb, se o imóvel que você pretende
alugar tiver características consideradas
boas, o melhor a fazer é não escrever mais
nada e deixar que estas características
"falem por si".

Em boca fechada não entra mosca

Plataformas de negócios entre clientes são
cada vez mais comuns (ex. Mercado Livre,
Airbnb, Kickstarter). Um tipo de
plataforma que tem crescido muito é a de
empréstimos. Neste tipo de plataforma
uma pessoa ou empresa que precisa de
empréstimo faz a solicitação e outras
pessoas fornecem o dinheiro, cabendo à
plataforma apenas a avaliação de crédito.
Assim, um investidor avalia para quem
emprestar com base nas informações de
crédito e características da operação (valor,
taxa de juros e prazo). Nesse ponto uma
dúvida surge: se o solicitante colocar
informações adicionais sobre o
empréstimo (ex. motivo e como pretende
pagar) o investidor tenderia a ser mais
favorável? Descobriu-se que isso depende
do histórico

Fonte: CALDIERARO, Fabio et al.
Strategic Information Transmission
in Peer-to-Peer Lending Markets.
Journal of Marketing, 2018.
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Use as multidões para 
melhorar o design dos 
produtos

O crowdsourcing é uma forma de coletar ideias com uma grande quantidade de
pessoas por meio de plataformas online. Por esse motivo, é comum a associação do
crowdsourcing com os estágios iniciais de desenvolvimento de produtos, mais
especificamente com o estágio de ideação (levantamento de ideias). Um estudo
recente comprovou que o crowdsourcing também pode trazer benefícios para
estágios mais avançados de desenvolvimento de produtos. Descobriu-se que
empresas que optam por essa estratégia podem se beneficiar quando abrem espaço
para que o público contribua com ideias sobre o design dos novos produtos. Nesse
sentido, as empresas podem utilizar o crowdsourcing de design quando
pretendem aumentar a usabilidade e a confiança percebida do consumidor.
O estudo ainda mostrou que os benefícios dessa modalidade de crowdsourcing são
maiores quando a qualidade da ideia inicial é baixa. Ou seja, o crowdsourcing de
design pode ajudar os gestores de marketing a transformarem ideias inicialmente
menos promissoras em produtos com maiores chances de sucesso no mercado.

#crowdsourcing

#novosprodutos #designPor Lucas Finoti 

Fonte: B.J. Allen, Deepa Chandrasekaran, and Suman Basuroy (2018)
Design Crowdsourcing: The Impact on New Product Performance of
Sourcing Design Solutions from the “Crowd”. Journal of Marketing: March
2018, Vol. 82, No. 2, pp. 106-123.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.15.0481


Por Rafael Demczuck #doação #comportamentoprósocial #comunicação

Mais vale um na mão do que dois não doando

Nos Estados Unidos há mais de 1,5 milhões de
instituições sem fins lucrativos, as quais
arrecadam mais de 258 bilhões de dólares em
doações. Porém, mesmo com esses resultados,
as entidades apresentam dificuldades
financeiras para suprir as demandas por seus
serviços e para a estabilização do fluxo de
doações. Diante desta situação, qual seria o
melhor modo de aumentar as arrecadações?
Uma pesquisa recente mostrou que as
decisões sobre a intenção de doação podem
ser divididas em dois grupos: utilizando
informações relacionadas ao doador,
ressaltando características intrínsecas a
pessoa e a sua auto percepção, ou com
informações relacionadas à organização ou
causa, que se referem ao pedido de donativos.

Fonte: Fajardo, T. M., Townsend, C., and Bolander, W. (2018). "Toward an Optimal
Donation Solicitation: Evidence from the Field of the Differential Influence of
Donor-Related and Organization-Related Information on Donation Choice and
Amount." Journal of Marketing, Vol. 82, No. 2, pp. 142-152.

Assim, quando a intenção é aumentar o
número de pessoas que realizam a doação, a
ação deve focar no doador (mostrando que a
missão da organização aparenta ser boa), já
quando a intenção é aumentar o volume das
doações, o foco deve ser na organização ou na
causa (mostrando que a contribuição fará
grande diferença). Mas atenção, usar ambas
as estratégias, ao contrário do que se possa
imaginar, não aumentará nem o fluxo de
doações, nem o número de doadores. Assim,
organizações devem escolher o que mais as
beneficiará (fluxo de doações ou número de
doadores), visto que adotar ambas estratégias
terá efeito nulo nos resultados.
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http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.15.0511


O papel do 

profissional de 

vendas

Por Antonio C. Pisicchio

#vendas #macro-ambiente

Um dos fatores que mais tem influenciado no processo de evolução da
administração é o fato de estarmos inseridos em uma sociedade onde todas
as pessoas estão interligadas, sofrendo influencias de diversos atores sociais
por todas as partes e de maneira constante. Isso impacta na atividade de
vendas. A perspectiva clássica aponta que a empresa e o vendedor têm
controle sobre a proposta de valor de seus produtos e serviços e buscam
apenas resultados de vendas no curto-prazo. Porém, essa perspectiva é
inadequada quando (I) existe um ambiente onde as pessoas possuem uma
quantidade enorme de informação, (II) os consumidores são capazes de
influenciar na proposta de valor dos produtos e serviços, e (III) trocam com
facilidade suas opções de compra. Dessa forma, é necessária uma mudança
de perspectiva, onde os profissionais de vendas devem:

Adotar uma visão de longo prazo do processo de venda;

Entender o macro ambiente social e como ele influencia os consumidores;

Focar no estabelecimento de relacionamentos de longo prazo com os clientes;

Aproveitar pontos de troca criados por esse ambiente social para interagir com
esses clientes.

0 9 .

Fonte: Nathaniel N. Hartmann, Heiko
Wieland, and Stephen L. Vargo (2018)
Converging on a New Theoretical
Foundation for Selling. Journal of
Marketing: March 2018, Vol. 82, No. 2,
pp. 1-18.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.16.0268
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Manda quem pode, obedece quem tem juízo
Por Bruna Costa #varejo #sustentabilidade #supplychain

O relacionamento entre grandes varejistas e seus fornecedores é repleto de
negociação e pode carregar tensão. Com a tendência de atitudes corporativas em
favor à sustentabilidade, tem-se tornado comum a exigência, por parte dos
grandes varejistas, que seus fornecedores adotem medidas mais sustentáveis na
sua cadeia produtiva.
Frequentemente os grandes varejistas são responsáveis pela vazão de grande
parte do volume de produtos dos fornecedores e estes não têm escolha, se não
atender às exigências. Ao contrário do senso comum de que medidas
sustentáveis são benéficas, uma recente pesquisa mostrou que essa dependência
pode gerar resultados positivos ou negativos aos fornecedores. Isso porque as
mudanças na cadeia produtiva podem gerar redução de custos e desperdícios e
impactar a imagem positivamente, mas também onera os fornecedores com
custos elevados e sem previsão de recuperação.
A pesquisa, que estudou o impacto de medidas compulsórias de sustentabilidade
no valor das ações dos fornecedores, verificou que 64% dos fornecedores desses
grandes varejistas são prejudicados por essas medidas. As condições que
favorecem o resultado negativo são: (I) fornecedor já possuir uma reputação
sustentável; (II) altos custos envolvidos nas mudanças; (III) mudanças radicais
pelo varejista, e; (IV) varejista corresponder a um grande volume de vendas do
fornecedor.

Fonte: GIELENS, K. et al. The New
Regulator in Town: The Effect of
Walmart’s Sustainability Mandate on
Supplier Shareholder Value. Journal of
Marketing, v. 82, n. 2, p. 121–141, 2018.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.16.0276
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