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Você sabe como que o uso smartphone dentro de lojas físicas tem influência
nas suas compras? Até pouco tempo atrás acreditava-se que o uso do
smartphone dentro das lojas fazia com que os consumidores comprassem
menos, devido à distração gerada pelo celular. No entanto, mais recentemente
verificou-se que essa distração causada pelos aparelhos móveis na verdade faz
com que os consumidores comprem mais itens, que não estavam planejados.
Isso acontece porque o desvio de atenção faz com que os consumidores passem
mais tempo dentro da loja.
Consequentemente, eles desviam do "caminho" que normalmente fazem dentro
da loja com mais facilidade e passam mais tempo olhando para as prateleiras.
Esse efeito de aumento nas compras é condicionado pela idade dos
consumidores, de forma que pessoas mais jovens sofrem menor influência, uma
vez que têm maior capacidade de realizar diversas tarefas ao mesmo tempo.
Por outro lado, adultos e idosos são mais vulneráveis às distrações causadas
pelo uso do smartphone. Gestores de marketing podem utilizar essa informação
para criar estratégias que incentivem o uso do celular durante as compras, tais
como: oferecer wi-fi e pontos para que os consumidores recarreguem seus
dispositivos móveis.

Por que você deve oferecer              na sua loja?

#comportamento #varejo #tecnologia Por Victoria Vilasanti

FONTE: Grewal, D., Ahlbom, C. P., Beitelspacher, L., Noble, S. M., & Nordfält, J. (2018). In-Store 
Mobile Phone Use and Customer Shopping Behavior: Evidence from the Field. Journal of 
Marketing, 82(4), 102-126..

wi-fi

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.17.0277


O trailer é a ferramenta mais tradicional para a divulgação de filmes.
Atualmente, com o aumento do uso da internet e de opções de
entretenimento, observa-se que os consumidores estão cada vez mais
com a atenção dividida, o que têm impactado na eficiência dessa
estratégia. Dessa forma, produtores de cinema, canais e plataformas tem
buscado alternativas para a divulgação de filmes e séries. Assim, tem
aumentado consideravelmente o uso de short clips (vídeos com duração
média de 20 ou 30 segundos, compostos de diversas cenas retiradas dos
trailers). Porém, será que short clips são eficientes para atrair o público? E
qual a melhor forma de produzi-los? Essas são questões que
pesquisadores buscaram responder por meio de uma série de estudos,
nos quais, com o auxílio de equipamentos de reconhecimento facial,
observaram como os short clips despertam emoções nos consumidores e
como influenciam a propensão a assistir os filmes.
Descobriram então que os short clips têm impacto na escolha dos
consumidores, e que a melhor forma de montar os short clips é com
aproximadamente 4 cenas, colocando cenas mais longas e de maior
impacto no final do clip. Descobriu-se também que, ao utilizar essa
estrutura, aumenta-se a intenção do público em assistir os filmes e a
eficiência na divulgação dos mesmos.

#comunicação #estratégia Por Antonio Pisicchio

FONTE: LIU, Xuan et al. Video Content Marketing: 
The Making of Clips. Journal of Marketing, v. 82, n. 4, 
p. 86-101, 2018.. 

Pequenos trailers para grandes filmes: 
Como otimizar a estratégia de marketing para a indústria do cinema.
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http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.16.0048
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Criando valor nas interações: 

#criaçãodevalor #plataformas Por Isadora Tonet

FONTE: RAMASWAMY, Venkat; OZCAN, Kerimcan. Offerings as 
Digitalized Interactive Platforms: A Conceptual Framework and 
Implications. Journal of Marketing, v. 82, n. 4, p. 19-31, 2018.

Por muito tempo, a prática e a pesquisa em marketing
trataram do conceito de ofertas que tenham valor para o
consumidor, verificando como os produtos e serviços
poderiam possuir e entregar valor. Contudo, no contexto atual,
as ofertas nem sempre estão surgindo apenas no formato de
produtos ou serviços. Elas têm se apresentado como
plataformas de interação digital, que conectam vários
componentes que interagem entre si.
É o caso do AppleWatch e do NikePlus, que é um dispositivo
desenvolvido para praticantes de corrida e que permite
diversas interações, como por exemplo entre os usuários, com
o produto, bem como com a empresa. Cada uma dessas
interações gera valor para ambas as partes. Ou seja, o valor
não foi gerado apenas porque o produto físico possui e
entrega valor, mas foi a interação entre os elementos que
gerou valor para os envolvidos.

um novo olhar sobre a formulação de ofertas no 
contexto digital.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.15.0365
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Criando valor nas interações: 

#criaçãodevalor #plataformas Por Isadora Tonet

FONTE: RAMASWAMY, Venkat; OZCAN, Kerimcan. Offerings as Digitalized Interactive 
Platforms: A Conceptual Framework and Implications. Journal of Marketing, v. 82, n. 4, p. 19-31, 
2018.

um novo olhar sobre a formulação de ofertas no contexto digital

Essa nova forma de compreender as ofertas fez com que gestores e
pesquisadores começassem a olhar para o conceito de oferta por uma
nova perspectiva. Nesse sentido, uma dupla de pesquisadores de
marketing propuseram um novo entendimento sobre o que é uma
oferta: ao invés de compreender que as ofertas são elementos que
possuem valor, os autores sugerem que as ofertas são um meio em que
o valor vai emergir. Ou seja, o valor será criado em meio às interações
de elementos (pessoas, artefatos, processos e interfaces) que são
conectados por meio de plataformas. Cada um desses componentes
pode ter inúmeras combinações de interações entre si e cada uma
dessas interações pode gerar valor tanto para aqueles que se engajam
com a plataforma (usuários) como para quem promove a plataforma
(empresas/organizações). Assim, o valor é criado em parte pelo usuário
e em parte pela plataforma.
Entender melhor os diferentes arranjos de interações que podem
ocorrer dentro dos sistemas ajuda as empresas a visualizar novas
fontes de valor que muitas vezes passam despercebidas e que podem
potencializar os resultados para todos os envolvidos.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.15.0365
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Os sempre farão vender mais?

#4Ps #vendas #promoção #modelosdeprevisãoPor Rafael Demczuk

FONTE: Jia, H. M., Yang, S., Lu, X., & Park, C. W. (2018). Do 
consumers always spend more when coupon face value 
is larger? The inverted u-shaped effect of coupon face 
value on consumer spending level. Journal of Marketing, 
82(4), 70–85. 
. 

Os cupons de desconto são frequentemente utilizados como estratégia de
incentivo de vendas por comerciantes das mais diversas áreas, abrangendo
distintas linhas de produtos. Mas será que eles sempre levam à escolha do
produto de maior valor? Uma recente pesquisa demostrou que o valor gasto
está diretamente relacionado com o valor do cupom que é fornecido, e que
os consumidores tendem a optar pelo produto de menor preço quando: (I)
possuem alta orientação para a economia; (II) recebem quantidade limitada
de informações; (III) realizam diversas comparações entre produtos; ou (IV)
possuem baixa preferência sobre produtos. Para exemplificar, imagine o
produto A custando R$40 e o produto B custando R$60. Agora, imagine
receber um cupom de desconto de R$ 5, ou seja, a diferença na economia
entre A e B será de apenas 4,1%. Isso faz com que os consumidores
enxerguem os dois produtos como competitivos em relação ao preço.
Já se aumentarmos o valor do desconto para R$ 25, a diferença entre os
produtos A e B se eleva para 21%, ou seja, o preço final do produto A se torna
mais competitivo em relação ao preço final do produto B, reduzindo o
montante gasto com a empresa. Deste modo, para identificar se os
consumidores irão aumentar ou reduzir seus gastos, gestores devem
determinar quando utilizar cupons e qual o valor dos descontos, baseando-
se no preço do produto ao qual será aplicado. Se você deseja saber como o
cálculo de valor dispendido pelos consumidores se altera via cupons de
descontos, acesse o artigo na integra.

cupons de desconto

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.14.0510
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#Internacionalização #parcerias #desempenho

Gerenciar os canais de marketing não é tarefa fácil...e fica ainda mais complicada se a
empresa é uma corporação multinacional. Um recente estudo reuniu os principais
pontos a serem considerados no gerenciamento de canais de multinacionais. Os
resultados ajudam a tornar mais claro para os gestores o que deve ser considerado na
relação entre matriz, subsidiária e parceiro localizado no país da subsidiária.
Os principais pontos levantados pelo estudo foram:

1. Ambiente interno: quando existem conflitos entre os objetivos da matriz com a
subsidiária. Por exemplo, os objetivos da matriz em relação à internacionalização podem
ser alcançar eficiência global por meio da redução de custos, acessar conhecimento e
experiências em busca de aprendizado ou acessar recursos e informações que
possibilitem maior flexibilidade. Mecanismos de controle adequados devem ser adotados
para verificar o atingimento dos objetivos.

Multinacionais:
como gerenciar relações com subsidiárias e parceiros

FONTE: Grewal, R., Saini, A., Kumar, A., Dwyer, F. R., & Dahlstrom, B. (2018). Marketing Channel 
Management by Multinational Corporations in Foreign Markets. Journal of Marketing, 
82(July), 49–69. 

Por Bruna C. Costa

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.16.0335


2. Relação externa entre subsidiária e parceiro no país estrangeiro: é
importante a matriz entender que a subsidiária está imersa em uma rede de
relacionamentos e que a qualidade e intensidade das relações de sua rede
podem limitar ou potencializar seu funcionamento, habilidades e resultado.
3. Relação externa entre matriz e parceiro no país estrangeiro: geralmente é
mediada pela subsidiária. Por isso mecanismos de controle são utilizados na
tentativa de melhorar os resultados da subsidiária. Contudo empresas
sentem dificuldade em mensurar os resultados da mediação. Ainda é
necessário atentar-se não só para o desempenho no relacionamento com o
parceiro, mas em como a subsidiária influencia no desempenho do parceiro.
Parece óbvio, mas é comum que as corporações destinem indicadores de
desempenho para os parceiros e para as subsidiárias individualmente, sem
considerar a influência que um tem sobre o outro.
4. Ambiente externo geral: Além da matriz se preocupar com o ambiente de
origem, ela ainda precisa se preocupar com o ambiente da subsidiária. Isso
inclui ambiente legal, fiscal, tecnológico, cultural, entre outros, tais como o
contexto industrial e geográfico e o ambiente de competitividade global.

FONTE: Grewal, R., Saini, A., Kumar, A., Dwyer, F. R., & Dahlstrom, B. (2018). Marketing 
Channel Management by Multinational Corporations in Foreign Markets. Journal of 
Marketing, 82(July), 49–69. 
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#Internacionalização #parcerias #desempenho Por Bruna C. Costa

Multinacionais:
como gerenciar relações com subsidiárias e parceiros

Para conferir o modelo completo, 
acesse o artigo: 
https://doi.org/10.2139/ssrn.2827072.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.16.0335


10

Como gerir transições de carreira nas empresas.

#Vendas  #GestãodeEquipe #Estratégia Por Helison Bertoli

FONTE: Johnson, J. S., & Matthes, J. M. (2018). Sales-to-
Marketing Job Transitions. Journal of Marketing, 82(4), 32-
48.

De vendas ao marketing: 
No mercado é muito comum verificar profissionais que
migraram da área de vendas para ir trabalhar com marketing.
Essa mudança entre departamentos dentro da empresa pode
desenvolver nos funcionários habilidades interfuncionais e
um maior entendimento do funcionamento dos outros
departamentos da empresa, podendo gerar, assim, maiores
capacidades individuais e organizacionais. Porém, algumas
desvantagens encontradas nesse processo são os custos do
aprendizado da nova função (financeiro e de tempo) e
também, caso seja mal gerenciada, a mudança de
departamentos pode prejudicar o desempenho do
funcionário/departamento. Para entender como se dá esse
processo de mudança de vendas para o marketing é
necessário levar em conta 4 etapas:
(I) A motivação para a mudança,
(II) Como os funcionários conquistam a posição,
(III) A preparação para assumir o cargo, e
(IV) Os desafios encontrados na nova posição.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.17.0279


Gestores que pretendem realizar estas movimentações na sua empresa
devem se atentar a alguns importantes aspectos:

1 - Fazer uma seleção criteriosa dos funcionários: avaliando se o
indivíduo tem uma predisposição ao marketing e características que
facilitem sua transição, como por exemplo, ter uma postura proativa ao
feedback.

2 - Fornecer uma cultura de colaboração: disponibilizando instruções
ao funcionário que mudou de departamento. Os aspectos culturais da
organização, como a abertura à mobilidade interna e o estabelecimento
de papéis que sejam culturalmente favoráveis à transição, devem ser
encorajados para permitir transições bem-sucedidas.

3 - Incentivar uma preparação direcionada: fomentando a
comunicação aberta entre os funcionários prestes a serem transferidos
com os profissionais atuais do marketing e fornecendo um maior acesso
aos dados relevantes da empresa.

FONTE:  J. S., & Matthes, J. M. (2018). Sales-to-Marketing 
Job Transitions. Journal of Marketing, 82(4), 32-48.

1 1
#Vendas  #GestãodeEquipe #Estratégia Por Helison Bertoli

Como gerir transições de carreira nas empresas.
De vendas ao marketing: 

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.17.0279
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Parece estranho indicar um concorrente para seu cliente, mas essa é
uma prática comum para mais de 70% dos vendedores. Essa estratégia
deve ser utilizada quando há risco de não vender o produto foco da
empresa - com preço competitivo - em conjunto com produtos
complementares por conta do valor elevado. Isso porque os produtos
complementares não são o foco da empresa, portanto, não possuem
processos que tornem o preço atrativo. Por exemplo, uma empresa
especializada na venda de quadros pode comercializá-los com ou sem
moldura. Se o quadro tiver o preço de R$ 100,00 e a moldura R$50,00, e se
a empresa indicar um concorrente que venda a moldura por R$20,00, o
preço reduzido do conjunto pode favorecer a efetivação da compra do
quadro.
Uma série de pesquisas conduzidas recentemente mostra que a
estratégia de indicar um concorrente é vantajosa quando existe uma
motivação justificável. No exemplo do quadro, ao indicar concorrentes
especializados em produtos complementares, há redução do preço final
do conjunto, favorecendo a venda do produto foco. Mas cuidado antes
de aplicar essa estratégia: em casos onde a margem de lucro do produto
complementar é relativamente grande em relação à margem do produto
foco, pode ser que a empresa tenha um resultado financeiro inferior.

Quando um vendedor deve indicar um

#Vendas #negociação Por Flávio Osten

FONTE: Blanchard, S. J., Hada, M., & Carlson, K. A. 
(2018). Specialist Competitor Referrals: How 
Salespeople Can Use Competitor Referrals for 
Nonfocal Products to Increase Focal Product Sales. 
Journal of Marketing, 82(4), 127-145.

concorrente

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.16.0269


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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