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A criação e manutenção de relacionamentos com os clientes é uma
das funções essenciais do marketing. Nesse sentido, é necessário dar
atenção para a maneira como são tratados os consumidores.
Pensando nisso, pesquisadores buscaram compreender qual a melhor
forma de conversar com os clientes. O conhecimento popular e
amplamente difundido é que os funcionários devem utilizar o
pronome "nós" ao invés do pronome "eu" para se referir a si mesmo,
com o objetivo de demonstrar uma postura de profissionalismo e
impessoalidade. Porém, por meio de uma série de estudos, foi
constatado que quando os vendedores utilizam o pronome "eu"
acabam gerando uma sensação de empatia e preocupação pessoal
com os problemas dos consumidores. Dessa forma, os clientes se
mostram mais contentes com o atendimento e demonstram maior
propensão a consumir. Assim, deve-se treinar os funcionários para
realizar o atendimento utilizando o pronome "eu" para aprimorar o
relacionamento com os consumidores.

Como a maneira de falar impacta os consumidores

#comportamento #vendas #gestãodaforçadevendas Por Antonio Pisicchio

FONTE: PACKARD, Grant; MOORE, Sarah G.; MCFERRAN, Brent. 
(I'm) Happy to Help (You): The Impact of Personal Pronoun Use in 
Customer-Firm Interactions. Journal of Marketing Research, 2018.

Mais do que palavras 

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.16.0118


A maioria das pessoas procura se afastar de incertezas, pois lembram
das consequências negativas de algo incerto (Ex: será que vou tirar
uma nota ruim na prova?). Entretanto, em um contexto positivo,
quando uma pessoa é exposta a algo incerto que é resolvido
rapidamente, ela tende a ficar mais contente. Um exemplo no contexto
de marketing: se no começo da propaganda for feita a seguinte
pergunta "Você quer ganhar um hambúrguer?" e só no final da
propaganda for dada a resposta “então, compre uma batata frita”, você
ficaria mais feliz do que se a propaganda começasse com "compre uma
batata frita e ganhe um hambúrguer". Além disso, quando existe a
geração e resolução da incerteza em uma propaganda o consumidor
tende a gostar mais da marca e tende a comprar mais o produto
anunciado. Isso acontece por que a curiosidade do cliente é instigada e
logo resolvida.
Finalmente, essa pesquisa extrapola o contexto de gestão. Por
exemplo, em sala de aula, um professor pode fazer uma pergunta no
início da aula e respondê-la em um curto período de tempo. Assim, os
alunos se mantém engajados no tema da aula.

#propaganda #tomadadedecisão #consumo Por Flávio Osten

FONTE: RUAN, B., HSEE, C. K., & LU, Z. Y. (2018). The 
teasing effect: An underappreciated benefit of 
creating and resolving an uncertainty. Journal of 
Marketing Research.

Provocar a curiosidade traz mais clientes
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http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.15.0346
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Espelho, espelho meu: existe alguém mais importante do que eu?

#tomadadedecisão #comportamento #varejo Por Victoria Vilasanti

FONTE: Chang, H. H., & Hung, I. W. (2018). Mirror, mirror on 
the retail wall: Self-focused attention promotes reliance 
on feelings in consumer decisions. Journal of Marketing 
Research.

A tomada de decisão é um tema de fundamental importância nos
estudos do comportamento do consumidor. Sabe-se que ela é baseada,
essencialmente, em dois caminhos: o da razão (cognitivo) e das
emoções (afetivo). Existem diversos fatores que determinam qual
desses caminhos o consumidor irá seguir para fazer uma escolha.
Dentre esses fatores está o foco de atenção. Ou seja, o simples fato do
consumidor ter sua atenção voltada para si (atenção auto focada) ou
para o ambiente gera uma mudança na forma com que ele faz suas
escolhas. Isso acontece de forma que consumidores com a atenção
voltada para si mesmos tenham maior propensão de tomarem decisões
afetivas do que aqueles com atenção voltada para o ambiente. A
atenção auto focada pode ser encorajada por meio de pistas
contextuais, tais como: colocar frases de autorreflexão em embalagens,
utilizar espelhos ou superfícies espelhadas em lojas ou enviar
mensagens personalizadas aos consumidores. Esse tipo de informação
é especialmente útil para gestores de produtos experienciais (ex.:
viagens de férias). Isso porque, nessa categoria de produtos o lado
afetivo já é saliente na tomada de decisão. Então, a disposição de pistas
que aumentam a atenção auto focada poderá reforçar uma avaliação
positiva e, portanto, gerar maior propensão de compra.

Faça seu cliente pensar em si mesmo e venda mais.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.15.0080
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FONTE: Wang, S. S., & Van Der Lans, R. (2018). Modeling 
Gift Choice: The Effect of Uncertainty on Price Sensitivity. 
Journal of Marketing Research, 55(4), 524–540. . 

Quem recebe presentes tende a avaliá-los de acordo com suas preferências
pessoais. Portanto, se o presente não o agradar, sua percepção de valor pode
ser inferior ao gasto pelo comprador. Uma pesquisa recente demonstrou que a
prática de presentear envolve os fatores de incerteza sobre as preferências de
quem vai receber o presente, e a sensibilidade ao preço pelo comprador e pelo
presenteado. Os resultados do estudo foram:
I. O consumidor geralmente está disposto a pagar mais quando compra
presentes para outras pessoas do que quando compra para consumo próprio.
Isso acontece devido à pressão social de demonstrar que seu relacionamento é
importante. Adicionalmente, essa tendência a pagar mais é aumentada
quando o comprador não tem informações sobre as preferências do
presenteado.
II. Quando o comprador não possui informações sobre as preferências de quem
irá presentar, ele baliza sua decisão de acordo com seus gostos pessoais. Isso
pode fazer com que haja perda na percepção de valor de quem recebe o
presente. Com receio de que o presenteado tenha essa perda e transfira isso
para a relação pessoal, o consumidor, que não possui certeza sobre as
preferências de quem irá presentear, dispõe-se a pagar mais caro em busca da
manutenção da relação.
A priori, os resultados podem fazer com que a organização se questione sobre a
disponibilização de listas de presentes, uma vez que a incerteza faz com que o
comprador gaste valores mais elevados. No entanto, a perda de valor pode
gerar problemas econômicos de endividamento além de fazer com que os
clientes passem a enxergar aquele presente com valor inferior.

Quando seu cliente acerta no presente você lucra

#Preço #Comportamento #Vendas Por Bruna C. Costa

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.16.0453


Intrigados sobre qual seria o melhor caminho para que os
investidores selecionem seus investimentos, pesquisadores
realizaram uma série de estudos que buscam verificar como o senso
de entendimento sobre uma área afeta a tomada de decisão em
investimentos. Os estudos se basearam na ideia de que o
conhecimento sobre a área analisada influencia na avaliação de
risco, mas não necessariamente de uma forma positiva. Em todos os
estudos realizados durante a pesquisa, o senso de entendimento
não esteve associado com medidas objetivas relativas ao risco,
como a variação dos possíveis resultados e também a probabilidade
de se alcançar resultados positivos. A partir disso, os pesquisadores
defendem que o senso de conhecimento por si só não é um bom
guia para a avaliação de risco de investimento.
A orientação dos pesquisadores é pensar em conselhos de
investimento mais objetivos, como por exemplo “invista em
empresas com um portfólio mais diversificado”. Dessa forma, os
investidores irão buscar compreender melhor o mercado em que
pretendem investir antes de efetivamente tomar suas decisões. FONTE: LONG, Andrew R.; FERNBACH, Philip M.; DE LANGHE, 

Bart. Circle of Incompetence: Sense of Understanding as an 
Improper Guide to Investment Risk. Journal of Marketing 
Research, 2018.
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#Mercado Financeiro #Investimento #Comportamento Por Isadora Tonet

Quero investir, e agora?
Entendendo conselhos para investir melhor

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.16.0429
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#marketingdigital #varejo #serviços Por Lucas Finoti

FONTE: Kuksov, D., & Liao, C. (2018). When Showrooming 
Increases Retailer Profit. Journal of Marketing Research.

Minha loja virou um showroom, e agora?
É cada vez mais comum entre os consumidores o hábito de visitar lojas físicas para
ter contato com produtos que desejam para depois realizar a compra em uma loja
online. Aproximadamente 73% dos consumidores americanos apresentam esse
comportamento, conhecido pelos especialistas como showrooming. Até então o
showrooming era um comportamento temido pelos gestores de lojas físicas que
acabavam servindo apenas de “vitrine” para produtos que podem ser comprados em
lojas online por um preço mais baixo. Porém, um estudo recente mostrou que o
showrooming pode ser vantajoso ao varejista físico se as relações entre lojistas e
fabricantes forem melhor analisadas. Isso porque existem categorias de produtos
que precisam contar com serviços que somente as lojas físicas podem fornecer.
Pense por exemplo na compra de um colchão: muitos consumidores julgam
necessário algum tipo contato com esse produto antes da compra; assim os
fabricantes de colchão dependem dos serviços oferecidos pelas lojas físicas para
que seus produtos sejam vendidos. Nesse tipo de situação, o varejista físico deve
rever sua relação com o fabricante para que acordos de cooperação sejam
estabelecidos. Essa cooperação pode ser realizada por meio do fornecimento de
produtos exclusivos e preços de venda diferenciados para lojas físicas. Uma
estratégia sugerida pelos pesquisadores é a cobrança dos clientes pelo uso do
showroom (por exemplo, uma taxa de entrada); dessa forma o varejista pode
aproveitar o aumento do tráfego na loja vendendo mais produtos exclusivos (ou,
pelo menos, produtos que são inconvenientes para comprar on-line). Vale lembrar
que o varejista precisa analisar com cuidado a relação com os fabricantes, pois
existe a possibilidade de o fabricante abrir um showroom caso os problemas com as
lojas físicas causem ineficiência no canal de distribuição.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.17.0059


As mídias sociais têm mudando o modo como consumidores interagem entre si, gerando um
desafio para as empresas em entender sobre a dinâmica e como agir nessas plataformas. Altos
gastos em comunicação de marketing nessas mídias têm despertado a atenção de gestores e
pesquisadores em como utilizar esses recursos de maneira eficiente. Uma forma é atingir novos
consumidores por meio de suas conexões com outros usuários, isso porque pesquisas anteriores -
inclusive já relatadas pela Ponte do Marketing - comprovam que a comunicação direta não tem se
mostrado tão eficiente. Um recente estudo propôs um modelo para verificar a eficiência na
propagação de mensagens em mídias sociais - especificamente o Twitter - por meio da ação de
influencers digitais, que são celebridades da internet. A diferença desse modelo é que ele utiliza um
método que considera diferentes tipos de interações específicas para mídias sociais que possuem
diferentes níveis de relação. Esses níveis são: de seguir, de ser seguido e de seguir mutuamente.
Logo, esse estudo alerta gestores sobre a complexidade que essas diversas formas de relação
trazem para possíveis modelos que possam surgir posteriormente e destaca um efeito que são as
sobreposições de conexões. Isso porque nas mídias sociais os usuários compartilham mensagens
para nutrir o sentimento de anunciador de mensagens relativamente inéditas. Portanto, se outros
usuários de sua rede (inclusive outros influencers) compartilham aquela mensagem, ela perde o
"tom" de exclusividade, fazendo com que a propagação se dissipe. Isso torna perigosa a utilização
de promoção por meio de vários influencers com redes similares, pois a propagação da mensagem
não ocorre de maneira desejada, gerando altos custos sem retorno para a empresa.

FONTE: Peng, J., Agarwal, A., Hosanagar, K., & Iyengar, R. (2018). Network Overlap and Content Sharing on Social Media 
Platforms. Journal of Marketing Research.
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#Marketing Digital #Mídias Sociais #Promoção Por Bruna C. Costa

Influencers digitais: como utilizá-los em promoções no Twitter

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.14.0643


Os gestores de marketing sabem que um importante elemento para gerar mais
vendas são as recomendações online. Produtos com recomendações favoráveis em
sites e mídias sociais tendem a receber maior preferência dos consumidores.
Porém, alguns profissionais de marketing ainda se questionam sobre como a
competitividade geográfica, isto é, o número de competidores em uma mesma
região, pode influenciar a quantidade de recomendações que uma empresa recebe
em ambientes online. Um estudo recente demonstrou que em baixos níveis de
competitividade o número de recomendações tende a ser menor. Conforme a
competitividade aumenta, também cresce a quantidade de recomendações, porém,
apenas até um ponto médio de competição. Após esse ponto médio, o aumento da
competitividade começa a reduzir a quantidade de recomendações oferecidas. Esse
efeito de inversão ocorre porque consumidores tendem a buscar mais informações
quanto maior for a competição em um dado ambiente. Entretanto, em um dado
momento, o número de opções (ofertas) é maior do que a capacidade dos
consumidores em considerar o conjunto de escolha e é nesse ponto que a inversão
ocorre. Gestores de marketing podem usar os resultados desse estudo para avaliar o
impacto da presença de competidores próximos ao seu ambiente geográfico nas
recomendações online e traçar estratégias para melhorá-las.

FONTE: Liu, A. X., Steenkamp, J. B. E., & Zhang, J. (2018). Agglomeration as 
a Driver of the Volume of Electronic Word of Mouth in the Restaurant 
Industry. Journal of Marketing Research.
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#midias sociais #Participação de Mercado #recomendações online Por Helison Bertoli 

Como o ambiente competitivo impacta as recomendações online

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.16.0182


Graças à evolução tecnológica, a análise da mente do consumidor tem ficado cada
vez mais precisa (apesar de ainda estar distante da realidade da maioria das
empresas). Um estudo recente, conduzido por cientistas holandeses, mostrou como
pesquisadores e gestores de marketing podem se beneficiar dos exames de
ressonância magnética para analisar o processamento dos estímulos de marca das
empresas. Esse não é o primeiro estudo a analisar imagens cerebrais para entender o
comportamento do consumidor. Na última década, os pesquisadores de marketing
têm conseguido mapear as áreas do cérebro que são estimuladas pela comunicação,
porém, o que os cientistas conseguiram nesse estudo foi isolar e comparar como
informações de marcas diferentes são processadas no cérebro dos consumidores.
Eles conseguiram mostrar que determinadas imagens de marca (por exemplo a Dell e
a RedBull) são processadas de forma semelhante na mente dos consumidores. Esse
resultado abre um novo caminho para o entendimento de como o investimento em
comunicação afeta o comportamento de consumo. De forma geral, os achados dessa
pesquisa contribuem para que empresas melhor formulem suas estratégias de co-
branding (quando duas marcas se unem para fins promocionais). Ou seja, ao analisar
como os consumidores mentalmente processam as imagens de marca, as empresas
podem desenvolver estratégias mais assertivas de co-branding entre marcas que são
mentalmente avaliadas de forma semelhante pelos consumidores.

FONTE: Chan, H. Y., Boksem, M., & Smidts, A. (2018). Neural 
profiling of brands: Mapping brand image in consumers' brains 
with visual templates. Journal of Marketing Research.

1 1
#marcas #comportamento #tecnologia Por Lucas Finoti

A ressonância magnética como ferramenta de marketing

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.17.0019
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A mídia online oferece diversas vantagens e oportunidades para as
empresas, tais como: maior controle de gastos, capacidade de despertar
atenção e a capacidade de trazer o consumidor para interagir com a
empresa por meio de seu site ou de outras ferramentas. Para tanto, as
organizações têm investido recursos consideráveis em anúncios online
em diversos sites. Assim, surgem algumas questões: Em quais sites
deve-se investir? Qual a quantia que deve ser investida nesses
anúncios? Como otimizar esse processo?
Pensando nisso, pesquisadores americanos buscaram desenvolver um
modelo matemático, capaz de otimizar a alocação de verbas para
empresas de alto investimento em anúncios online. Dessa forma, as
organizações podem basear-se no modelo proposto para escolher os
locais de anúncio mais adequados para seu público e alcançar o objetivo
que buscam naquela mídia (visualizações, cliques ou interações).
Para conhecer mais sobre esse modelo leia o artigo na integra.

Como selecionar e investir

#MarketingDigital #Modelospreditivos #MídiasSociais Por Antonio Pisicchio 

FONTE: PAULSON, Courtney; LUO, Lan; JAMES, Gareth M. Efficient Large-Scale Internet 
Media Selection Optimization for Online Display Advertising. Journal of Marketing 
Research, 2018.

Otimizando a mídia online

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.15.0307
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.15.0307?code=amma-site


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.

Flávio Osten
Helison Bertoli
Lucas Finoti
Victoria Vilasanti

contato@pontedomarketing.com.br 
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