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Grandes marcas como Pepsi, Coca-Cola, Apple e Samsung são capazes de
mobilizar uma grande quantia de fãs. Esses fãs atuam como promotores
da marca e também como defensores da mesma, muitas vezes se
manifestando não apenas nas redes da empresa, mas também nas
páginas de seus concorrentes. Mas o que acontece quando esses fãs são
expostos a informações favoráveis à marca rival?
Pensando nisso, pesquisadores monitoraram o comportamento dos fãs de
grandes marcas e de seus respectivos rivais nas redes sociais. Observou-
se que uma ação da empresa ou informação positiva de uma marca (Coca-
cola) gera reações negativas em forma de ataque dos fãs da marca rival
(Pepsi). O Senso comum diria que esse conflito tem efeito negativo para as
marcas. Porém, descobriu-se que os ataques fazem com que os seus fãs a
defendam, fortalecendo a marca. Ao mesmo tempo, essa disputa atrai a
atenção dos demais públicos para as duas marcas, o que acaba no fim
fortalecendo ambas e enfraquecendo os demais concorrentes. Assim, os
gestores de grandes marcas devem monitorar o comportamento de seus
fãs buscando se manter na liderança, e quando enfrentados por um
conjunto de concorrentes (Guaraná Antártica, Dolly), devem buscar
centralizar a disputa com um único concorrente.

#MARKETINGDIGITAL

Por Antonio Pisicchio

FONTE ILHAN, Behice Ece; KÜBLER, Raoul V.; PAUWELS, Koen H. 
Battle of the Brand Fans: Impact of Brand Attack and Defense on 
Social Media. Journal of Interactive Marketing, v. 43, p. 33-51, 2018.

As batalhas entre fãs 
ajudam as marcas 

#MÍDIASSOCIAISJOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING

https://doi.org/10.1016/j.intmar.2018.01.003
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O uso de dispositivos móveis (smartphones e tablets) por consumidores é
cada vez maior. Estima-se que 65% do tempo total que os consumidores
gastaram nas mídias digitais em 2016 foi nesses dispositivos, diminuindo
assim a importância dos computadores desktop. Apesar disso, pesquisas
mostram que a maioria dos consumidores nos Estados Unidos ainda
preferem realizar suas compras online nos computadores e notebooks. Isso
pode ser explicado, em partes, pelo comportamento de troca de dispositivos,
que se dá quando o consumidor sai do celular e vai para o computador e
vice-e-versa. Para entender melhor como essa troca entre dispositivos pode
impactar as propensões de compra dos consumidores, uma pesquisa
recente explorou os dados de compra online de um grande varejista.
Descobriu-se que quando consumidores começam a busca de informações
nos dispositivos móveis e depois passam para os dispositivos fixos
(desktops e notebooks) a propensão de compra é maior do que na situação
inversa (fixos móveis).

#MARKETINGDIGITAL

Por Helison Bertoli

FONTE: de Haan, E., Kannan, P. K., Verhoef, P. C., & Wiesel, T. (2018). 
Device Switching in Online Purchasing: Examining the Strategic 
Contingencies. Journal of Marketing, 82(5), 1-19.

Comece no celular e 
termine no computador:
como a troca de dispositivos durante a 
consideração da compra pode 
alavancar as vendas da sua empresa

#VAREJOJOURNAL OF MARKETING #PROMOÇÃO

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.17.0113
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Por Helison Bertoli

FONTE: de Haan, E., Kannan, P. K., Verhoef, P. C., & Wiesel, T. (2018). 
Device Switching in Online Purchasing: Examining the Strategic 
Contingencies. Journal of Marketing, 82(5), 1-19.

Comece no celular e termine no computador:
como a troca de dispositivos durante a consideração da 
compra pode alavancar as vendas da sua empresa

#VAREJOJOURNAL OF MARKETING #PROMOÇÃO

Além disso, essa propensão de compra é ainda maior quando:
(I) os consumidores consideram produtos que tenham um certo
risco agregado (ex: compras de produtos que possam não
funcionar),
(II) quando os produtos investigados são de alto valor agregado, e
(III) quando o consumidor não tem experiência na categoria do
produto ou não conhece o varejista online.
Assim, gestores de marketing que gerenciam produtos que
demandam maior busca de informações (que propiciam a troca de
dispositivos para a consulta) devem investir em divulgação em
mídias para dispositivos móveis, visto que a probabilidade de
compra será maior iniciando o processo nesses dispositivos. Estes
resultados trazem novos insights sobre como a integração entre os
canais de busca dos consumidores podem alavancar os resultados
da empresa.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.17.0113
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Sabe-se que as mídias sociais representam um canal entre os
consumidores e as empresas e, consequentemente, são uma
ferramenta importante para gestores de marketing, como já abordado
em edições anteriores do Ponte do Marketing. No entanto, ainda
existem questões a serem esclarecidas no que tange a efetividade
desse canal. Um grupo de pesquisadores afirma que é necessário
saber escolher estrategicamente aqueles consumidores que estão
mais propensos a interagirem e "advogarem" contra ou a favor de
marcas. Eles explicam que o nível de interação está baseado em dois
comportamentos: o simbólico e o significativo. O comportamento
simbólico ocorre quando o consumidor tem um envolvimento online
superficial (ex.: dar "like" em uma página ou post). Já o
comportamento significativo pressupõe maior profundidade e
esforço, onde o consumidor oferece alguma contribuição mais
tangível para a marca (ex.: compra online, fazer review de um
produto).

#MARKETINGDIGITAL

Por Victoria Vilasanti 

FONTE: VanMeter, R., Syrdal, H. A., Powell-Mantel, S., Grisaffe, D. 
B., & Nesson, E. T. (2018). Don't Just “Like” Me, Promote Me: How 
Attachment and Attitude Influence Brand Related Behaviors 
on Social Media. Journal of Interactive Marketing, 43, 83-97.

Pessoas apegadas às redes sociais se engajam mais na promoção de marcas

#MÍDIASSOCIAISJOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING #MARCAS

https://doi.org/10.1016/j.intmar.2018.03.003
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Desta forma, os pesquisadores afirmam que o fator determinante
para que os consumidores tenham comportamentos mais
significativos com a marca é a relação que esse indivíduo tem com
as mídias sociais. Assim, consumidores que tenham mais apego às
redes sociais tendem a ter comportamentos mais significativos do
que simbólicos. Esta descoberta é de grande importância para
gestores de marketing, pois mostra que somente o relacionamento
com a marca não é suficiente para engajar consumidores em
comportamentos significativos. Portanto, gestores devem atentar-
se muito mais ao perfil de engajamento dos consumidores nas
redes sociais do que o nível de lealdade dos mesmos com as
marcas.

#MARKETINGDIGITAL

Por Victoria Vilasanti 

FONTE: VanMeter, R., Syrdal, H. A., Powell-Mantel, S., Grisaffe, D. B., & 
Nesson, E. T. (2018). Don't Just “Like” Me, Promote Me: How Attachment 
and Attitude Influence Brand Related Behaviors on Social Media. 
Journal of Interactive Marketing, 43, 83-97.

Pessoas apegadas às redes sociais se engajam mais 
na promoção de marcas

#MÍDIASSOCIAISJOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING #MARCAS

https://doi.org/10.1016/j.intmar.2018.03.003
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Embora cerca de 70% dos produtos alimentícios sejam transgênicos, há
questionamento por parte dos consumidores e de órgãos legais sobre a
transparência e malefícios de tais produtos. Diante de tal conflito emerge a
seguinte questão: Como modificar as crenças morais e legais sobre o consumo
dos transgênicos? Este foi o cerne de um recente estudo, o qual demostrou
que muitas das concepções sobre os transgênicos são resultado de crenças
morais. Especificamente, a percepção dos consumidores de que os produtos
transgênicos violam as leis da natureza. As empresas podem reverter este
pensamento indicando de forma transparente por que os produtos foram
geneticamente modificados pelo homem, bem como destacando a utilidade
do produto. Tais ações farão com que os consumidores aumentem a aceitação
e desvinculem a percepção da imoralidade destes produtos. Gerencialmente,
o estudo demostra como as empresas podem romper as barreiras morais e
legais mantendo uma relação transparente com os consumidores por meio de
sua comunicação de marketing (ex. embalagens e propagandas).

#COMPORTAMENTO

Por Rafael Demczuk

FONTE: Hingston, S. T., & Noseworthy, T. J. (2018). Why 
Consumers Don’t See the Benefits of Genetically Modified 
Foods, and What Marketers Can Do About It. Journal of 
Marketing: September 2018, Vol. 82, No. 5, pp. 125-140.

Pela moral e bons costumes, transgênicos não!

#PRODUTOJOURNAL OF MARKETING #POSICIONAMENTO

Como reverter a atitude negativa sobre transgênicos

http://journals.ama.org/doi/10.1509/jm.17.0100?code=amma-site
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Extensão de marca é uma estratégia utilizada por empresas que
desejam aproveitar a aceitação de uma marca forte (chamada de marca-
mãe), aplicando-a a diferentes linhas de produto. É o caso, por exemplo,
da Pepsico® que estendeu a marca do chocolate em pó Toddy® para
outros produtos: Cookies Toddy® e Toddyinho®. Para colocar essa
estratégia em prática, as empresas utilizam-se de representações
físicas para chamar a atenção do consumidor (quando a marca-mãe é
estampada na embalagem da nova categoria de produto), aumentando a
possibilidade de que ele faça uma avaliação positiva do produto que tem
o endosso da marca forte. Porém, um estudo recente mostrou que a
representação física pode não ser suficiente na hora que o consumidor
precisa decidir qual produto comprar. Isso porque a tomada de decisão é
baseada em processos mentais, não se limitando a situações onde
marcas e produtos são fisicamente expostos. Sugere-se, então, que
empresas que pensam em utilizar a estratégia de extensão de marca
comuniquem a marca-mãe de forma enfática e repetitiva (em vários
canais de comunicação) durante a inserção de um novo produto. Isso
faz com que os consumidores criem associações mentais sobre o novo
produto com a marca-mãe, aumentando a chance de que avaliações
positivas sejam realizadas no momento da compra.

#COMPORTAMENTO

Por Lucas Finoti

FONTE: Miniard, P. W., Jayanti, R. K., Alvarez, C. M., & Dickson, P. 
R. (2018). What brand extensions need to fully benefit from their 
parental heritage. Journal of the Academy of Marketing 
Science, 46(5), p.948-963. 
.

Empresas precisam lembrar os consumidores sobre suas extensões de marca

#MARCASJOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE #COMUNICAÇÃO

https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0586-5
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O conhecimento comum sobre a interação entre vendedores e clientes mostra
que o uso de estratégias de relacionamento e de emoções podem melhorar a
eficácia da venda. No entanto, pesquisadores mostraram que isso pode não
ser verdade, pelo menos em situações onde o cliente está fazendo perguntas
sobre o produto. Descobriu-se que nessas situações o interesse do cliente
sobre o produto aumenta quando o vendedor apresenta soluções para o
questionamento. Por outro lado, diminui quando o vendedor apresenta sinais
de emoções (inclusive não verbais) ou quando fala frases simplesmente para
ganhar empatia. Além disso, quanto mais avançada está a negociação, mais
prejudicial será o uso de emoções ou empatia. Ou seja, o cliente espera uma
resposta direta para sua pergunta. Portanto, o treinamento de vendedores
deve levar em conta que perguntas técnicas nem sempre representam
"contestações" e não devem ser tratadas da mesma forma. Por fim, ao
responder o cliente de uma forma técnica buscando aumentar o interesse na
compra é preciso ter um cuidado: se o vendedor aparentar ter conhecimento
muito superior sobre o produto ele pode reduzir a autoestima do comprador,
afastando-o.

Por Flávio Osten

FONTE: Singh, S., Marinova, D., Singh, J., & Evans, K. R. (2018). 
Customer query handling in sales interactions. Journal of the 
Academy of Marketing Science, 1-20.

Quando seu cliente fizer uma pergunta, não é hora de usar empatia

#RELACIONAMENTO #VENDASJOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE #EQUIPEDEVENDAS

https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-017-0569-y
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A estratégia omnichannel trata da integração dos diferentes canais
que uma empresa pode utilizar para alcançar, interagir e atender seus
clientes. Contudo, com a quantidade de canais de interação existentes
(telefone, site, loja física, etc), torna-se cada vez mais difícil identificar
qual destes é melhor para cada fase da jornada do usuário (processo de
decisão de compra). Para entender melhor a relação entre as etapas da
jornada do usuário e os canais escolhidos pelos clientes, pesquisadores
suíços realizaram uma série de estudos. Os resultados indicaram uma
nova forma de segmentação, conforme a fase da jornada em que os
usuários se encontram. A pesquisa identificou que, além do benefício
oferecido pelo produto, os clientes buscam valores implícitos em seu
relacionamento com a empresa. Os pesquisadores classificaram os
consumidores em quatro padrões de valores:

(I) Utilitário: escolhem o canal que parece mais útil em cada situação
específica. Usam maior número de canais diferentes e mudam com
mais frequência, preferindo canais mais impessoais e menos
interativos. Sugestão de canal: FAQ.

#MARKETINGDIGITAL

Por Isadora Tonet

FONTE: Barwitz, N., & Maas, P. (2018). Understanding the 
Omnichannel Customer Journey: Determinants of Interaction 
Choice. Journal of Interactive Marketing, 43, 116–133.

Por qual canal interagir com o cliente? 
Novos insights no contexto de omnichannel

#COMUNICAÇÃOJOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING #COMPORTAMENTO

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996818300082
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(II) Hedônico: buscam pela aprovação social e a satisfação de consumir. Usam canais com
maior interação e engajamento, não alterando de canais muito entre as fases. Sugestão de
canal: loja física.

(III) Econômico: têm preferência por canais impessoais e menos interativos. Trocam de
canais menos do que os utilitários, para evitar custos de tempo desnecessários. Sugestão de
canal: chat.

(IV) Relacional: são atraídos por meios altamente interativos e mantém os canais mais
pessoais durante a jornada. Sugestão de canal: telefone.

Deste modo, essas características devem ser levadas em conta no momento da
segmentação, pois podem oferecer experiências superiores aos clientes, aumentando a
taxa de conversão e de retenção.

#MARKETINGDIGITAL

Por Isadora Tonet

FONTE: Barwitz, N., & Maas, P. (2018). Understanding the 
Omnichannel Customer Journey: Determinants of Interaction 
Choice. Journal of Interactive Marketing, 43, 116–133.

Por qual canal interagir com o cliente? 
Novos insights no contexto de omnichannel

#COMUNICAÇÃOJOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING #COMPORTAMENTO

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996818300082


1 3

As receitas do turismo internacional cresceram de 2 bilhões de dólares em
1950 para 1,26 trilhões em 2015. À medida que o setor de turismo se expande,
as agências de viagens online (ex: Booking.com, TripAdvisor, Trivago)
realizam esforços para oferecer categorias de avaliação e revisões escritas
detalhadas sobre as características de hospedagem (conforto, café da manhã,
localização, etc). Porém, será que turistas de diferentes nacionalidades fazem
essas avaliações da mesma forma? Buscando responder essa questão,
pesquisadores verificaram como as características culturais influenciam a
geração e o consumo de avaliações online para consumidores ocidentais
(EUA e Reino Unido) e orientais (China).
Os resultados mostram diferenças na forma como as avaliações são geradas
por diferentes culturas. Consumidores ocidentais tendem a ser mais positivos
e, ao mesmo tempo, expressam suas reações afetivas de forma mais intensa,
bem como são mais detalhistas na descrição da experiência do que os
orientais. Com relação à interpretação da mensagem, os consumidores
ocidentais consideraram a avaliação mais útil quando o avaliador era da
mesma cultura.
Estes resultados indicam que quando as informações buscadas pelos
viajantes em agências de viagem online são culturalmente personalizadas, os
resultados de marketing (como intenção de recomendação dos clientes,
escolha dos hotéis e fidelização dos clientes), tendem a ser mais positivos.

#MARKETINGDIGITAL

Por Loise Schwarzbach

FONTE: Kim, J. M., Jun, M., & Kim, C. K. (2018). The Effects of 
Culture on Consumers' Consumption and Generation of Online 
Reviews. Journal of Interactive Marketing, 43, 134-150.

A cultura de um país 
influencia as avaliações 
em sites de viagem

#CULTURAJOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING #SERVIÇOS

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996818300318
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O surgimento de produtos digitais (aplicativos, músicas, filmes, cursos, entre outros)
mudou completamente a maneira como consumimos. Diferentemente dos produtos
tradicionais, os digitais são intangíveis, o que leva as pessoas a basearem suas
escolhas principalmente na opinião de grupos de conhecidos, reviews e
comentários. Pensando nisso, pesquisadores buscaram compreender qual a melhor
forma de divulgar produtos digitais. Descobriram então que promover produtos
digitais entre grupos de pessoas gera resultados positivos, porém, deve-se estar
atento para as características do produto. Produtos mais específicos (ex. música
clássica, cursos de programação) conseguem melhores resultados quando
divulgados para um grupo especifico de pessoas, ao invés de uma promoção para
todos os grupos. Além disso, produtos generalistas (ex. música pop) devem ser
promovidos para todos os grupos ao invés de um grupo específico. Também
descobriram que grupos que consomem produtos específicos sofrem mais
influências dos grupos generalistas do que o contrário. E por fim, observaram que o
padrão de consumo de produtos digitas segue a seguinte tendência: (I) consumo
inicial baseado no influência do grupo (consumidor sem experiência prévia); (II) fase
de avaliação do produto, quando o consumo se mantém estável e (III) aceleração de
consumo ao observar que o produto está consolidado dentro do grupo. Dessa forma,
os gestores que trabalham com produtos digitais devem conhecer os grupos a que
seus consumidores pertencem e se atentar as fases em que seu consumidor se
encontra para conseguirem utilizar eles como um promotor de sua marca e
produtos.

Por Antonio Pisicchio

FONTE: MU, Jifeng et al. Online group influence and digital 
product consumption. Journal of the Academy of Marketing 
Science, p. 1-27, 2018.

Como os grupos 
influenciam o consumo 
de produtos digitais

#MARKETINGDIGITAL #REDESJOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE #MÍDIASSOCIAIS

https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0578-5
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A marca é conhecida como um importante ativo organizacional, o qual exige
gerenciamento e tem impacto no valor de ações. Um desafio na gestão de marcas é
que os resultados da gestão desse ativo não são isolados de mudanças constantes
de mercado, podendo afetar de maneira negativa os preços de ações. Alterações na
marca são decisões recorrentes na gestão de marcas que exigem investimento e
podem ser de duas naturezas: (I) alterações de identidade, tai como no nome e
aspectos visuais como símbolos, design, entre outros; e (II) alterações de estratégia,
que envolvem reposicionamento de marca, alteração de valores, etc.
Um recente estudo verificou que essas duas alterações geram resultados diferentes
no valor de ação da empresa. Esse resultado se altera de acordo com a intensidade
de competição da indústria e com a posição competitiva favorável. Os resultados
demonstram que as alterações na identidade e na estratégia trazem retornos
positivos para o valor de ação. Alterações na identidade da marca não são bem
interpretados por investidores de grandes marcas e em ambientes de
competitividade intensa. Já alterações na estratégia de marca não são bem
recebidas pelos acionistas em ambientes onde a posição competitiva da empresa é
favorável.
Portanto, se a empresa se encontra em um ambiente de alta intensidade de
competição, mudanças mais profundas de marca (alteração na estratégia de marca)
são melhor recebidas pelos investidores. Já para empresas com vantagem
competitiva (posição mais favorável que os concorrentes), alterações na identidade
podem ser interpretadas de maneira positiva, mas investimento em mudanças
profundas como alterações na estratégia podem ser vistos como gastos altos de
maneira desnecessária.

Por Bruna C. Costa

FONTE: Zhao, Y., Calantone, R. J., & Voorhees, C. M. (2018). Identity change vs . strategy change : 
the effects of rebranding announcements on stock returns. Journal of the Academy of 
Marketing Science, 46(5), 795–812.

Como fazer alterações 
de marca em ambientes 

competitivos

#MARCAS #TOMADADEDECISÃOJOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE #ESTRATÉGIA

https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0579-4


A Ponte do Marketing é um projeto que visa transformar as
pesquisas mais relevantes e atuais na área de marketing
em um conteúdo que possa ser rapidamente utilizado por
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mais recentes na área de marketing cheguem até você
mensalmente. Atualmente monitoramos as publicações de
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