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As doações para Organizações Sem Fins Lucrativos alcançaram os 18.55
bilhões de dólares nos Estados Unidos em 2016, sendo essa uma das
principais formas de responsabilidade social corporativa. Porém, se
considerarmos duas empresas, uma que faz uma única doação de um milhão
de reais, e outra que faz dez doações de cem mil reais, será que haverá
diferentes percepções dos consumidores em relação à estratégia utilizada?
Esse foi o tema de uma recente pesquisa, a qual mostrou que:
(I) Os consumidores avaliam melhor a estratégia de maior número de doações
(de menor valor) quando as empresas objetivam ressaltar que estão fazendo
boas ações, focando nos resultados positivos que podem ser obtidos (ex.: uma
empresa que doa mensalmente para programas de empreendedorismo que
visam a geração de renda). Essa primeira estratégia é adequada quando a
empresa quer demonstrar que tem comprometimento ao longo-prazo com
projetos que trarão resultados positivos no futuro.
(II) Já quando a estratégia utilizada é de grandes volumes (ex.: doação única
de um milhão), as empresas demostram que possuem disponibilidade
financeira, devendo focar em ações que previnam possíveis resultados
negativos (ex.: doação que objetiva a redução de doenças, como HIV/AIDS).
Nesse caso, como será feita uma única doação, deve-se priorizar causas que
tenham impacto social imediato.
Esses resultados demostram como os gestores podem ampliar a eficácia da
doação e melhorar a percepção dos consumidores em relação à empresa.

#COMPORTAMENTO

Jin, L., & He, Y. (2018). How the frequency and amount of 
corporate donations affect consumer perception and behavioral 
responses. Journal of the Academy of Marketing Science, 1-17

Como doações influenciam a 
percepção do consumidor?

#ESTRATÉGIAJournal of the Academy of Marketing Science #MARKETINGPRÓSOCIAL

Por Rafael Demczuk

https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0584-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0584-7
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Empresas fazem uso de revisões de produtos online para alcançar aqueles
consumidores que fogem das mídias tradicionais para buscar
informações de consumo. As opiniões sobre consumo são vistas como
relatos sinceros e imparciais, e por isso influenciam a tomada de decisão
de compra. Muito se sabe sobre a influência de comentários e feedback’s
de produtos em decisões de compra. Porém, qual é a influência dessas
revisões no comportamento de consumo dos próprios revisores?

#MARKETINGDIGITAL Por Loise Cristina Schwarzbach

Postar comentários online sobre o 
produto pode fazer o consumidor 
aumentar a impulsividade por compras

#COMPORTAMENTO#VENDASJournal of the Academy of Marketing Science

Motyka, S., Grewal, D., Aguirre, E., Mahr, D., de Ruyter, K., & Wetzels, M. (2018). The emotional review–
reward effect: how do reviews increase impulsivity?. Journal of the Academy of Marketing Science, 1-20

Para responder estas questões, um grupo de pesquisadores realizaram cinco estudos para verificar o comportamento de consumo do revisor
após o compartilhamento da sua opinião. Segundo a pesquisa, compartilhar uma opinião mais emocional, por si só, é gratificante porque
consumidores sentem-se conectados socialmente com pessoas que buscam as suas opiniões. Isso provoca um efeito de recompensa no
revisor, que como consequência busca outras fontes de recompensa mais imediatas, gerando uma impulsividade de compra. Esse efeito é
menor quando as pessoas mantêm suas opiniões de forma mais particular, ou seja, não compartilham. O mesmo resultado não acontece com
opiniões mais racionais quando comparado com opiniões carregadas de emoção.
Porém, vale o alerta: Os gestores devem configurar seus ambientes virtuais para que as recompensas imediatas buscadas pelo consumidor
sejam atendidas no próprio ambiente de vendas! É importante, portanto, o ambiente virtual envolver o consumidor para a próxima compra.
Também poderá personalizar a apresentação de novos produtos de acordo com o conteúdo da resenha do consumo, diferenciando produtos
mais hedônicos ou utilitários de acordo com o conteúdo compartilhado.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0585-6
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Consumidores tendem a aproveitar promoções sempre perto da data final. Por isso, muitos gerentes de
marketing optam por ampliar a duração da promoção mesmo depois de divulgar a data de término, com
a expectativa de que dois períodos curtos de promoção rendam mais do que apenas um. Mas será que
os efeitos de estender o prazo de uma promoção são sempre positivos?
Um grupo de pesquisadoras alemãs decidiu verificar como isso acontece na prática e constataram que
muitos consumidores têm uma percepção negativa desse tipo de ação. Os resultados mostram que a
extensão de promoção pode ser percebida como sendo relativa ao insucesso nas vendas ou o acúmulo
de estoque indesejado para a empresa. Contudo, após diversos estudos, as pesquisadoras descobriram
que a empresa pode combater de forma proativa os pontos negativos da extensão de uma promoção,
aumentando as chances de alcançar os resultados esperados. As autoras levantaram algumas
condições que contribuem para que a estratégia de extensão de promoção seja percebida como positiva:
(I) quando a extensão é direcionada para consumidores que ainda não desfrutaram da oferta no período
anunciado anteriormente;
(II) quando o produto é comprado com maior frequência;
(III) quando o motivo da extensão é esclarecido, ou seja, quando a empresa inclui na divulgação alguma
declaração como: “Devido ao grande sucesso, vamos estender a promoção”;
(IV) quando a extensão dura pouco tempo, ou seja, ainda é tão exclusiva quanto a promoção inicial.
Essas orientações mostram que estender o tempo de uma promoção é uma ação que precisa ser bem
planejada para que seja eficaz. É preciso avaliar o público, o tipo do produto, a duração do período de
extensão e a divulgação clara dos motivos que levaram à extensão para amenizar a percepção negativa
e aumentar a expectativa de vendas.

#COMPORTAMENTO Por Isadora Tonet

Garnefeld, I., Böhm, E., Klimke, L., & Oestreich, A. (2018). I thought it was over, but 
now it is back: customer reactions to ex post time extensions of sales promotions. 
Journal of the Academy of Marketing Science, 46, 6, 1133–1147.

É só essa semana (e a próxima também):

#PROMOÇÃO #ESTRATÉGIAJournal of the Academy of Marketing Science

reações dos consumidores à extensão de promoções

https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0600-y
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A internet permite que consumidores entrem em contato com uma
infinidade de produtos e serviços. Isso muitas vezes acaba dificultando a
busca por um produto que atenda às suas necessidades específicas. Dessa
forma, sites como Expedia e Trivago se especializaram em facilitar a busca
por determinados produtos e serviços. Assim, quando um consumidor busca
por um produto se depara com um ranking classificando as melhores
opções. Em seguida o consumidor faz sua escolha e é direcionado para o
website da empresa, onde tem maiores informações e pode finalizar a
compra.
Surge, então, uma dúvida: a posição em que o produto se encontra no
ranking afeta a propensão do consumidor em comprar?
Para responder a essa pergunta, uma pesquisa recente analisou mais de 160
mil buscas em sites desse tipo e verificou que a posição do produto no
ranking de fato aumenta o número de acessos à página daquele produto,
porém, não é determinante para a conversão daquela visita em compra. Isso
traz implicações importantes para os sites, que muitas vezes priorizam
produtos impulsionados (anúncios pagos) ao invés dos melhor ranqueados.
Sugere-se, então, que para ocasionar uma vantagem no longo-prazo,
aumentar o número de transações e de retorno ao site, deve-se priorizar os
produtos mais bem avaliados e desenvolver critérios que possibilitem
identificar as preferências do consumidor.

#MARKETINGDIGITAL

Por Antonio Pisicchio

Ursu, R. The Power of Rankings: Quantifying the Effect of 
Rankings on Online Consumer Search and Purchase Decisions 
(2018). Marketing Science, 37, 4: 530-552. 

O efeito da posição do produto em rankings online

#PLATAFORMASMARKETING SCIENCE

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2729325
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Os profissionais de marketing sabem que uma das necessidades básicas dos seres humanos é a
conexão com outras pessoas. Não é por acaso que diversas ações são realizadas nas empresas com
o objetivo de acrescentar características humanas às marcas e aos produtos. As ações mais
desenvolvidas nesse sentido envolvem a inserção de fotos de funcionários nas páginas oficiais da
empresa, a utilização de funcionários em atividades de interação em mídias sociais (ex. campanha
'VAMOS CONVERSAR' da marca Brahma em 2018) e a antropomorfização de produtos (ou seja,
acrescentar características que 'dão vida' aos produtos). Uma estratégia de humanização que vem
ganhando força no mercado é a utilização de fontes manuscritas em embalagens de produto (por
exemplo, as embalagens da marca 'Leitíssimo'). Para avaliar a eficácia dessa nova tendência,
pesquisadores austríacos realizaram um estudo para entender como a utilização de fontes
manuscritas afetam a venda de produtos. Os resultados do estudo comprovaram que o tipo de
fonte utilizado nas embalagens influencia as emoções que o consumidor desenvolve pelo produto.
Descobriu-se que fontes manuscritas aumentam a percepção de presença humana, ou seja, a ideia
de que um ser humano participou da produção do produto. Segundo os pesquisadores, isso faz com
que exista maior apego emocional ao produto, que acaba tendo uma avaliação superior quando
comparado aos que utilizam fontes mecânicas nas embalagens. O estudo foi realizado com
diversos produtos (ex. pão, chocolate, sabonete, sorvete, leite, suco de laranja, velas aromáticas); os
pesquisadores descobriram que a utilização de fontes manuscritas aumenta a humanização
quando o produto sob consideração é hedônico. No caso de produtos utilitários (sabonete anti-
bacteriano, e velas repelentes de insetos) é preferível a utilização de fontes mecânicas, que passam
maior sensação de conhecimento técnico e profissionalização.

#PRODUTO Por Lucas Finoti

Schroll, R., Schnurr, B., Grewal, D., Johar, G., & Aggarwal, P. (2018). 
Humanizing Products with Handwritten Typefaces. Journal of 
Consumer Research, 45(3), 648-672.

Produtos com embalagens manuscritas vendem mais

#DESIGNJournal of Consumer Research #COMUNICAÇÃO

http://www.leitissimo.com.br/
https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/45/3/648/4925803?redirectedFrom=fulltext
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Os consumidores frequentemente compartilham suas opiniões de
consumo com terceiros (boca-a-boca), seja de forma pessoal,
falando com outras pessoas sobre sua experiência ou escrevendo
comentários online por meio de websites e mídia social. Assim, o
boca-a-boca é uma das formas mais confiáveis de publicidade que
uma empresa pode utilizar para promover seus produtos ou sua
marca. Mas qual o estilo de comunicação que gera melhores
resultados para a marca? Um estudo recente demonstrou que o
tipo de comunicação – pessoal ou escrita – influencia a reação do
consumidor em relação à marca consumida. Quando o
consumidor fala sobre sua experiência de consumo ele se sente
mais conectado à marca do que quando escreve sobre ela. Assim,
se uma marca deseja fortalecer a conexão com seus
consumidores, ela deve incentivá-los a se envolver em
comentários pessoais sobre suas experiências de consumo.

Por Francielle Frizzo

Shen, H; & Sengupta, J. (2018) Word of Mouth vs. Word of 
Mouse: Speaking about a Brand Connects You to It More Than 
Writing Does. Journal of Consumer Research, 45(3), 595-614.

#BOCA-A-BOCA #MARCASJournal of Consumer Research #COMPORTAMENTO

O poder da palavra:
O boca-a-boca pessoal fortalece a conexão entre o 
consumidor e a marca

https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/45/3/595/4898092?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/45/3/595/4898092?redirectedFrom=fulltext
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Avaliações de compras online (reviews) exercem um papel importante
na conversão de vendas, pois futuros compradores baseiam-se nessas
informações para efetuar compras. Muitas empresas acreditam que o
poder de persuasão dos reviews acontece somente quando as
avaliações são extremamente positivas (ex: 5 estrelas de 5). Contudo,
uma recente pesquisa demonstrou que comentários moderadamente
positivos (ex: 4 estrelas de 5) podem ser mais persuasivos que os
extremamente positivos. Especificamente, quando a maioria das
avaliações são extremamente positivas, as avaliações moderadas são
percebidas pelo consumidor como mais confiáveis. Em contrapartida,
em ambientes onde os reviews são moderados, recebem destaque os
reviews extremamente positivos. Ou seja, as avaliações tem maior
poder de persuasão quando são diferentes do padrão. O mesmo ocorre
com avaliações negativas. Portanto, gestores de marketing devem
incentivar avaliações de produtos que saiam do padrão porque elas são
mais persuasivas.

#MARKETINGDIGITAL Por Bruna C. Costa

Kupor, D., & Tormala, Z. (2018). When Moderation Fosters 
Persuasion: The Persuasive Power of Deviatory Reviews. 
Journal of Consumer Research, 45(3), 490–510.

Fuja do padrão: 
Quando 4 estrelas é melhor do 5?

#BOCA-A-BOCAJournal of Consumer Research #INFLUÊNCIASOCIAL

https://doi.org/10.1093/jcr/ucy021
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Consumidores utilizam as opiniões de outros indivíduos (reviews) quando
realizam compras online. Normalmente, esses reviews aparecem em uma
escala de 1 a 5 estrelas. Algumas plataformas online apresentam a média
das avaliações (ex: celular com média 3.8 estrelas), enquanto outras
mostram as frequências de todas as avaliações feitas em um gráfico de
barras (indicando a quantidade de reviews para cada nível de estrela).
Dado esse cenário, uma dúvida surgiu: Os consumidores tomam decisões
distintas ao ver reviews apresentados por meio do gráfico de barras
comparado à apresentação da média? A resposta é sim. Quando os
consumidores analisam o gráfico, eles avaliam os reviews entre negativos
(1 e 2) e positivos (4 e 5), depois comparam o número total das avaliações
negativas (ex: 32) contra as positivas (ex: 24) para basear sua percepção
sobre o produto (como 32 é maior que 24 a avaliação geral é negativa).
Assim, aquele celular que apresentou média de 3.8 pode ser julgado de
maneira diferente quando tem suas avaliações apresentadas por meio de
gráfico. Os resultados desse estudo sugerem que o uso de gráfico para
apresentação de reviews deve ser aplicado com cautela, visto que os
consumidores podem interpretar de maneira equivocada as informações
disponibilizadas (tanto para melhor quanto para pior).

Fisher, M., Newman, G. E., Dhar, R., & van Osselaer, S. (2018). Seeing 
Stars: How the Binary Bias Distorts the Interpretation of Customer 
Ratings. Journal of Consumer Research, 45, 3, 471–489.

#MARKETINGDIGITAL #BOCA-A-BOCAJournal of Consumer Research #INFLUÊNCIASOCIAL Por Helison Bertoli

Clientes podem interpretar mal os gráficos de avaliação de produtos

https://academic.oup.com/jcr/article/45/3/471/4925297
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A propaganda boca-a-boca, ou seja, quando um cliente expressa sua
opinião sobre um produto, influencia cerca de 50% das decisões de
compra. Existem vários motivos para que um cliente fale de um
produto, por exemplo, extravasar sua satisfação (quando um
produto é muito bom), desabafar (quando um produto é muito ruim)
ou demonstrar status social (mostrar que possui algum produto).
Entretanto, até o momento, não se tinham informações sobre a
influência do ambiente sobre o boca-a-boca. Pesquisadores
descobriram que ambientes lotados favorecem o boca-a-boca,
mesmo com pessoas que não estão no ambiente (pelo WhatsApp ou
Facebook). Isso acontece por que as pessoas têm necessidade de
sentir controle sobre o ambiente, sensação perdida quando estão
em um lugar com muita gente. Nessa situação, intuitivamente, as
pessoas trocam informações para influenciar outras pessoas e
retomarem "o controle da situação". Essa descoberta traz
contribuições importantes para os gestores de marketing, que
podem direcionar mensagens a clientes que estão em lugares
lotados, como por exemplo cafés e estações de metrô. Pessoas
nestes locais tem maior tendência a passar a informação adiante
tanto fisicamente quanto online.

Por Flávio Osten

Consiglio, I., De Angelis, M., Costabile, M., & Argo, J. (2018). The 
Effect of Social Density on Word of Mouth. Journal of Consumer 
Research, 45, 3, 511–528.

Lugares lotados favorecem o boca-a-boca

#MARKETINGDIGITAL #BOCA-A-BOCAJournal of Consumer Research #INFLUÊNCIASOCIAL

https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/45/3/511/4898090?redirectedFrom=fulltext
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Comportamentos vingativos são aqueles em que um consumidor toma ações que
têm o objetivo de punir uma marca, seja por falhas ou algum outro tipo de
insatisfação. Esses comportamentos podem ser classificados em vingança direta
ou indireta. A vingança direta é aquela que acontece dentro da empresa (ex: brigar
com um funcionário). Já a vingança indireta acontece fora da empresa,
principalmente no meio virtual (ex: difamar a imagem da empresa em redes
sociais). Sabe-se que a vingança é prejudicial para a imagem da marca. Mas e o
consumidor? Será que ele se sente melhor ou pior depois de se vingar?
Pesquisadores canadenses buscaram entender como o comportamento de
vingança atual impacta no desejo de se vingar novamente no futuro. Eles
descobriram que consumidores que tem ações de vingança direta sentem que
tiveram a "justiça" restaurada. Portanto, eles não sentem necessidade de se vingar
novamente. Por outro lado, aqueles que tiveram comportamentos de vingança
indireta mantêm o desejo de se vingar no futuro. Ainda neste estudo, os
pesquisadores testaram diferentes formas de restaurar a satisfação do consumidor
a partir de um comportamento de vingança. Destaca-se que para o grupo que tem
comportamento de vingança direta, deve-se oferecer um reembolso financeiro
com valor mais alto do que a perda que o consumidor teve anteriormente. Já para
aquele grupo que teve comportamento de vingança indireta é importante que a
empresa proativamente os identifique e converse com eles.

Grégoire, Y., Ghadami, F., Laporte, S., Sénécal, S., & Larocque, D. (2018). How can firms stop 
customer revenge? The effects of direct and indirect revenge on post-complaint responses. 
Journal of the Academy of Marketing Science, 1-20.

#COMPORTAMENTO #RELACIONAMENTOJournal of the Academy of Marketing Science #CONSUMO Por Victoria Vilasanti

Como lidar com consumidores vingativos 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0597-2
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