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Gerenciar todas as redes sociais é uma tarefa desafiadora para a maioria das empresas e
exige um bom planejamento. Mas além de definir o que postar, como coordenar suas
postagens e publicá-las em horários estratégicos para impulsionar o engajamento da sua
audiência?
Uma pesquisa recente avaliou como a hora do dia, relacionada com o tipo de conteúdo e
com o impulsionamento de determinadas publicações, afeta a métrica de cliques do link
no Facebook. Suas descobertas indicam que o período da manhã pode ser o melhor
momento para alavancar organicamente o engajamento do público e atrair mais cliques
no link da publicação. Isso acontece porque os usuários estão mais atentos e
potencialmente mais curiosos. Além disso, sua memória de trabalho está mais disponível
para receber novos conteúdos nesse momento do dia. Já as postagens impulsionadas
podem apresentar melhor performance de cliques durante a tarde, pois são segmentadas
de acordo com as preferências dos indivíduos. Embora eles estejam focados em outras
atividades, eles tendem a dar atenção a assuntos que estejam alinhados com seus
interesses e sejam de fácil acesso para o foco de sua memória de trabalho. Os
pesquisadores também enfatizam a importância de publicar o conteúdo apropriado no
momento certo. Para isso é importante testar e analisar as interações de seu público com
diferentes abordagens de conteúdo e períodos do dia para definir o que é mais eficaz para
sua empresa.
Assim, implementar uma agenda de publicações é uma estratégia que pode maximizar
não só o engajamento do público na rede social, mas também direcionar o tráfego da
audiência para o site da empresa, impulsionando o consumo de seus produtos e serviços.
E o melhor, essa medida não exige maior investimento de patrocínio nas redes sociais.

#MarketingDigital

Vamsi K. Kanuri, Yixing Chen, Shrihari (Hari) Sridhar. Scheduling 
Content on Social Media: Theory, Evidence, and Application. 
Journal of Marketing, 2018, Vol. 82(6) 89-108.

Horário ideal para postar 
nas redes sociais:

#MídiasSociaisJournal of Marketing #Comunicação Ana Claudia Jesbick

será que isso existe?
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Você já teve alguma experiência com um software ou aplicativo que você
usou gratuitamente até aparecer uma mensagem de pagamento?
No mundo digital, essa prática é denominada como “freemium”. O modelo de
negócio freemium oferece às pessoas a possibilidade de usarem um produto
ou serviço de graça, dentro de um limite pré-estabelecido. Caso ultrapassem
o limite ou queiram obter mais vantagens e funcionalidades, podem adquirir
a versão premium, mediante o pagamento de um valor. Para as empresas
que utilizam essa estratégia, um dos grandes desafios é converter os clientes
da versão gratuita em usuários pagantes.
Uma forma de aumentar a efetividade do modelo freemium é estender a
linha de produtos, oferecendo uma terceira opção com preço e qualidade
diferente ao da oferta premium vigente (tanto superior quanto inferior à
oferta atual). Um estudo recente confirmou que há um aumento de demanda
pelo produto premium, bem como um aumento na receita global da empresa
quando uma nova versão de produto é introduzida.

#MarketingDigital

Como converter o usuário do seu app 

de free para pagante

#TecnologiaJournal of Marketing

Gu, X; Kannan, P.K.; &amp; Ma, L. (2018). Selling the Premium in 
Freemium. Journal of Marketing, 82(6), 10-27.

Francielle Frizzo
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https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0585-6
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022242918807170
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Cada vez mais as interações entre empresa e consumidor acontecem no ambiente online,
incluindo reclamações. Nas redes sociais, outros consumidores podem participar da
reclamação, nem sempre de maneira educada. Pesquisadores verificaram a forma como
as empresas lidam com a interação desses clientes e seus efeitos na satisfação e a
lealdade em relação à empresa.
Os resultados do estudo indicam que comentários negativos de outras pessoas a respeito
de uma reclamação podem prejudicar a imagem da empresa perante o reclamante. Isso
porque o cliente pode perceber a própria empresa como responsável pela situação. A
ocorrência deste tipo de comentário e a interação entre os consumidores está além do
alcance da empresa. No entanto, a intervenção da empresa na conversa, pode atenuar os
efeitos negativos tanto da reclamação quanto da interação. Ao agir de forma a diminuir o
conflito, a empresa demonstra que não apenas busca a satisfação do consumidor, mas
também preza pelo respeito entre os seus consumidores.
Portanto, se a empresa perceber que o cliente que fez uma reclamação está sendo
desrespeitado por outros usuários, ela deve resolver tanto o problema apontado quanto se
posicionar em relação ao conflito. Dessa forma, o reclamante ficará duplamente satisfeito
com a empresa.

#RedesSociais

Bacile, T et al. The effects of online incivility and consumer-to-consumer 
interactional justice on complaints, observers and service providers during social 
media service recovery. Journal of interactive marketing, v. 44, p. 60-81, 2018.

não é suficiente.

#MarketingDigital #InfluênciaSocialJournal of Interactive Marketing

Resolver o problema de seu cliente

Paulo M. L. Gomes

Ponte do Marketing 
ANO 2, nº 24 | Novembro 2018

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109499681830015X
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O mercado de marcas de luxo movimentou aproximadamente 298
bilhões de dólares em 2017. As funções básicas deste segmento são a
sinalização de status, admiração e respeito de uma pessoa perante
seu grupo social. Porém, será que há diferenças nas intenções de
compra de marcas de luxo entre consumidores com diferentes
ideologias políticas?
Esse foi o tema central de uma recente pesquisa, a qual demostrou
que pessoas conservadoras (aquelas que buscam a sustentação de
sua posição social e de suas posses) possuem mais necessidade de
manutenção do status, o que leva a um aumento do desejo por
marcas de luxo. Por outro lado, para os liberais (aqueles que dão
suporte a políticas que favorecem os grupos menos privilegiados e os
direitos de bem-estar das pessoas), não há influência das ações das
marcas de luxo em suas intenções de compra.
Deste modo, gestores podem usar tal informação para direcionar
suas estratégias de comunicação. Por exemplo, podem selecionar
plataformas e áreas geográficas com concentração de pessoas de
ideologia conservadora, bem como ressaltar a manutenção de sua
condição de status como cerne das campanhas, visando o incentivo
ao consumo dos produtos de luxo.

#Comportamento

Kim, J. C., Park, B., & Dubois, D. (2018). How consumers’ political 
ideology and status-maintenance goals interact to shape their 
desire for luxury goods. Journal of Marketing.

A ideologia política influencia

#MarcasJournal of Marketing #Consumo Rafael Demczuk

o consumo de luxo?

Ponte do Marketing | ANO 2, nº 24 | Novembro 2018

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2729325


7

Grande parte das comunidades online de marca¹ são criadas e
gerenciadas por consumidores fortemente engajados com as
mesmas. Para entender o que motiva esse tipo de engajamento,
pesquisadores brasileiros estudaram o comportamento de líderes
de uma comunidade online da marca de videogames XBox
(Microsoft) durante uma década (2006-2017). Os resultados do
estudo revelaram que um conjunto de fatores individuais e
contextuais determinam o nível de engajamento desses líderes
em comunidades de marca.
Entre os fatores individuais, os pesquisadores destacam:

de Almeida, S. O., Scaraboto, D., dos Santos Fleck, J. P., & Dalmoro, M. (2018). Seriously Engaged Consumers: 
Navigating Between Work and Play in Online Brand Communities. Journal of Interactive Marketing, 44, 29-42.

#Comportamento #MarketingDigitalJournal of Interactive Marketing #Plataformas

Líderes engajados
são fundamentais para as comunidades online de marcas

Lucas Finoti

em ambiente virtual são plataformas importantes para a troca de informações sobre
determinadas marcas. As marcas podem se beneficiar dessas comunidades, pois com elas
os consumidores recebem informações sobre novos produtos, tiram dúvidas sobre possíveis
problemas, e são motivados a continuar consumindo produtos pela influência do grupo.

Ponte do Marketing | ANO 2, nº 24 | Novembro 2018

¹Comunidades de marca

Habilidades e expertise relevantes, por
exemplo, conhecimento em gestão e
tecnologias da informação.

Visão Empreendedora, ou seja, visualizar
a comunidade como um potencial
negócio lucrativo.

Comprometimento pessoal, isto é,
objetivos de cunho pessoal que serão
atingidos por meio da participação na
comunidade da marca.

https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/45/3/595/4898092?redirectedFrom=fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996818300355
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Os fatores contextuais são:

de Almeida, S. O., Scaraboto, D., dos Santos Fleck, J. P., & Dalmoro, M. (2018). Seriously Engaged Consumers: 
Navigating Between Work and Play in Online Brand Communities. Journal of Interactive Marketing, 44, 29-42.

#Comportamento #MarketingDigitalJournal of Interactive Marketing #Plataformas

Líderes engajados
são fundamentais para as comunidades online de marcas

Lucas Finoti

Ponte do Marketing | ANO 2, nº 24 | Novembro 2018

Práticas específicas do mercado: comportamentos
que são motivados por princípios que regulam as
relações entre consumidores e empresas (ex.
pirataria de produtos digitais)

Mudanças no mercado: mudanças significativas de
elementos do mercado (ex. lançamento de novos
produtos, reposicionamento de marca)

Avanços sócio técnicos: surgimento de elementos
tecnológicos (ex.: novas plataformas digitais) e
sociais (ex.: interação online) que podem ser
aplicados em uma comunidade de marca online.

Dessa forma, as empresas devem sempre monitorar os fatores
que influenciam o engajamento e oferecer recompensas aos
consumidores já engajados para que eles mantenham a
comunidade online em funcionamento. Entre as recompensas
pode-se destacar: treinamentos em habilidades de gestão e
desenvolvimento de plataformas, e oferecimento de recursos (ex.:
produtos grátis) que ajudem na divulgação de novos produtos
entre os membros da comunidade.

https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/45/3/595/4898092?redirectedFrom=fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996818300355
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Imagine a seguinte situação: Você está escolhendo um
smartphone, considerando todas as características de hardware
e software que você valoriza no aparelho. Será que o modelo que
você preferiu atende a todas as suas necessidades, a um bom
custo/benefício? Quando consumidores se engajam em um
processo de compra, passam por incertezas para tomada de
decisão. Para lidar com essa incerteza desenvolvem um
processo de visualização mental no qual imaginam o consumo
futuro do produto sob consideração. Esse processo de
visualização futura é chamado de Visão de Consumo.
Um grupo de pesquisadores tentou identificar aspectos que se
encontram por trás desta construção da visão de consumo
futuro. Eles buscaram entender quais os fatores influenciam
para uma visão de consumo positiva, gerando atitudes
favoráveis em relação ao produto. Assim, a visão de consumo é
formada na mente dos consumidores por meio de 4 fatores:

#TomadaDeDecisão

Yim, M. Y. C., Baek, T. H., & Sauer, P. L. (2018). I See Myself in Service and Product Consumptions: Measuring Self-
transformative Consumption Vision (SCV) Evoked by Static and Rich Media. Journal of Interactive Marketing, 44, 122-139.

Como os consumidores visualizam o uso dos

#ComportamentoJournal of Interactive Marketing #Comunicação

produtos no futuro?

Esses fatores são importantes pois permitem às empresas
medir a eficácia da comunicação de marketing na visão de
consumo futuro. Dessa forma, eles possibilitam que os
profissionais de marketing comparem a eficácia das estratégias
de comunicação da marca, projetadas para estimular visões
mentais dos consumidores sobre o engajamento da marca.

Qualidade da imagem: quanto à qualidade da visualização
do anúncio;

Imersão: a facilidade do consumidor em se envolver com o
anúncio, e se desconectar das alternativas concorrentes;

Auto-projeção: quão fácil é para o consumidor se imaginar
na situação de consumo;

Fluência mental: facilidade para recuperar, imaginar e
recriar as imagens do anúncio do produto.

Ponte do Marketing | ANO 2, nº 24 | Novembro 2018

Loise Schwarzbach

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996818300483
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O ranking e os reviews de produto² são indicadores de qualidade utilizados
pelos consumidores e têm um importante papel em suas escolhas de compra.
Dado esse fato, pesquisadores buscaram compreender melhor o uso de reviews
por consumidores. Mais especificamente, eles quiseram entender o efeito
conjunto da qualidade e da quantidade dos reviews sobre a intenção de compra
dos consumidores.
Para tanto, realizaram uma série de estudos nos quais exibiam produtos
semelhantes, porém com reviews diferentes em qualidade e em quantidade.
Dessa forma, descobriram que o teor dos reviews (ex.: comentários positivos ou
negativos sobre aquele produto) tem mais influência sobre a decisão de compra
do que a quantidade de reviews. Porém, descobriu-se também que a quantidade
de reviews pode ter maior impacto quando o teor do review é negativo. Isso
porque quando consideram reviews negativos os consumidores tendem a
buscar informações adicionais para tomar decisão, logo dão atenção também à
quantidade de comentários sobre o produto.
Assim, empresas devem estar atentas para como seus produtos são avaliados
pelos consumidores. E, também, podem buscar controlar ou estimular o número
de reviews para influenciar positivamente seus consumidores.

WATSON, Jared; POCHEPTSOVA, Anastasiya; TRUSOV, Michael. Swayed by the Numbers: 
The Unintended Consequences of Displaying Review Counts. - Journal of Marketing - v.82 -
p.109-131 - 2018

#Comportamento #MarketingDigitalJournal of Marketing

Reviews de produto: 

Antonio Pisicchio

a qualidade é mais importante que a quantidade de comentários

opiniões de outros consumidores oferecidas em plataformas online.
²Review do produto

Ponte do Marketing | ANO 2, nº 24 | Novembro 2018

https://academic.oup.com/jcr/article/45/3/471/4925297
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Mais da metade do e-commerce nos EUA já é feito por meio de
dispositivos móveis (ex.: celulares). Então, entender como os
consumidores se comportam nesse ambiente é muito importante para os
profissionais de marketing.
Um estudo fez várias descobertas sobre os motivos que fazem o
consumidor utilizar um aplicativo de compras (app) por mais tempo,
vamos a eles: Descobriu-se que os gestos de navegação, como scroll
(rodar a tela) e swipe (passar a tela para o lado) não afetam a
predisposição em continuar utilizando o app. Entretanto, gestos que se
referem a busca de informação como
(1) zoom em um produto,
(2) toque para ver mais informações e
(3) toque em um link para a loja que vende o produto são sinais que os
clientes vão utilizar o app por mais tempo.
Além disso, descobriu-se que o volume de cada um desses gestos pode
indicar que o cliente está em um momento diferente no funil de vendas.
Isso acontece de forma que mais clientes usam o zoom do que tocam
para ver mais informações, e mais clientes tocam para ver mais
informações do que em um link para um site externo.
Muitos outros resultados foram encontrados e nós sugerimos a leitura do
artigo na íntegra se você gerencia um aplicativo de compras.

Shi, S. W., & Kalyanam, K. (2018). Touchable Apps: Exploring the 
Usage of Touch Features and Their Impact on Engagement. 
Journal of Interactive Marketing, 44, 43-59.

Clientes que dão zoom em produtos 

ficam mais tempo no App

#Vendas #MarketingDigitalJournal of Interactive Marketing #Mobile Flávio Osten

Ponte do Marketing | ANO 2, nº 24 | Novembro 2018

https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/45/3/511/4898090?redirectedFrom=fulltext
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As opiniões de outros consumidores oferecidas em plataformas online (reviews) têm
um papel fundamental no processo de decisão sobre a compra de um produto. Dados
apontam que 92% dos consumidores leem opiniões online ao considerar comprar um
produto. Devido a esta relevância, vários são os estudos recentes que exploram os
diferentes aspectos e impactos desses reviews na intenção de compra, alguns deles
presentes nas edições anteriores do Ponte do Marketing. Porém, ainda havia pouco
entendimento sobre como a duração do review (há quanto tempo ele já está presente
na plataforma) e a proximidade da data de postagem do review com o lançamento do
produto afetavam a utilidade do comentário para os consumidores. Uma pesquisa
recente abordou essa questão e descobriu que os efeitos dos atributos do review (seu
tamanho, teor positivo/negativo e credibilidade que ele passa) têm impactos
diferentes dependendo da perspectiva de tempo que se adota, seja ela a duração do
review ou sua proximidade ao lançamento do produto. Quanto mais tempo um review
passa na plataforma online, menor será a utilidade de seus atributos, dado que ele vai
ficando desatualizado. Por outro lado, quanto mais próximo do lançamento do
produto o review for postado, maior é o impacto desses atributos, por conta da menor
competição e da maior atenção recebida. De maneira prática, os resultados
demonstram que empresas devem buscar reviews mais próximos da data de
lançamento do produto e mais recentes quanto sejam possíveis.

Lu, S., Wu, J., & Tseng, S. L. A. (2018). How Online Reviews Become Helpful: A Dynamic 
Perspective. Journal of Interactive Marketing, 44, 17-28.

#MarketingDigital #Boca-a-bocaJournal of Interactive Marketing #InfluênciaSocial

Um review online recente ajuda a vender o seu produto

Helison Bertoli

Ponte do Marketing | ANO 2, nº 24 | Novembro 2018

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


1 3

Mudar de uma gestão com vários canais de vendas independentes para uma gestão
integrada de canais (omnichannel) traz benefícios para as empresas. Um recente estudo
buscou entender esse fenômeno por meio da análise de 3 fatores: (I) características da
própria empresa (ex.: tamanho da empresa ou diversidade nos ramos de atuação); (II)
características da concorrência (ex.: concentração do poder econômico nas empresas do ramo) e
(III) acesso à tecnologia (ex.: disponibilidade financeira, de tecnologia de informação e rede de
relacionamentos). Os resultados demonstram que:
(1) A disponibilidade financeira interna é ligeiramente menos importante no
desenvolvimento de integração de canal. Isso porque, a ideia de integração de canal é bem
vista por investidores externos. Dessa forma, a empresa não precisa ter disponibilidade
financeira interna pois investidores fornecerão os recursos financeiros necessários;
(2) As empresas com maiores níveis de tecnologia de informação apresentaram também
maiores níveis de integração de canais;
(3) Quando a diversidade nos ramos de atuação é alta ela exige muitos recursos
financeiros, o que prejudica a integração de canais. Entretanto, um certo grau de
diversificação é desejável;
(4) Quando muitos concorrentes possuem poder de mercado semelhante, a empresa tende
a investir em integração de canais.
Portanto, para investir na integração de canais de venda, deve-se priorizar os recursos
tecnológicos e a concentração da competição, dirigindo menos esforços para aquisição de
recursos financeiros internos.

Cao, L., & Li, L. (2018). Determinants of Retailers’ Cross-channel Integration: An Innovation 
Diffusion Perspective on Omni-channel Retailing. Journal of Interactive Marketing, 44, 1–16. 

#Varejo #EstratégiaJournal of Interactive Marketing #CanalDeDistribuição

Empresas não precisam ter dinheiro para fazer omnichannel

Bruna C. Costa

Ponte do Marketing | ANO 2, nº 24 | Novembro 2018

https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0597-2
https://doi.org/10.1016/j.intmar.2018.04.003


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
professores, gestores, pesquisadores e estudantes.

Nossa equipe editorial trabalha para que as descobertas
mais recentes na área de marketing cheguem até você
mensalmente. Atualmente monitoramos as publicações de
seis periódicos internacionais de grande impacto, são eles:
Journal of Marketing, Journal of Consumer Research,
Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of
Marketing Research, Journal of Interactive Marketing e
Marketing Science.
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