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Dar opiniões online sobre produtos e serviços é algo que se tornou comum. Acredita-se que a
principal motivação para dar uma opinião é influenciar a decisão de compras de outras pessoas.
Entretanto, quando o local onde a opinião é postada (ex. TripAdvisor) permite a resposta da
empresa que faz o produto/serviço, a motivação pode ser diferente. Este estudo percebeu que os
consumidores podem estar querendo chamar a atenção da empresa, especialmente quando a
qualidade do produto/serviço é variável (ex: estadia em um hotel). Ou seja, consumidores postam a
opinião com o objetivo de chamar a atenção da empresa ao invés de influenciar outros
consumidores. Além disso, os pesquisadores perceberam que é mais comum responder
detalhadamente comentários negativos do que positivos e isso faz com que os clientes desse
produto/serviço tenham mais estímulo a reclamar, e de forma mais detalhada (mais longa).

#MarketingDigital

Chevalier, J. A., Dover, Y., & 
Mayzlin, D. (2016). Channels of 
Impact: User Reviews When 
Quality Is Dynamic and 
Managers Respond. 
Marketing Science, (July).

Dar atenção para reclamações gera

#ServiçoMarketing Science #Boca-a-boca Flávio Osten
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mais reclamações

Assim, gestores devem decidir entre não responder aos
comentários, transmitindo uma imagem ruim, ou
responder, e ver as reclamações aumentarem com
tempo. Uma forma de amenizar o aumento das
respostas negativas é responder comentários positivos
com o mesmo nível de detalhe que respondem aos
comentários negativos.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0584-7
https://doi.org/10.2139/ssrn.2766873
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Estratégia de preço é um desafio para empresas de diversos ramos. Até
agora, adotar preços diferenciados por local tem sido considerado
benéfico para a lucratividade. Contudo, um recente estudo propôs um
modelo demonstrando que nem sempre essa é uma premissa verdadeira.
Os resultados apresentam que a estratégia de preço traz retornos
diferentes dependendo da forma como a competição é distribuída no
mercado. Foi comprovado que em situações em que o poder econômico é
concentrado em poucas empresas, estratégias de precificação uniforme
(sem diferenciação por local) tendem a ser mais lucrativas. Ainda,
conforme a concentração de poder diminui, as empresas que adotavam
estratégia de precificação uniforme passam a adotar estratégia de
diferenciação de preço por local. Entretanto, realizar alterações na
estratégia de precificação nessa magnitude implica a geração de diversos
custos como a elaboração de flyers e propagandas diferenciados, bem
como gerar a percepção no cliente de que a empresa foi desleal.
Portanto, empresas que atuam em diferentes locais devem analisar a
competição do mercado para escolher que estratégia de preço adotar,
bem como os custos atrelados a cada decisão. Quanto maior a
competição no mercado melhor serão os benefícios de adotar preços
diferenciados..

#Preço

Estratégia de preço uniforme ou com diferenciação por local

#EstratégiaMarketing Science

Li, Y., Gordon, B. R., & Netzer, O. (2018). An Empirical Study of 
National vs. Local Pricing by Chain Stores under Competition. 
Marketing Science, 37(5), 683–853

Bruna C. Costa
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#TomadadeDecisão

https://doi.org/10.2139/ssrn.2916519
https://doi.org/10.2139/ssrn.2916519
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O uso de números na venda de produtos é algo tão natural que nem sempre nos damos conta da
influência implícita que eles possuem. Por exemplo, consumidores tendem a preferir modelos de
produtos com associação a valores maiores (C200 comparado ao C100) e dar mais credibilidade a
valores precisos comparado a valores arredondados (89% das pessoas aprovam esse produto
comparado a 90% das pessoas). Ainda mais interessante foi a descoberta recente de um novo
aspecto dessa influência dos números associada à venda de produtos: o efeito do desvio mínimo.
Esse efeito trata da influência de números que excedem minimamente o limite de uma categoria.
Esse número pode estar associado a várias características tanto do produto (como quantidade ou
número do modelo) quanto da marca (o nome da marca). Por exemplo, um produto associado ao
numero 101 excede minimamente o limite da categoria da centena (100). O que se descobriu é que
esse desvio mínimo causa mais estímulo no consumidor devido a percepção de que o número
passou do valor limite por muito pouco. Assim, esse estimulo pode gerar respostas positivas do
consumidor em relação ao produto. Ainda mais interessante foi a constatação de que o efeito do
desvio mínimo faz os consumidores desejarem mais o produto, porém não garante que eles
gostarão mais do produto.
Por outro, quando o efeito é associado a atributos que causam aversão ao consumidor, como o preço
(ex: R$50,01) ou os efeitos colaterais de um produto (10,1% dos usuários tem dor de cabeça), o desvio
mínimo pode ter uma influência negativa nas respostas do consumidor.
Gestores de marketing que buscam aumentar a disposição dos consumidores a escolherem seus
produtos, ou ainda, a pagarem mais por eles, podem usar esses números com mínimo desvio para
aumentar o desejo dos consumidores. Tal estratégia, porém, não faria seus consumidores gostarem
mais do produto. Dessa forma, o reclamante ficará duplamente satisfeito com a empresa.

#Comunicação

Huang, Y., Gong, H., & Janiszewski, C. (2018). The Minimal Deviation Effect: 
Numbers Just Above a Categorical Boundary Enhance Consumer Desire. 
Journal of Consumer Research.

101 formas de comunicar:

#Comportamento #EstratégiaJournal of Consumer Research

como usar números para estimular a compra de seu produto

Helison Bertoli#4ps
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109499681830015X
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As estratégias de retenção de clientes geralmente se dão de duas formas: (I) a
retenção reativa, em que a empresa oferece benefícios ao cliente depois que esse
entra em contato solicitando o cancelamento do serviço ou (II) a retenção
proativa, que analisa dados de comportamento e prevê os potenciais clientes
desistentes (churners), aos quais oferece benefícios antes que esses
efetivamente solicitem o desligamento. Estudos recentes tem mostrado que essa
segunda estratégia tem apresentado maior potencial para alcançar bons
resultados. Contudo, quando se tratam de estratégias de retenção, nem sempre
as empresas levam em conta que a tomada de decisão do consumidor sofre
influência de seu círculo social.
Com isso em mente, pesquisadores testaram uma nova estratégia para a
retenção proativa, que utiliza informações de redes sociais dos potenciais
desistentes. A estratégia propõe que a ação de retenção (como por exemplo,
disponibilizar descontos e planos exclusivos) não seja aplicada somente ao
possível churner, mas também para alguns de seus amigos que também fazem
uso do serviço. A pesquisa mostrou que esse foco em grupos ao invés do foco no
indivíduo contribuiu para diminuir a probabilidade de que o potencial churner
cancele do serviço.
Os pesquisadores destacam que essa estratégia torna-se efetiva quando aplicada
a um número reduzido de amigos com influência sobre o cliente, visto que
ofertar descontos para um grande número de amigos impactaria na
lucratividade da empresa.

#Relacionamento

Matos, M. G. De, Ferreira, P., & Belo, R. (2018). Target the ego or target the 
group: Evidence from a randomized experiment in proactive churn 
management. Marketing Science, 37(5), 793–811.

Retendo clientes com a influência de amigos

#RetençãoMarketing Science #Estratégia Isadora Tonet

“Recebi essa oferta também!”:
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http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2729325
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2591671
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Você se sente velho? Para uma parcela dos indivíduos, o fato de envelhecer está
associado com estereótipos negativos, tais como fraqueza física, declínio mental e
etc. Assim, verifica-se uma tendência de certos grupos de consumidores mais
velhos a apresentarem comportamentos de compra similares aos mais jovens. Por
exemplo, é comum observar pessoas mais velhas interessadas em moda e artigos de
luxo ou, ainda, buscando experimentar muitas marcas diferentes como uma forma
de distanciar-se desse tipo de estereótipo que "desvaloriza" sua identidade. Mas
afinal, quais fatores ambientais levam um consumidor mais velho a fazer escolhas
mais "jovens"? Um grupo de pesquisadores descobriu que "pistas" do ambiente de
consumo, tais como imagens de pessoas mais jovens ou contato com vendedores
visivelmente jovens levam os indivíduos mais velhos a se sentirem mais novos do
que realmente são. Consequentemente, eles têm maior tendência a apresentar
comportamentos de consumo relacionados com aqueles de pessoas mais novas.
Esse fenômeno é mais saliente para pessoas de baixa autoestima. Isso porque essas
pessoas costumam ser mais influenciados pelas opiniões de terceiros. Destaca-se
que o mercado de consumidores mais velhos é um mercado em ascensão e de
maior poder aquisitivo do que o mercado de consumidores mais jovens. Desta
forma, é um segmento interessante para direcionar os esforços de marketing.

#InfluênciaSocial

Amatulli, C., Peluso, A. M., Guido, G., Yoon, C., & Morales, A. (2018). When Feeling Younger Depends 
on Others: The Effects of Social Cues on Older Consumers. Journal of Consumer Research.

Um vendedor jovem estimula pessoas mais velhas a comprar

#ComportamentoJournal of Consumer Research #Vendas Victoria Vilasanti
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https://academic.oup.com/jcr/article/45/4/691/4969825
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A decisão de realizar uma compra é direcionada pelas motivações dos
consumidores. Muitas vezes busca-se satisfazer necessidades
especificas, técnicas e ligadas à solução de um determinado
problema, o que é chamado de motivação utilitária. Outras vezes a
realização de uma compra ocorre pela chamada motivação hedônica,
que se refere à satisfação de necessidade emocionais daquele
consumidor. Pesquisadores então buscaram compreender como a
motivação dos consumidores influencia na maneira como realizam
suas compras, mais especificamente, a questão da procura por
produtos. Através de uma série de estudos demonstraram, então, que
consumidores com motivações hedônicas têm maior dificuldade para
encontrar um produto, uma vez que sua necessidade está ligada mais
às emoções do que à racionalidade. Assim, acabam procurando por
um número maior de opções. Já consumidores com motivação
utilitária enxergam de forma mais clara os atributos que procuram
nos produtos, dessa forma procuram em um número menor de
opções. Os resultados dessa pesquisa servem de base para gestores de
produto e de varejo, que podem alterar a oferta de produtos de acordo
com as características do consumo. Por exemplo, para potencializar a
motivação hedônica é necessária uma maior oferta de opções. Para
motivações utilitárias, pode-se reduzir a quantidade de opções de
produto.

Whitley, S. C.; Trudel, R.; Kurt, D. The Influence of Purchase Motivation on Perceived 
Preference Uniqueness and Assortment Size Choice. Journal of Consumer Research, 
45(4), 761-774.

#Comportamento #ConsumoJournal of Consumer Research Antonio Pisicchio

A motivação do consumidor influencia o esforço na busca por produtos
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#Promoção

https://academic.oup.com/jcr/article/45/3/471/4925297
https://doi.org/10.1287/mksc.2018.1090
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Quando empresas lançam novas versões de produtos, é comum indicar a
evolução da nova oferta por meio de representações numéricas. Por
exemplo, o smartphone Galaxy S9 da Samsung é a evolução do produto
Galaxy S8. Essas alterações numéricas ajudam as marcas a destacar que o
produto passou por melhorias, influenciando a percepção do consumidor no
momento da compra. Nesse sentido, um estudo recente mostrou que o tipo
de diferença numérica entre versões de um produto pode afetar a sua
atratividade no mercado. Descobriu-se que mudanças numéricas decimais
(por exemplo, da versão 3.4 para a versão 4) atraem mais os consumidores
do que entre números inteiros (por exemplo, da versão 3 para versão 4).
Segundo os pesquisadores, isso ocorre pois ao se deparar com uma mudança
de número decimal para inteiro o consumidor entende que a evolução do
novo produto foi tão grande que a empresa optou por pular numerações,
indicando que o produto chegou a um novo patamar evolutivo (Se a empresa
pulou as versões 3.5, 3.6, 3.7... e foi direto para a versão 4 significa que houve
grande melhoria no produto). No entanto, quando a empresa utiliza números
inteiros para indicar novas versões, o consumidor vê a mudança de 3 para 4
como a evolução natural do produto, sem modificações expressivas. Os
resultados do estudo são relevantes para gestores responsáveis pelo
lançamento de novas versões de produtos no mercado.

Shoham, M., Moldovan, S., Steinhart, Y., & Janiszewski, C. (2018). Mind 
the Gap: How Smaller Numerical Differences Can Increase Product 
Attractiveness. Journal of Consumer Research, 45(4), 761-774.

Diferenças decimais nas versões 
de novos produtos aumentam a 
atratividade das ofertas

#Preço #ComportamentoJournal of Consumer Research #NovosProdutos Lucas Finoti
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https://doi.org/10.1093/jcr/ucy022
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Antropomorfismo de marca é o termo adequado para designar marcas
com características humanas, como o rosto da marca LG, a Malu do
Magazine Luiza, o arroz Tio João, etc. Esta estratégia tem o objetivo de
aumentar a conexão entre consumidores e marca, fazendo-os tê-las
como preferidas. Embora muito utilizada, antropomorfizar marcas nem
sempre é uma boa ideia. Uma pesquisa recente demonstrou que
quando consumidores buscam diferenciação social, as características
humanas da marca diminuem a capacidade dos consumidores de se
expressarem como únicos. O resultado é que, comparado com marcas
não-antropomórficas, as antropomorfizadas têm menos possibilidade
de serem escolhidas e são avaliadas de maneira pior. Mas calma! Antes
de pensar em aniquilar toda forma humana da sua marca, precisamos
lembrar que este resultado só é válido para marcas de produtos que são
usados em público e com consumidores que querem mostrar para a
sociedade o quanto eles são únicos.

Puzakova, M., Aggarwal, P., & Hoegg, J. (2018). Brands as Rivals: Consumer Pursuit of 
Distinctiveness and the Role of Brand Anthropomorphism. Journal of Consumer Research, 
45(4), 869-888.

#Comportamento #MarcasJournal of Consumer Research #Consumo

Características humanas nas marcas não servem para 
consumidores que buscam distinção

Cecília Souto Maior
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https://academic.oup.com/jcr/article/45/4/869/4969826
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Em lojas virtuais as avaliações prévias são importantes para a decisão de compra. O
relato da experiência de outros clientes pode aumentar a confiança sobre o item
desejado. Mas qual o tipo de avaliador exerce mais influência sobre as compras? Ao
avaliar reviews e vendas da Amazon.com, pesquisadores descobriram que o perfil do
avaliador pode ser determinante para impulsionar as vendas. Dois grupos se
destacaram no estudo, os de alto-nível – que contribuem constantemente com
reviews – e os de nível mais baixo – que avaliam apenas produtos específicos. Os
resultados indicam que, embora o engajamento com a comunidade faça com que
perfis de alto-nível sejam percebidos como formadores de opinião, a sua influência é
limitada em relação a novos produtos ou produtos que têm muita variação de opinião
entre os avaliadores existentes. Ainda que avaliadores de alto-nível escrevam
resenhas mais longas, detalhadas e com mais pontuação, suas contribuições são
menos sociais e menos afetivas quando comparadas com as escritas por avaliadores
de nível mais baixo. Os últimos ganham crédito entre seus pares e apresentam forte
influência sobre a venda de produtos. Na prática, é preciso que os lojistas virtuais
considerem não apenas o conteúdo das avaliações, mas também o estilo do avaliador
para identificar potenciais influenciadores de compra em ambientes de marketplace.
Essa identificação pode fornecer reviews mais apurados para a estratégia da empresa,
especialmente após o lançamento de produtos.

Yazdani, E.; Gopinath, S.; Carson, S. (2018) Preaching to the Choir: The Chasm 
Between Top-Ranked Reviewers, Mainstream Customers, and Product Sales. 
Marketing Science, 37(5),685-853.. 

#MídiasSociais #Boca-a-BocaMarketing Science #RecomendaçõesOnline

Qual é o avaliador que mal conheço, mas já considero pacas?

Ana Claudia Jesbick
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Como as avaliações online podem influenciar as vendas em sua loja virtual

https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0597-2
https://doi.org/10.1287/mksc.2018.1101
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Imagine que você comprou um novo smartphone. Depois de 1 mês, você percebe que ele
começa a desligar sozinho e você precisa acionar o serviço de garantia. No entanto, um
amigo que possui o mesmo modelo que o seu compartilha ótimas experiências sobre o
uso do aparelho. Qual a sua reação a essa situação? Um grupo de pesquisadores mostrou
o efeito do boca-a-boca no compartilhamento de experiências passadas sobre o uso de
produtos e serviços, tanto positivas quanto negativas. Em resumo, dois resultados se
destacam:
*Consumidores que têm uma experiência negativa sobre o uso de um produto acabam
tendo um julgamento mais favorável depois de falar com alguém que teve uma
experiência positiva.
*Já consumidores que tiveram experiências positivas com relação ao uso do produto
não são afetados pela experiência negativa do outro.
O fato de se sentirem mais positivos mesmo após uma experiência ruim pode ser
explicado por uma sensação de sorte/azar: o consumidor atribui o acontecimento ao
acaso, considerando como um evento único e temporário, visto que outras pessoas no
geral possuem uma experiência positiva. As expectativas que os consumidores têm
sobre suas experiências de uso do produto também são importantes: Se há expectativas
negativas no desempenho do produto, esses efeitos positivos do boca-a-boca são
atenuados. Se o consumidor espera que o desempenho seja ruim, ele vai atribuir o mau
desempenho da sua experiência negativa mais por culpa da empresa do que "ao azar".

Brannon, D. C., Samper, A. (2018). Maybe I Just Got (Un) lucky: One-on-One 
Conversations and the Malleability of Post-Consumption Product and Service 
Evaluations. Journal of Consumer Research, 45(4).

#Comportamento #Boca-a-BocaJournal of Consumer Research Loise Schwarzbach
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Um boca-a-boca positivo pode salvar a reputação de um produto com problemas

https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0597-2
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mensalmente. Atualmente monitoramos as publicações de
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