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A crescente utilização de inteligência artificial pelas empresas tem trazido ao
mercado uma enxurrada de novidades tecnológicas que tem como objetivo facilitar a
vida dos consumidores. Podemos citar, por exemplo, os aspiradores de pó que fazem
a limpeza da casa sozinhos, e os carros autônomos, que prometem revolucionar o
mercado automobilístico. Apesar da grande euforia em volta dos produtos com
inteligência artificial, um grupo de pesquisadores holandeses faz um alerta aos
gestores de marketing: nem todos consumidores querem que seus produtos sejam
automatizados. Antes de investir na automação é preciso entender quais as
motivações dos consumidores quando usam os produtos. Para os pesquisadores, a
automação é mais desejável se a utilização do produto é realizada por motivos
racionais ou de conveniência (por exemplo, o aspirador de pó que pode ajudar o
cliente a diminuir os custos com a limpeza da casa). No entanto, a automação não é
recomendada se o consumidor utiliza o produto como uma forma de expressar a sua
identidade (por exemplo, o consumidor que compra um jipe para participar de trilhas
de aventura). Assim, ao entender porque o consumidor utiliza os produtos da
empresa, a decisão entre investir ou não em automação fica mais segura.

#Produto

Leung, E., PaolacciI, G., & Puntoni, S. (2018). Man versus machine: resisting automation in identity-
based consumer behavior. Journal of Marketing Research, 55 (6), 818-831.

Nem todos os consumidores querem produtos 
inteligentes

#InovaçãoJournal of Marketing Research #Comportamento Lucas Finoti
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Atefi, Y., Ahearne, M., Maxham Iii, J. G. M., Donavan, D. T., & Carlson, B. D. (2018). Does Selective 
Sales Force Training Work? Journal of Marketing Research, 55(5), 722–737.
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Gestores de vendas costumam enfrentar um dilema quando pensam em
treinar sua equipe: Por um lado, entendem que uma equipe melhor
treinada vende mais; por outro lado, tirar um vendedor de sua tarefa
principal para treinamento afeta negativamente o resultado imediato de
vendas. Para amenizar essa dúvida, descobriu-se que no varejo não é
necessário treinar a equipe inteira para que todos os vendedores estejam
bem preparados. Em casos onde a equipe de venda tem resultados
parecidos entre si, os vendedores tendem a ter um comportamento muito
competitivo. Dessa forma, basta treinar uma parte da equipe que o
restante vai copiar o comportamento dos que foram treinados. Esse
comportamento de cópia é mais forte se a empresa treinar funcionários
com diferentes tempo de casa. Isso acontece por que os vendedores
tendem a imitar os colegas que estão na empresa pelo mesmo período
que eles. Porém, se a competitividade entre os vendedores for baixa, não
haverá o comportamento de cópia, assim sendo, todos terão que ser
treinados.

#Vendas

Treine somente a metade de sua equipe de vendas

#TreinamentoJournal of Marketing Research Flávio Osten#Varejo
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Para tornar uma promoção ainda mais atraente é bastante comum que os
varejistas ofereçam mais de um desconto no mesmo produto (“pilha de
descontos”). Por exemplo, com certeza você já entrou em uma loja de
departamento onde encontrou uma camiseta com 20% de desconto e ao
chegar no caixa descobriu que ela estava com 10% de desconto adicional,
certo? Agora, se você fosse o gestor de uma loja e quisesse utilizar essa
estratégia, como você apresentaria a “pilha de descontos”? Qual dos valores
você colocaria na frente, o desconto maior (20%) ou o menor (10%)?
Uma pesquisa recente descobriu que a ordem de apresentação dos valores de
desconto tem influência nas avaliações e comportamento dos consumidores.
Isso acontece de forma que os valores maiores devem ser colocados primeiro
quando ambos os números serão apresentados simultaneamente. Ou seja,
quando o lojista colocar os dois valores de desconto visivelmente juntos (lado
a lado na mesma etiqueta, na mesma página de panfleto ou de revista) o
maior número deve estar na frente (ex.: Camisetas com 20% off! Para
pagamentos à vista: 10% de desconto adicional).

#Preço

20% off em toda a loja! 

#Promoção #VendasJournal of Marketing Research

Como apresentar uma pilha de descontos

Victoria Vilasanti

aça o nosso cartão e compre com 10% de desconto adicional! 
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Davis, D. F., & Bagchi, R. (2018). How Evaluations of Multiple Percentage Price Changes are 
Influenced by Presentation Mode and Percentage Ordering: The Role of Anchoring and Surprise. 
Journal of Marketing Research, 55 (5), 655-666.
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Esse efeito acontece porque o consumidor toma o
primeiro número como uma “âncora” e faz seus cálculos
mentais baseados neste valor. Por outro lado, quando o
lojista decide apresentar dois descontos em sequência
(mas que não estejam em evidência juntos) ele deve
colocar o menor valor de desconto primeiro e depois
apresentar o maior valor de desconto. Por exemplo, se o
lojista colocar descontos nas etiquetas de produto e no
mesmo período oferecer descontos por participação em
programas de fidelidade, o desconto das etiquetas deve
ser menos (ex.: 10%) e o desconto por participação nos
programas deve ser maior (ex.: 20%).

#Preço #Promoção #VendasJournal of Marketing Research

20% off em toda a loja! Faça o 
nosso cartão e compre com 
10% de desconto adicional! 

Victoria Vilasanti

Ponte do Marketing | ANO 3, nº 26 | Janeiro 2019
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Autenticidade tem se tornado um dos termos mais populares
quando se fala sobre publicidade, porém, o que caracteriza um
anúncio como autêntico? Uma peça publicitária autêntica é
capaz de influenciar positivamente os resultados de vendas?
Essas são algumas das dúvidas que um grupo de pesquisadores
alemães buscou responder.

Primeiramente, por meio de uma série de entrevistas e análises
de anúncios, eles buscaram compreender o que define a
autenticidade na publicidade. Eles chegaram à conclusão que
existem 4 características para publicidades autênticas:

(1) preservar a essência da marca;
(2) honrar a história da marca;
(3) apresentar uma trama realista; e
(4) possuir credibilidade.

#Promoção

Autenticidade em anúncios de TV: 
É a melhor maneira de comunicar? 

#VendasJournal of Marketing #Propaganda Antonio Pisicchio

Becker, M., Wiegand, N., & Reinartz, W. J. (2019). Does It Pay to Be Real? Understanding 
Authenticity in TV Advertising. Journal of Marketing, 83(1), 24-50.Ponte do Marketing | ANO 3, nº 26 | Janeiro 2019

https://doi.org/10.1177/0022243718803096
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022242918815880


Autenticidade em anúncios de TV: 
É a melhor maneira de comunicar? 

Para produtos utilitários¹ : focar em transmitir credibilidade e
em preservar a essência da marca.

Para produtos hedônicos² : utilizar exageros e elementos de
fantasia (ex. personagens animados, efeitos especiais) para
chamar a atenção do consumidor.

Para grandes empresas: É necessário preservar sua essência. No
entanto, exibir sua história pode parecer irreal para os
consumidores, dificultando sua conexão com a empresa.

Para pequenas empresas: utilizar sua história como atrativo,
pois, o público se identifica com mais facilidade com empresas
pequenas e percebem mais credibilidade em sua narrativa.

No entanto, os pesquisadores constataram que ao contrário do que se pensa popularmente,
um anúncio de TV autêntico não necessariamente gera resultados positivos. O resultado
positivo varia de acordo com a categoria dos produtos e com o tamanho das empresas.
Assim, são feitas as seguintes recomendações:

8#Promoção #VendasJournal of Marketing #Propaganda Antonio Pisicchio

Ponte do Marketing | ANO 3, nº 26 | Janeiro 2019

¹ Produtos utilitários - são aqueles que atendem à uma necessidade técnica específica 
(ex. encanamento, material de limpeza)

² Produtos hedônicos - produtos em que o consumidor busca satisfazer algum desejo próprio 
(ex. chocolate, carros de luxo)
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O boca-a-boca é um assunto complexo e que vem sendo estudado de maneira
recorrente, principalmente no meio digital (como já tratado em edições anteriores
da Ponte do Marketing). Um dos temas que preocupam os gestores sobre o boca-a-
boca é o volume de informações que ele movimenta nas mídias sociais.
É comum as empresas monitorarem suas atividades nas mídias sociais por meio
do volume de curtidas ou comentários. Contudo, um recente estudo identificou
que existem picos de volume de interações entre usuários ao longo do tempo, os
quais podem impactar nas vendas. Quando produtos ou serviços são lançados, as
interações realizadas antes do lançamento influenciam no sucesso de vendas na
estreia. Os tais picos de boca-a-boca podem ter duas origens, sendo ocasionados:
(I) de maneira intencional pelas empresas, por meio de ações promocionais; ou
(II) de maneira espontânea (tráfego orgânico). De acordo com o estudo, a primeira
forma de geração de picos de volume (a intencional) resulta em interações mais
positivas, embora ocorram de maneira menos frequente. Outro resultado
importante é que os autores comprovaram que quanto mais picos de volume
antes do lançamento, maiores as vendas no lançamento do produto ou serviço.
Esse estudo alerta que as empresas devem se preocupar com as interações entre
clientes não só após o consumo, mas também em ações anteriores, gerenciando
com cautela suas ações promocionais. Isso porque ações anteriores ao
lançamento geram interações ainda mais positivas que as espontâneas. Ainda,
altas concentrações de interações aumentam a consciência do produto,
aumentando as chances de vendas.

#Boca-a-Boca

Como gerenciar o boca-a-boca antes do lançamento de produtos

#PromoçãoJournal of Marketing Research #NovosProdutos Bruna C. Costa

Gelper, S., Peres, R., & Eliashberg, J. (2018). Talk Bursts: The Role of Spikes in Prerelease 
Word-of-Mouth Dynamics. Journal of Marketing Research, 55(6), 801–817.Ponte do Marketing | ANO 3, nº 26 | Janeiro 2019

https://doi.org/10.1177/0022243718817007
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Gestores de marketing precisam tomar decisões de preço continuamente. Uma dessas
decisões envolve mostrar ao consumidor os detalhes da formação de preço como por
exemplo, exibir o frete separado do valor do produto. Outra opção, é determinar o preço total
sem oferecer discriminação dos componentes para o consumidor. Um estudo recente
oferece aos gestores informações úteis para esse tipo de decisão. De forma geral, descobriu-
se que os consumidores preferem a descrição de componentes quando comparado ao preço
unificado. Porém, essa decisão deve ser tomada levando em consideração que esse
detalhamento é mais recomendado para:

#Estratégia #PreçoJournal of Marketing Research Loise Cristina Schwarzbach

Como você deve apresentar seus preços

#Comportamento

produtos mais caros, principalmente se o detalhamento deixar evidente que existe
justificativa para o preço cobrado;

produtos com mais benefícios, mostrando ao consumidor que o preço reflete os
benefícios extras do produto quando comparado a produtos mais simples;

produtos utilitários¹ , pois o consumo é mais racional, fazendo os consumidores
analisarem com mais cautela os componentes do produto.

categorias de produto nas quais o detalhamento já é esperado, por exemplo, em
restaurantes onde o valor da gorjeta do garçom aparece separado na conta.

Abraham, A. T., & Hamilton, R. W. (2018). When Does Partitioned Pricing Lead to More Favorable 
Consumer Preferences? Meta-Analytic Evidence. Journal of Marketing Research, 55(5) 686-703.Ponte do Marketing | ANO 3, nº 26 | Janeiro 2019

¹ Produtos utilitários - são 
aqueles que atendem à uma 
necessidade técnica específica 
(ex. encanamento, material de 
limpeza)

https://doi.org/10.1177/0022243718817007
http://pinnacle.allenpress.com/doi/10.1509/jmr.14.0567
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Um dos desafios das empresas que atendem outras
empresas (B2B) é a obtenção de informações a respeito de
clientes. Mas e se o próprio cliente fornecer essas
informações? Esta é a proposta de um estudo publicado
recentemente no qual os autores analisam a presença
colaborativa de um representante da empresa cliente no
conselho de administração da empresa fornecedora para a
criação de estratégias. Fazendo isto, as empresas
fornecedoras podem ter acesso a dados e informações antes
inacessíveis. O que também cria a possibilidade de que a
empresa fornecedora aja proativamente, antecipando-se em
relação aos competidores. A exploração dessas informações
traz vantagens para a empresa fornecedora, que passa a ter
maior participação no mercado, e para a empresa cliente,
que passa a ter suas necessidades atendidas de forma
acertada.

Chame seu cliente para tomar decisões

#B2B #EstratégiaJournal of Marketing Paulo Morilha

Bommaraju, R.; Ahearne, M.; Krause, R.; Tirunillai, S. (2018) Does a Customer on the Board of 
Directors Affect Business-to-Business Firm Performance? Journal of Marketing, 83 (1), 8-23.Ponte do Marketing | ANO 3, nº 26 | Janeiro 2019

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022242918815894
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Fornecer informações nutricionais nas embalagens de produtos alimentícios é uma
norma imposta por agências reguladoras, como a Anvisa no Brasil. Mas você já parou
pra pensar se essas informações realmente ajudam no bem-estar do consumidor?
Imagine que você vai fazer um lanchinho no meio da tarde e decide sair da dieta: ao
invés de comer uma fruta, você compra um chocolate na cantina do seu trabalho. Ao
pegar a barra de chocolate, você vê na embalagem que o número de calorias por porção é
menor do que você estava esperando. Agora, você acha que, com esta informação nas
mãos, você vai comer mais ou menos chocolate do que você comeria se não tivesse
visto a quantidade de calorias?
Um grupo de pesquisadores descobriu que para alimentos considerados “não saudáveis”
os indivíduos tendem a consumir mais quando veem a quantidade de calorias por
porção. Isso porque, na maioria dos casos, a quantidade de calorias (por porção) é menor
que sua expectativa. Por outro lado, esse efeito não acontece quando o produto é
considerado “saudável”. Uma possível solução para mitigar o volume de ingestão de
produtos “não saudáveis” seria aumentar o padrão do que é considerado uma porção.
Desta forma, o número expresso na embalagem (de quantidade de calorias por porção)
seria maior, dando a impressão de que o consumidor estaria ingerindo mais calorias,
quando na verdade somente o padrão de medidas foi alterado. Tendo em mente o bem
estar do consumidor, esse tipo de informação é especialmente útil para agências
reguladoras e para a indústria alimentícia.

#Produto #EmbalagemJournal of Marketing #PolíticasPúblicas

como melhorar o bem estar do consumidor a partir das 
informações nutricionais.

Victoria Vilasanti

Consumo de alimentos “não saudáveis”:

Tangari, A. H., Bui, M., Haws, K. L., & Liu, P. J. (2019). That’s Not So Bad, I’ll Eat More! Backfire Effects of 
Calories-per-Serving Information on Snack Consumption. Journal of Marketing, 83(1), 133-150.Ponte do Marketing | ANO 3, nº 26 | Janeiro 2019

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022242918815895
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Muitas empresas oferecem serviços sem custos monetários aos seus usuários.
É o caso do Facebook, que permite que pessoas tenham perfis em seu site sem
ter que pagar uma mensalidade pelo serviço. Também é o caso do Gmail, que
oferece o serviço de correspondência eletrônica sem cobrar por isso. Porém, se
engana aquele que pensa que estes serviços não tem um custo ao consumidor.
Várias das empresas que não cobram valores monetários pelos seus serviços
acabam solicitando pagamentos não monetários (informações, atenção, tempo
ou tarefas) como forma de compensação, o que caracteriza uma oferta pseudo-
grátis. Nesse cenário, resta saber: como os consumidores reagem às ofertas
pseudo-grátis?
Uma pesquisa demonstrou que consumidores tratam as ofertas pseudo-grátis
como se elas fossem de fato grátis. Isso ocorre porque os consumidores
espontaneamente consideram a oferta pseudo-grátis como algo justo. Mesmo
quando o custo (não monetário) da oferta pseudo-grátis excede o seu benefício,
os participantes ainda se demonstraram dispostos a aceitá-la. Porém, quando
consumidores acreditam que a empresa apresenta uma oferta pseudo-grátis
para explorá-los ou ainda tirar algum tipo de vantagem, eles se tornam
desconfiados da oferta e passam a percebê-la como injusta. Dessa maneira,
reduzem as intenções em aceitar a oferta comparada a uma opção que seja
realmente grátis. Essa pesquisa demonstra que gestores de marketing que
planejam fazer promoções de produtos/serviços grátis podem realizar a mesma
promoção com ofertas pseudo-grátis e alcançar o mesmo resultado, porém
angariando informações valiosas de seus consumidores.

#PromoçãoJournal of Marketing Research #Comportamento Helison Bertoli

Como aumentar os resultados 
de campanhas com ofertas grátis

Dallas, S. K., & Morwitz, V. G. (2018). “There Ain’t No Such Thing as a Free Lunch”: Consumers’ 
Reactions to Pseudo-Free Offers. Journal of Marketing Research, 55 (6), 900-915.Ponte do Marketing | ANO 3, nº 26 | Janeiro 2019

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022242918815895
http://pinnacle.allenpress.com/doi/abs/10.1509/jmr.16.0259
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Eventos populares, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas são
percebidos como uma oportunidade para aumentar as vendas
por meio de promoções que aproveitem a visibilidade desses
eventos. Mas será que somente baixar os preços durante esses
eventos é realmente um bom negócio? Um estudo recente
analisou dados de 242 marcas de 30 categorias de bens de
consumo em relação às vendas originadas de promoções de
preço. Os resultados mostraram que preços promocionais
durante eventos populares tem melhor retorno de vendas (9,3%
maior) do que fora desses períodos. No entanto, os dados
também mostram que as empresas fazem menos propagandas
das promoções na época de eventos, pois confiam na
visibilidade dos mesmos, o que diminui o potencial de ganho
com a promoção. Assim, orienta-se que a divulgação da
promoção de preço tenha suporte de propaganda da empresa
em todos os períodos, com ou sem evento.

#Preço #PromoçãoJournal of Marketing Isadora Tonet

Como melhorar promoções durante 
eventos populares

Keller, W. I. Y., Deleersnyder, B., & Gedenk, K. (2019). Price Promotions and Popular Events. 
Journal of Marketing, 83(1), 73–88. Ponte do Marketing | ANO 3, nº 26 | Janeiro 2019

#Estratégia

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022242918815895
https://doi.org/10.1177/0022242918812055
https://doi.org/10.1177/0022242918812055
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