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As empresas possuem algumas estratégias para bonificar os consumidores
que são leais a marca, uma destas estratégias é a promoção exclusiva. Essa é
uma prática na qual empresas definem um público alvo e seletivamente
alocam seus recursos e ofertas para um nicho de mercado. Estudos têm
demonstrado que essa ação traz mais lucratividade, mais vendas e um melhor
relacionamento com o público alvo. Porém, a promoção exclusiva pode ter um
lado negativo.
Um estudo recente demonstrou que as pessoas que não são alvo das ofertas
podem se sentir excluídas, gerando assim avaliações negativas da promoção e
da empresa. Isso torna os consumidores com sentimento de exclusão menos
propensos a realizar uma compra no estabelecimento. Mas isso impede as
empresas de realizar promoções exclusivas?
É possível fazer promoções exclusivas, porém deve-se tomar alguns cuidados
para evitar o efeito de exclusão gerado em quem não é do público alvo. Os
autores apontam duas alternativas para lidar com essa questão: (I)
demonstrar porque a empresa dá preferência a um determinado público alvo;
e (II) explicar ao cliente excluído que seu perfil não se encaixa nos requisitos
da promoção. A segunda opção demonstra-se mais interessante do que a
primeira ou do que não fornecer nenhuma explicação.

#Promoção

Newman, C. L., Cinelli, M. D., Vorhies, D., & Folse, J. A. G. (2019). Benefitting a few at the expense of many? Exclusive 
promotions and their impact on untargeted customers. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(1), 76-96.
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Hochstein, B., Bolander, W., Goldsmith, R., & Plouffe, C. R. (2019). Adapting influence approaches to informed consumers in 
high-involvement purchases: are salespeople really doomed?. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(1), 118-137.
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Quando você está a procura de um bem, realiza várias pesquisas para
conhecê-lo, não é mesmo? Muitas vezes, os consumidores buscam
uma variedade de informações em diferentes meios sobre os bens
que pretendem adquirir e criam uma percepção sobre eles. Essas
informações estão cada vez mais acessíveis, o que contribui para um
conhecimento prévio à decisão de compra. Por esse motivo, existem
questionamentos sobre a importância dos vendedores nesse cenário,
uma vez que o conhecimento do consumidor modifica o seu
comportamento de compra. Será que ainda precisamos da interação
cliente-vendedor?
Um recente estudo demonstrou como vendedores podem se adaptar
ao nível de conhecimento dos consumidores. Os resultados desta
pesquisa comprovam que o nível de conhecimento do consumidor
deve ser levado em consideração pelo vendedor no processo de
venda.

#Vendas

Como vendedores devem influenciar 
consumidores bem informados

#EquipeDeVendasJournal of the Academy of Marketing Science Demétrio de Mendonça Junior#Comportamento
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Como vendedores devem influenciar consumidores bem informados

#EquipeDeVendasJournal of the Academy of Marketing Science Demétrio de Mendonça Junior#Comportamento
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Vendedores que utilizam estratégias para interagir com os consumidores mais
informados aumentam a probabilidade da venda. Exemplos de táticas que podem
ser usadas são:

Entretanto, o uso de táticas que não estão diretamente ligadas ao produto, diminui a
probabilidade de compra para aqueles consumidores mais informados. Logo, um
vendedor pode utilizar dessas táticas para influenciar e alterar a percepção e o
comportamento do consumidor em decisões de compra, tornando fundamental a
sua participação nesse processo.

Recomendações - sugerir um produto com base nos benefícios
que o cliente procura;

Promessas - oferecer algo extra ao consumidor se ele fechar a
compra; e

Ameaças - indicar as consequências negativas ao não comprar
o produto.
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O aumento da popularidade das redes sociais como ferramenta
de comunicação das ofertas de uma empresa tem criado tanto
oportunidades (baixo custo, acessibilidade e customização),
quanto desafios (assertividade no uso de imagens, na escolha do
conteúdo e na frequência e sequência das postagens) para os
gestores. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade
de Massachussets analisou o tipo de postagem realizado pelas
empresas nas redes sociais e quais efeitos cada tipo de
mensagem, ou combinação de mensagens, tinha nos
consumidores.
Os resultados da pesquisa indicam que os consumidores tendem
a perceber de forma negativa conteúdos de texto ou imagem
exclusivamente imperativos (por exemplo, “compre agora”,
“clique aqui”). Contudo, o uso de textos e imagens que
continuamente informam (“oferta válida até essa semana”) e
expressam sentimentos (“estamos felizes em te atender”) são
bem vistas pelos consumidores. Desta forma, sugere-se que
administradores de páginas e perfis virtuais foquem o conteúdo
das postagens em informações contínuas e relacionadas, e que
provoquem emoções positivas nos usuários.

#Comunicação

Não dê 
ordens ao 
consumidor 
nas redes 
sociais

#MarketingDigital #Mídias SociaisJournal of Consumer Research Paulo Gomes

Villarroel Ordenes, F., Grewal, D., Ludwig, S., Ruyter, K. D., Mahr, D., & Wetzels, M. (2018). Cutting through content clutter: How 
speech and image acts drive consumer sharing of social media brand messages. Journal of Consumer Research, 45(5), 988-1012. Ponte do Marketing | ANO 3, nº 27 | Fevereiro 2019



Biswas, D.; Lund, K.; Szocs, C. (2018). Sounds like a healthy retail atmospheric strategy: Effects of ambient music and 
background noise on food sales. Academy of Marketing Science, 1-19. 
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Para sobreviver no varejo, é indispensável a criação de um local que ofereça ótimas
experiências para o consumidor. Na maioria dos casos a construção desta atmosfera
experiencial envolve estimular algum dos cinco sentidos durante a jornada de
compra. Por exemplo, você já deve ter frequentado centros gastronômicos com música
ao vivo, certo? O que você provavelmente não sabia é que o volume da música no
ambiente de consumo pode influenciar a sua escolha por alimentos mais ou menos
saudáveis.
Uma pesquisa recente mostrou que a música ambiente de alto volume gera excitação
e estresse, levando o consumidor a preferir alimentos de alta energia e teor de gordura,
ou seja, menos saudáveis. Por outro lado, a música ambiente de baixo volume leva ao
relaxamento, o que faz o consumidor optar por alimentos mais saudáveis.
Dessa forma, os gestores podem explorar estrategicamente o volume da música para
influenciar as escolhas dos consumidores, sem precisar de alto investimento
monetário. Por exemplo, uma loja que quer aumentar a venda de alimentos saudáveis
pode manter o volume baixo, enquanto um restaurante de fast food pode aumentar o
volume do som ambiente. O risco de não estabelecer um padrão para a música
ambiente é deixar que os funcionários escolham os níveis de volume de acordo com
as suas preferências.

#Estratégia

Música alta faz o consumidor comprar 
produtos não-saudáveis

#VarejoAcademy of Marketing Science Leticia Pimentel & Ana Munaro#TomadaDeDecisão
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Sabe-se que o processo decisório de compra é afetado pelo estado de
limitação financeira – a atenção, a preferência, a escolha e o uso de
produtos são diferentes quando o consumidor está em contenção de
gastos. Sabendo que esse elemento altera hábitos de consumo,
pesquisadores americanos investigaram a relação entre a restrição
financeira com uma das atividades mais importantes do comportamento
pós-compra: o boca-a-boca. Eles investigaram o efeito da restrição
financeira no engajamento do consumidor nessa atividade e descobriram
que: Independente do tipo de produto, a restrição financeira diminui o
engajamento ao boca-a-boca.

Isso ocorre porque falar de gastos monetários reforça os sentimentos
negativos que os consumidores têm da sua situação financeira. Vale
ressaltar que isso ocorre somente se o consumidor gastou o próprio
dinheiro na compra do bem ou serviço. Ou seja, no consumo de itens
gratuitos, mesmo consumidores com restrições financeiras têm a mesma
probabilidade de engajamento para o boca-a-boca que os consumidores
sem essas restrições.

#Comportamento

Consumidores com restrições financeiras realizam 
menos boca-a-boca

#Boca-a-bocaJournal of Consumer Research Loise Cristina Schwarzbach#Consumo

Ponte do Marketing | ANO 3, nº 27 | Fevereiro 2019



Li, X., Chan, K. W., & Kim, S. (2019). Service with emoticons: How customers interpret employee use of emoticons in online 
service encounters. Journal of Consumer Research, 45(5), 973-987.
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Os funcionários da sua empresa costumam enviar emoticons ( :-) , :-( , 😊,
☹) nas trocas de mensagens com clientes? Um estudo recente descobriu
que apesar de ajudar a passar uma imagem de gentileza e simpatia, o uso
de emoticons aumenta a percepção dos consumidores de que os
funcionários têm baixa competência na sua função. Descobriu-se que a
avaliação do consumidor é ainda mais negativa se o objetivo do contato
com a empresa for uma troca pontual. O uso de emoticons também não é
recomendado em casos de falha de serviço, quando a competência da
empresa em lidar com o problema precisa ser maior que sua cordialidade.
No entanto, se o funcionário está realizando serviços extras (por exemplo,
compartilhando voluntariamente informações sobre a manutenção de um
produto), o uso dos emoticons está liberado😊. Nesses casos, os emoticons
ajudam a construir laços emocionais entre a empresa e os consumidores,
aumentando, ainda, a intenção de compras futuras.

#Comunicação

Os consumidores não gostam de mensagens 
com emoticons☹

#RelacionamentoJournal of Consumer Research Lucas Finoti#MarketingDigital
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A avaliação do consumidor em relação ao valor monetário de um produto tem
influência de diversos aspectos, como por exemplo o contato que o usuário tem
com esse item. O contato pode ocorrer de formas diferentes:
Posse legal: o usuário é proprietário do produto;
Aluguel: a pessoa faz uso do bem ou produto pagando uma taxa;
Empréstimo: o usuário utiliza o bem ou produto sem o pagamento de taxas;
Considerando essas diferentes formas de contato, pesquisadores da área de
marketing se perguntaram: será que alugar ou emprestar um produto afeta a
forma como o cliente atribui valor a esse produto?
Um estudo demonstrou que o aluguel e o empréstimo trazem ao consumidor o
sentimento de “posse psicológica”, que é quando ele sente que tem maior ligação
com o produto, mesmo não sendo o proprietário legal. Esse sentimento
influencia na avaliação do valor monetário dos produtos: as pessoas
demonstram interesse em pagar mais por produtos que alugaram do que por
aqueles que emprestaram. Isso ocorre porque a pessoa que aluga percebe que
possui maior controle, conhecimento e conexão com o produto.
Portanto, gestores que querem aumentar o valor de suas vendas podem usar
como estratégia o aluguel como uma primeira experiência do consumidor com o
produto, visto que o empréstimo gera menor valorização do bem.

#Comunicação

Não é meu, mas é como se fosse: como alugar ou 
emprestar um produto impacta na avaliação do valor

#RelacionamentoJournal of the Academy of Marketing Science Isadora Tonet#MarketingDigital
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Qual é o impacto da logo da empresa no seu valor de marca? Um recente estudo
demonstrou que a construção de uma personalidade distinta e favorável da marca, aliada
a um logotipo bem projetado, podem ser elementos-chave para a resposta dessa pergunta.
Foi identificado que a escolha de um logotipo³ com design assimétrico (vs. simétrico)
favorece a avaliação de marcas que apresentam uma personalidade excitante². Isso
acontece porque a assimetria visual tende a elevar o sentimento de excitação do
consumidor, fazendo com que ele compreenda melhor a relação entre o logo e a
personalidade da marca¹. Essa combinação pode, por sua vez, estimular percepções de
sinceridade, competência e robustez. Também pode impactar em avaliações mais
positivas como a satisfação, lealdade, disposição a pagar além de estimular o boca-a-boca.
Em contrapartida, uma incoerência assimilada sobre personalidade e simetria do logo
pode afetar negativamente o valor da marca. Os dados do estudo reforçam a importância
de considerar a coerência entre elementos de marca que são mais sensoriais (por
exemplo, logotipos) e mais cognitivos (por exemplo, personalidade de marca), pois a
sinergia entre eles pode beneficiar a marca tanto em relação ao seu valor baseado no
cliente, quanto ao desempenho financeiro.

#Design 

Branding (as)simétrico: como o design de logo e a
personalidade de uma marca podem agregar valor a ela?

#MarcasJournal of Marketing Research Ana Claudia Jesbick#Comunicação
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¹Personalidade de Marca: refere-se a características duradouras e
semelhantes às humanas de uma marca e é tipicamente conceituada como
consistindo de cinco dimensões: competência, sofisticação, robustez,
sinceridade e excitação. Por exemplo, a ²personalidade da excitação é
caracterizada por traços semelhantes aos humanos, como “ousadia”,
“jovem” e “imaginativa”.

³Logotipo: design visual -
composto de cores, formas,
símbolos - que identificam
exclusivamente marcas.

Logos simétricos são 
orientados por uma 
linha horizontal, 
vertical ou diagonal.. 

Logos assimétricos, 
podem ter uma leitura 
incompleta, apresentarem 
circunferências e nenhum 
alinhamento padrão. 



KIM, J.C.; WADHWA, M.; CHATTOPADHYAY, A. When busy is less indulging: Impact of busy mindset on self-control 
behaviors. Journal of Marketing, v.45, n.5, p.933-952, 2019.
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Até o momento, as pesquisas mostravam que
consumidores ocupados estão propensos a fazer escolhas
de produtos não-saudáveis. Entretanto, esta pesquisa
demonstra que pessoas que se sentem ocupadas (mesmo
quando não estão) tendem a consumir produtos mais
saudáveis. Isso acontece porque o indivíduo que se sente
ocupado, se percebe como uma pessoa mais importante e
isso faz com que aja racionalmente, escolhendo produtos
saudáveis. Gestores de produtos saudáveis podem usar
essa pesquisa para influenciar seus clientes a se sentirem
mais ocupados. Por exemplo, se um restaurante busca
aumentar a venda de opções saudáveis, o gestor pode
manipular o ambiente (por exemplo, com um poster de
pessoas trabalhando) para que o cliente se perceba como
uma pessoa ocupada.

#Comportamento

Consumidor que se sente ocupado 
escolhe produtos saudáveis

#VidaSaudáve
l

Journal of Marketing Jacqueline Laurindo#Consumo
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