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Você já deve ter interagido com empresas por meio das redes sociais, certo?
Ultimamente, as empresas têm gerenciado essa interação com o consumidor nas
mídias sociais com o intuito de promover o seu engajamento com a marca.
Entretanto, até que ponto o esforço de mídia social das empresas pode afetar o
engajamento do cliente?
Uma pesquisa no setor hoteleiro buscou responder essa questão, explicando o
quanto as respostas gerenciais online impactam no volume de avaliações futuras
dos clientes. Os resultados demonstraram que a empresa que administra
ativamente suas mídias sociais conquistam mais engajamento dos
consumidores. Além disso, a empresa que responde mais rapidamente às
demandas online, faz com que os clientes sejam mais participativos na escrita de
avaliações em suas páginas.
Logo, as empresas devem ser ativas nas mídias sociais, respondendo com
frequência e rapidez a seus clientes, a fim de atrair sua atenção e o consequente
aumento da popularidade marca. Com o desenvolvimento dessas competências
de gerenciamento e, consequentemente, o engajamento, a empresa consegue
obter maior atenção do consumidor, o que pode gerar resultados financeiros
favoráveis.

#MídiasSociais

Sheng, Jie (2019). Being Active in Online Communications: Firm Responsiveness and Customer Engagement 
Behaviour. Journal of Interactive Marketing, 46, 40-51. 

#RelacionamentoJournal of Interactive Marketing #Estratégia Demétrio Mendonça
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Srinivasan, R., & Ramani, N. (2019). With Power Comes Responsibility: How Powerful Marketing Departments Can Help 
Prevent Myopic Management. Journal of Marketing, 83 (3), 108-125.
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Muitos gestores já devem ter utilizado a expressão “apagar incêndios”
para descrever as atividades realizadas no seu dia-a-dia. Apesar de
comum, a prática de enfatizar a resolução de problemas momentâneos
pode acabar direcionando as empresas à uma gestão voltada somente
para o curto prazo, também chamada de gestão míope. Alguns exemplos
desse tipo de gestão envolvem a redução do orçamento de marketing
quando a empresa enfrenta uma diminuição de receitas, ou então a
concessão de descontos exagerados aos clientes para incentivar o
consumo imediato. O excesso dessas estratégias de curto prazo pode
afetar de forma negativa os resultados da empresa ao longo do tempo.
Um estudo recente, desenvolvido pela Universidade do Texas, nos Estado
Unidos, revelou que nas empresas onde existe Liderança de Marketing, a
ocorrência da gestão míope é menor do que em empresas onde o
departamento de marketing é mais fraco. Os pesquisadores explicam que
a Liderança de Marketing surge quando os gestores têm formação
acadêmica na área de marketing e quando a empresa possui uma marca
forte o suficiente para moldar o comportamento dos consumidores. Os
dados de mais de 700 empresas revelaram que, quando as empresas
contam com um departamento de marketing forte, existe um foco em
decisões estratégicas para o futuro, que consequentemente aumentam o
lucro e o valor da empresa no longo prazo.

#Estratégia

Empresas com marketing forte enxergam melhor o futuro

#TomadaDeDecisãoJournal of Marketing Lucas Finoti
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As experiências negativas compartilhadas por clientes, muitas vezes,
apresentam alta intensidade emocional, o que implica em maior difusão da
mensagem e alta expectativa de solução. Assim, a recuperação efetiva no
contexto das comunidades de marcas on-line deve restaurar o valor de
relacionamento para o cliente reclamante e impedir que a mensagem negativa
se espalhe. Um estudo avaliou 472.995 posts de boca a boca negativo com alto
potencial viral em 89 comunidades de marcas on-line e apresentou soluções
para o gestor detectar, prevenir e suavizar crises on-line. Veja os resultados:
Detectar: é preciso considerar o nível emocional do post e a interação do
reclamante com a comunidade
Mensagens negativas carregadas de emoção e de clientes que frequentemente
interagem com outros membros da comunidade, têm maior probabilidade de
se tornarem virais.
Prevenir: seja empático e depois esclareça o problema ao cliente
A resposta da empresa precisa ser rápida e adaptada à mensagem do cliente.
De início, a empatia é eficaz para conter o boca a boca negativo. Contudo,
mensagens muito negativas (como raiva, ódio) exigem mais explicações, como
pedido de desculpas ao cliente insatisfeito. A estratégia de oferecer
compensação é eficaz apenas como uma resposta posterior.
Suavizar: várias respostas são necessárias para conter a viralidade
Quando o boca a boca negativo “pega fogo”, é necessário responder com várias
mensagens de forma sequencial. Em primeiro, use a resposta explicativa, as
respostas posteriores devem usar empatia. A oferta de compensação pelo dano
deve vir por último, para os gerentes evitarem novas mensagens negativas.

#BocaaBoca #Falhas #RecomendaçõesOnlineJournal of Marketing Ana Munaro

Herhausen, D., Ludwig, S., Grewal, D., Wulf, J., & Schoegel, M. (2019). Detecting, Preventing, and Mitigating Online Firestorms 
in Brand Communities. Journal of Marketing, 83(3) 1-21. Ponte do Marketing | ANO 3 , nº 30 | Maio 2019

Em crises de 
comunidades de marca 
on-line se desculpe, 
explique e compense o 
dano causado



Zablocki, A., Makri, K., & Houston, M. J. (2019). Emotions Within Online Reviews and their Influence on Product Attitudes in 
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6

Consumidores são constantemente influenciados por opiniões quando consideram
realizar compras em ambientes online. Essas opiniões podem seguir diferentes padrões:
algumas são mais focadas nas características do produto, enquanto outras descrevem as
experiências e emoções dos consumidores. Mas será que quando lemos uma opinião que
vem carregada de conteúdo emocional nós somos influenciados da mesma maneira?
Um estudo se propôs a explorar mais a fundo essa questão, e descobriu que os reviews
com conteúdo emocional tem um impacto maior nas atitudes dos consumidores
comparado com o conteúdo informacional. Além disso, descobriram que o conteúdo
emocional gera atitudes distintas dependendo do tipo de dimensão considerado do
produto e da valência da emoção demonstrada. Quando as emoções nos reviews são
positivas (como o amor e alegria) elas têm um maior impacto positivo nas atitudes do
consumidor em relação à dimensão hedônica do produto (por exemplo seu estilo e
design). Em contrapartida, quando as emoções nos reviews são negativas (como raiva ou
tristeza) elas têm uma maior influência negativa na dimensão utilitária do produto (por
exemplo, a proteção ao sol que óculos oferecem).
Os resultados da pesquisa mostram que gerentes de lojas online devem incentivar
consumidores a compartilhar sentimentos positivos que eles tiveram com a compra do
produto. Para tanto, perguntas como “Como este produto fez você se sentir?” ou “Nos diga
alguns motivos pelos quais você ama este produto" podem ser direcionadas nas seções de
opiniões.

#Comunicação 

Opiniões emotivas são mais importantes para consumidores 
que buscam informações online

#InfluênciaSocialJournal of Interactive Marketing Helison Bertoli#Comunicação

Ponte do Marketing | ANO 3 , nº 30 | Maio 2019
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Produtos orgânicos, naturais, ou que trazem benefícios à saúde, também
chamados de produtos sustentáveis, representam um mercado de 66 bilhões
de dólares, sendo que 4% de todas as vendas dos itens alimentícios já estão
concentradas em tais categorias. Juntamente com o consumo dos produtos
sustentáveis ocorre hoje a ampla utilização das redes sociais como forma de
interação entre consumidores e marcas. Assim, dada necessidade dos
varejistas em se adequarem às mudanças para manter sua competitividade,
um conjunto de pesquisadores questionou: Diferentes postagens no Facebook
podem gerar diferentes resultados nas compras de produtos sustentáveis?
A pesquisa mostrou que os varejistas que fizeram diferentes postagens no
Facebook com apresentação de produtos sustentáveis obtiveram aumento do
volume de vendas. Vale destacar, no entanto, que esses resultados só
aparecem para os clientes antigos das marcas, não influenciando a intenção
de compra dos novos consumidores. Descobriu-se, ainda, que a apresentação
das caraterísticas e vantagens de tais produtos faz com que os compradores
superem as barreiras de seus preços elevados, tornando-os engajados às
postagens que ressaltam os benefícios dos produtos sustentáveis, levando ao
aumentando da intenção de compra.
De forma ampla, gestores devem identificar e comunicar motivos que
incentivam o consumo (tais como os benefícios dos produtos sustentáveis),
realizando postagens frequentes e com conteúdos que sejam interessantes
para os consumidores de longo prazo, os quais levarão à real efetivação das
compras.

#Comportamento

Postagens diferentes 
no Facebook aumentam 
as vendas de produtos 
sustentáveis para 
clientes antigos

#SustentabilidadeJournal of Interactive Marketing Rafael Demczuk#MídiasSociais
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Você já ouviu falar de TV Social? Essa expressão representa o hábito
dos telespectadores que acessam suas redes sociais ao mesmo
tempo em que assistem séries na TV. Diante do fenômeno da ‘TV
Social’, um dos desafios de publicitários e empresas anunciantes é
manter a atenção dos consumidores durante os intervalos das séries.
Afinal, é comum que a atenção se volte para as redes sociais durante
os comerciais. Esse fenômeno despertou o interesse de
pesquisadores norte-americanos, que realizaram uma pesquisa a
respeito do comportamento destes consumidores. No estudo, os
pesquisadores discutem se as propagandas veiculadas nos intervalos
das séries podem aumentar o engajamento com as ofertas online
mostradas nestas propagandas. A conclusão é que conteúdos
emotivos ou humorísticos podem atrair a atenção desses
espectadores, ainda que a atenção dos mesmos fique mais dispersa
nesses momentos. Isso aumenta o acesso ao website da oferta
quando a propaganda termina e os comentários sobre a oferta. Dessa
forma, publicitários podem utilizar esses conteúdos e momentos para
direcionar os consumidores para as redes sociais e
consequentemente para a oferta, aumentando as vendas.

#Propaganda

Propagandas emotivas e bem humoradas 
durante intervalos de séries de TV são 
benéficas para ofertas online

#BocaaBocaMarketing Science Paulo Gomes#MarketingDigital
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É consenso para os profissionais de marketing que a inteligência
de mercado é essencial para obter vantagem competitiva, uma
vez que possibilita melhorias no desenvolvimento de produtos,
promoção da marca, satisfação dos consumidores e por
consequência lucros. Ao mesmo tempo, ainda existem
dificuldades para se disseminar essas informações de
inteligência entre os funcionários da empresa.
Visando resolver esse obstáculo, uma pesquisa com 60 grandes
empresas de diversos países foi realizada. Assim, foram
estabelecidas as 5 melhores práticas para a disseminação de
inteligência de mercado:
1) Distribuição: O gestor realiza pesquisas e entrega os

resultados para os colaboradores. Para essa prática ser
eficiente é necessário que os funcionários já conheçam o
mercado e sejam capazes de interpretar esses dados.

2) Centralização: Nessa prática o gestor centraliza em si ou em
um sistema todas as informações. Requer que a equipe seja
proativa na busca de conhecimento.

3) Prática Consultiva: Envolve o gestor atuar como um
consultor, tendo um papel proativo e buscando junto das
equipes quais são suas necessidades de informação.

#Estratégia

5 Práticas para a disseminação de inteligência
de mercado nas empresas

Journal of Marketing Antonio C. Pisicchio
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#Cultura

4) Aprendizagem empática: Recomendada quando a equipe não
possui conhecimento sobre o consumidor. Nessa prática, o gestor
cria personas, histórias ou metáforas sobre o consumidor e as usa
para ilustrar de forma mais clara as informações que possui.
5) Aprendizagem participativa: Outra prática recomendada para
desenvolver um pensamento sobre o consumidor. Nessa alternativa,
além do uso de personas, histórias e metáforas, o gestor coloca os
funcionários em contato direto com o consumidor e sua rotina.
Para maiores informações sobre como realizar cada prática, suas
consequências e dificuldades leia o artigo na íntegra.
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O review online é uma ferramenta que consumidores usam para obter informações
e fazer uma avaliação a respeito de um determinado produto ou serviço antes de
efetuar uma compra. Ele pode ser feito pela empresa ou pelos consumidores da
marca. Entretanto, uma questão que interfere no entendimento do review é o tipo
de linguagem utilizada.
Um estudo demonstrou que quando a linguagem dos reviews é adequada ao seu
público alvo, por exemplo, quando segue as gírias e padrões de fala / escrita do
público em questão, as pessoas tendem a avaliá-lo melhor. Além disso, a
linguagem compatível fará com que os consumidores tenham mais facilidade de
compreender características complexas de um produto ou serviço. Isso acontece
por que o consumidor está acostumado com o estilo e têm maior facilidade de
interpretar a linguagem.
Essa pesquisa auxilia empresas e parceiros na construção de reviews mais
adequados para o seu público alvo. Dessa maneira, as pessoas que buscam
informações através dessa ferramenta podem compreender melhor as
características dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas. Isso gera
melhor atitude em relação ao produto e aumenta a atração dos clientes para o
estabelecimento.

#Comunicação

Utilizar uma linguagem congruente com o seu público 
alvo faz com que ele compreenda melhor as 
características do produto ou serviço

#InfluênciaSocialJournal of Interactive Marketing Djonata Schiessl#Comportamento
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Estudos em branding indicam que um padrão visual consistente ao longo
do tempo ajuda no reforço da identidade da marca. Contudo, quando
oferecem patrocínio, as marcas devem constantemente buscar a
semelhança de identidade (incluindo a visual) com a da equipe/atleta
patrocinado, para que o consumidor faça associações positivas entre eles.
Essa inconsistência entre manter uma identidade estável ou aproximar a
identidade da marca à da entidade patrocinada levou um grupo de
pesquisadores americanos a explorar o desempenho do patrocínio através
da correspondência de cores entre a marca com a da equipe em partidas
da principal liga americana de beisebol.
Testes com embalagens e publicidade on-line indicaram que a
congruência visual aumenta o desempenho do patrocínio. Esse maior
desempenho do patrocínio depende de 3 fatores: (I) quem vê precisa ser fã
da equipe, (II) o expectador precisa ser exposto às cores, e (III) ele precisa
ter capacidade de enxergar as cores (por exemplo, não teria efeito em
daltônicos). Assim, quando há congruência de cores, os expectadores
percebem de forma positiva o esforço sincero da marca em ser apoiadora
da equipe. Além disso, mesmo quando a marca não combina visualmente
com a equipe ela pode adotar as mesmas cores apenas em peças
publicitárias, gerando os mesmos resultados acima citados.

#Branding

A congruência visual entre marca patrocinadora e equipe 
patrocinada aumenta o desempenho do patrocínio

#DesempenhoJournal of Marketing Loise Schwarzbach#Estratégia
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