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Uma estratégia utilizada para atrair mais consumidores é a garantia
de menor preço perante os concorrentes, mesmo após a compra do
produto. Há duas maneiras de agir nessa situação, reembolsando o
cliente e/ou dando-lhe um prêmio surpresa. Entretanto, nem sempre
isso traz bons resultados. Um estudo demonstrou que essa estratégia
pode diminuir a intenção de compra. Isso acontece por que o
consumidor conclui que a empresa está sendo oportunista e poderia
ter baixado o preço antes da compra. Maiores reembolsos e melhores
prêmios não resolvem o problema, pois aumentam ainda mais a
sensação de oportunismo.
Para amenizar esse efeito, as empresas podem mostrar que a
flutuação dos preços no segmento é alta. Isso faz com o consumidor
deixe de pensar no oportunismo da empresa e entenda que a
variação de preços é uma característica comum do mercado. Após
essa mudança no pensamento do consumidor, oferecer maiores
reembolsos e prêmios surpresa aumentarão a intenção de compra.

#Comportamento

Dutta, S., Guha, A., Biswas, A., & Grewal, D. (2019). Can attempts to delight customers with surprise gains boomerang? 
A test using low-price guarantees. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(3), 417-437.

#VendasJournal of the Academy of Marketing Science #Promoção Djonata Schiessl
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Utilizar a garantia de menor preço pode 
diminuir a intenção de compras futuras



Dai, H., & Zhang, D. J. (2019). Prosocial Goal Pursuit in Crowdfunding: Evidence from Kickstarter. Journal of Marketing 
Research, 0022243718821697.
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O crowdfunding é uma ferramenta na qual empreendedores solicitam
recursos para suas ideias, retribuindo com o recebimento do produto
que está sendo desenvolvido. Diante disto, surge o questionamento:
como incentivar o financiamento de projetos usando o crowdfunding?
Usando dados do Kickstarter®, maior site de crowdfunding do mundo,
pesquisadores descobriram que há aumento nos aportes financeiros
em projetos que estão próximo ao alcance dos objetivos estipulados.
Isso acontece porque as pessoas querem ajudar os empreendedores a
seguir com suas ideias, sendo que há preferência pelos investimentos
para causas sociais. Descobriu-se ainda que o projeto apresentado por
uma única pessoa tem mais apelo.
Assim, empreendedores que buscam o financiamento de suas ideias
devem apresentar individualmente projetos (sem sócios) e destacar
seus benefícios sociais. Já as plataformas (como a Kickstarter) devem
se atentar aos projetos da mesma categoria que estão em estágio
avançado, evitando o lançamento de novas ações quando há muitos
projetos próximos do alcance da meta de arrecadação, diminuindo a
competição entre eles.

#Doação

Projetos de crowdfunding arrecadam mais 
quando estão próximos da meta estabelecida

#InvestimentoJournal of Marketing Research Rafael Demczuk
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É comum consumidores buscarem variedade de opções quando estão
comprando. Mas será que a compra durante o dia ou à noite pode
determinar a quantidade de sabores de iogurte que uma pessoa compra?
Um estudo recente mostrou que a resposta para essa pergunta é SIM.
Descobriu-se que a busca por variedade está relacionada com o nível de
estímulo corporal do organismo (que se altera durante o dia), afetando a
quantidade de opções desejadas na hora da compra. Durante o início da
manhã (entre 6h e 9h) existe pouco estímulo corporal, fazendo com que
os consumidores busquem menor variedade. Ao longo do dia o
organismo trabalha com mais intensidade, fazendo com que a busca por
variedade também aumente. Gestores podem usar essas descobertas de
diversas maneiras: propagandas que têm como foco a variedade de
opções ao consumidor devem ser veiculadas no período da tarde; as
opções de produtos disponíveis em lojas (físicas e online) devem variar
ao longo do dia para satisfazer o consumidor; e a introdução de novos
produtos deve ser realizada com mais intensidade durante a tarde,
quando existe maior abertura dos clientes para variedade, e logo, para
novas ofertas.

#TomadadeDecisão #Comportamento #VarejoJournal of Consumer Research Lucas Finoti

Gullo, K., Berger, J., Etkin, J., & Bollinger, B. (2019). Does time of day affect variety-seeking?. Journal of Consumer Research, 
46(1), 20-35.Ponte do Marketing | ANO 3 , nº 31 | Junho 2019

Consumidores buscam menor variedade 
de produtos pela manhã



Li, H. (Alice), Jain, S., & Kannan, P. K. (2019). Optimal Design of Free Samples for Digital Products and Services. Journal of 
Marketing Research, 56(3), 419–438.
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Com a banda larga cada vez mais disseminada surgiu um
mercado imenso para livros, fotos, filmes, jogos e aplicativos
que são distribuídos online. E para aumentar as vendas,
empresas desses setores normalmente oferecem amostras do
produto. Por exemplo, a Netflix oferece um mês de assinatura
gratuita. O problema para as empresas é que, às vezes, a amostra
já é suficiente para o cliente, que acaba não comprando o
produto. Descobriu-se que, para os gestores de produtos digitais,
a regra é a seguinte: se o produto da empresa é popular e tem
alta qualidade, a amostra deve ser de alta qualidade. Por
exemplo, a resolução de vídeo na amostra deve ser a mesma do
que no produto original. Se o produto for de baixa qualidade, a
amostra precisa ser também de baixa qualidade, por exemplo,
um livro de um autor desconhecido deve ter uma amostra em
um pdf com baixa resolução. E por fim, se toda a funcionalidade
de um produto pode ser obtida na amostra grátis, devem ser
criadas estratégias para diminuir a equivalência entre a amostra
e produto. Por exemplo no caso do Dropbox, a parte gratuita
reduz o espaço disponível de armazenamento.

#Promoção

Quanto melhor a amostra grátis, 
pior a venda de produtos digitais de baixa qualidade

#MarketingDigitalJournal of Marketing Research Flávio Osten#Consumo
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Dose, D. B., Walsh, G., Beatty, S. E., & Elsner, R. (2019). Unintended reward costs: the effectiveness of customer referral reward 
programs for innovative products and services. Journal of the Academy of Marketing Science, 1-22.
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Recompensar clientes por indicar produtos e serviços a novos consumidores
é uma estratégia conhecida. Por exemplo, traga um amigo e ganhe 10% de
desconto. No entanto, uma pesquisa demonstrou que, para produtos
inovadores, clientes evitam fazer recomendações se as recompensas que eles
ganharão são divulgadas publicamente. Consumidores acreditam que
perderão os benefícios sociais relacionados a esses produtos se outros
souberem que a indicação foi feita em troca de uma recompensa.
A verdade é que a compra de produtos e serviços inovadores é uma forma de
ganhar prestígio social. Assim, esses produtos já têm potencial de serem
recomendados naturalmente. Contudo, profissionais de marketing que
precisam aumentar a carteira de clientes para os novos produtos e as
inovações podem:

#NovosProdutos

Oferecer recompensas faz com 
que consumidores não 
indiquem produtos inovadores

#InovaçãoJournal of the Academy of Marketing Science Cecília Souto Maior#Incentivos
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#ProgramadeRecompensas

Oferecer recompensas, desde que as regras de prêmios pelo incentivo
sejam divulgadas apenas para aqueles que fazem as recomendações
(não para o público em geral);

Oferecer, pela indicação de um novo cliente, um bônus financeiro
compatível ao preço do produto ou serviço;

Realizar promoções do tipo ganha-ganha, de modo que tanto o
consumidor que recomendou quanto o novo consumidor recebam
prêmios.



Lowe, M. L., Loveland, K. E., & Krishna, A. (2019). A Quiet Disquiet: Anxiety and Risk Avoidance due to Nonconscious Auditory 
Priming, Journal of Consumer Research, 46 (1), 159–179.
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Você sabia que a infinidade de ruídos presentes no
cotidiano pode interferir no comportamento dos
consumidores no momento da compra?
Alguns estudiosos buscaram comprovar que o tom dos sons
presentes no ambiente pode estimular o comportamento do
consumidor de forma emocional e inconsciente, fazendo
com que ele tome decisões instintivas. À vista disso, os
resultados do estudo comprovaram que os consumidores
são menos estimulados a arriscar nas decisões de compra
quando o som está baixo, pois gera um nível inferior de
ansiedade. Por exemplo, o consumidor prefere não comprar
um produto desconhecido quando o som ambiente está
com o volume baixo, sendo que essa decisão é feita de
forma inconsciente.
Logo, os resultados encontrados neste estudo são benéficos
para os profissionais de marketing de diversos contextos,
uma vez que o volume do som pode ser controlado com o
intuito de induzir comportamentos instintivos nas decisões
de consumo de produtos menos conhecidos.

#Comportamento

Sons ambientes de volume baixo 
fazem com que os consumidores 
arrisquem menos em suas decisões

#ConsumoJournal of Consumer Research Demétrio de Mendonça Júnior#TomadadeDecisão
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Latour, K., & Deighton, J. (2018). Learning to Become a Taste Expert. Harvard Business School Research Paper Series, 18-107.
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Em diversas categorias de produtos (ex. vinho, charuto, cerveja,
chocolate, café) os consumidores são classificados em
iniciantes, entusiastas e experts. Por exemplo, na indústria do
café, os consumidores iniciantes não conhecem nada
específico sobre o produto. Já os consumidores entusiastas
buscam os tipos e qualidades de café. Finalmente, os
consumidores experts entendem tudo sobre o produto, desde o
modo de extração até tipos de filtro e qualidades de grãos. Um
dos objetivos dessa indústria é converter os consumidores
iniciantes em experts. Para isso, pesquisadores descobriram
que existe uma sequência de aprendizagem. Primeiro, o
consumidor aprende informações analíticas (descrição, gosto,
cheiro e demais características) para depois aprender sobre
questões mais amplas, relativas à experiência como um todo.
Assim, as empresas devem dar mais informações funcionais
para consumidores iniciantes e ajudar o consumidor expert a
criar uma narrativa sobre como experienciar o produto.

#Comportamento

O iniciante precisa de informações 
O expert precisa de histórias

Harvard Business School Victoria Vilasanti
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Sahni, N. S., Narayanan, S., & Kalyanam, K. (2019). An Experimental Investigation of the Effects of Retargeted Advertising: 
The Role of Frequency and Timing. Journal of Marketing Research, 56(3), 401–418.
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É comum que empresas invistam em propagandas digitais mirando
consumidores que já acessaram suas plataformas (retargeting). Entretanto,
muitas vezes os anunciantes não têm o resultado que esperam, que é o
retorno do cliente ao website.
Um recente estudo explorando esse assunto descobriu que:
I) Quanto maior o volume de propagandas expostas a um mesmo cliente, 
maiores as chances deste cliente revisitar o site;
II)  Deve-se manter a quantidade constante de propagandas para cada 
cliente. Por exemplo: um cliente que foi exposto a 5 propagandas na 
primeira semana deve ser exposto a 5 propagandas nas próximas semanas;      
III)  Os resultados serão maiores se as propagandas forem veiculadas logo 
após o primeiro acesso;
IV) Propagandas veiculadas após o período de duas semanas perdem 
eficácia;
V) Anúncios simples e genéricos são mais eficientes para atrair 
consumidores novamente ao site do varejista.
Com esses resultados, gestores devem planejar as ferramentas de
marketing digital para que o cliente seja exposto a uma propaganda logo
após o primeiro acesso ao site em um período de aproximadamente uma
semana. Deve-se garantir que esse cliente seja exposto a uma quantidade
constante de anúncios durante a campanha. Por fim, não é necessário
investir em anúncios sofisticados, pois a pesquisa demonstrou que um
anuncio simples e generalista é suficiente para atrair consumidores que já
demonstraram interesse pela marca.

#MarketingDigital #PropagandaJournal of Marketing Research Bruna C. Costa#Desempenho
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Retargeting
deve ser feito logo após 
o primeiro acesso
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