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Product placement, popularmente conhecido como
merchandising, é uma estratégia de marketing em que marcas
são expostas de forma sutil em filmes, séries ou programas de TV.
Por exemplo, a marca Samsung aparece em outdoors em
algumas cenas do seriado La Casa de Papel da Netflix. Diferente
das propagandas que aparecem no intervalo da programação e
podem ser evitadas pelo consumidor, o product placement está
inserido dentro da própria programação e, portanto, é mais difícil
de ser ignorado. Pensando nesse cenário, pesquisadores se
interessaram em entender os resultados dessa estratégia. Com
dados de aproximadamente 3.000 atividades de product
placement eles descobriram que realizar essa estratégia aumenta
não somente o tráfego no website da marca como também a
quantidade de boca-a-boca online sobre a marca. Destaca-se que
os resultados de engajamento online são melhores quando os
personagens mencionam o produto do que quando o produto
apenas aparece na cena do filme. Essas informações são úteis
para gestores de marca que desejam uma alternativa às
propagandas tradicionais de televisão.

#Merchandising

Fossen, B. L., & Schweidel, D. A. (2019). Measuring the Impact of Product Placement with Brand-Related Social 
Media Conversations and Website Traffic. Marketing Science, 38 (3), 365-541. 

#PropagandaMarketing Science #Produto Victoria Vilasanti
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Jeon, Y. A., Son, H., Chung, A. D., & Drumwright, M. E. (2019). Temporal Certainty and Skippable In-Stream Commercials: Effects 
of Ad Length, Timer, and Skip-ad Button on Irritation and Skipping Behavior. Journal of Interactive Marketing, 47, 144–158. 
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Todos já passaram pela experiência de procurar um vídeo no
YouTube, e ter que assistir um anúncio antes do vídeo iniciar
ou ter o vídeo interrompido para que o anúncio seja
mostrado. Isso certamente é irritante, mas será que anunciar
em um vídeo faz mal para a marca? Não totalmente. Um
experimento realizado com usuários de plataformas de
streaming demonstrou que forçar o usuário a assistir uma
propaganda para que ele possa iniciar ou continuar o seu
vídeo pode ser ruim. Isso depende do tempo em que ele é
obrigado a ficar assistindo e do conteúdo do anúncio. Os
pesquisadores concluíram que a obrigatoriedade de ver o
anúncio aumenta a irritação conforme o tempo de duração
aumenta. Mas a possibilidade de se pular o anúncio depois
de alguns segundos diminui esse efeito negativo. Sabendo
disso, gestores devem focar os esforços em anunciar
conteúdo curtos e condizente com o vídeo original,
demonstrando nos segundos iniciais bons motivos para que
os consumidores continuem assistindo o anúncio.

#MarketingDigital

Anúncios em vídeos online devem ser 
curtos e condizentes com o conteúdo

#MidiasSociaisJournal of Interactive Marketing Paulo Morilha#Propaganda
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Assistir videos online se tornou um hábito na sociedade moderna. Dados de
2018 estimam que, em média, um brasileiro gasta 19 horas semanais
assistindo vídeos em redes sociais e sites da internet. Muitas marcas
entendem a relevância desse hábito para seus consumidores e elaboram
anúncios em forma de vídeos online. Essa prática ajuda a exposição da
marca ao passo que permite o compartilhamento em redes sociais, gerando
assim mais exibições orgânicas. Um elemento importante nesse processo é
a viralidade - a capacidade de um conteúdo em alcançar uma grande
audiência em um curto período e com um baixo orçamento. Interessados em
entender o que gera mais viralidade em anúncios em vídeos online,
pesquisadores elencaram várias características que geram mais
compartilhamento dos anúncios e que podem ajudar gestores de conteúdo:
(I) utilizar apelos de emoções positivas (diversão, inspiração) e evitar usar
apelos informativos, (II) ter no conteúdo elementos de drama (ex. enredo,
personagens e surpresas), (III) a marca deve ser introduzida no anúncio de
maneira sútil e integrando a narrativa do vídeo, preferencialmente expondo-
a ao final do anúncio (IV) vídeos com duração entre 72 a 102 segundos tem
maior chance de serem compartilhados.

#Comunicação #MarketingDigital #MídiasSociaisJournal of Marketing Helison Bertoli

Tellis, G. J., MacInnis, D. J., Tirunillai, S., & Zhang, Y. (2019). What drives virality (Sharing) of online digital content? The critical 
role of information, emotion, and brand prominence. Journal of Marketing, 83(4), 1-20.

Emoção, drama, sutileza e pouco mais de um 
minuto são os ingredientes para anúncios virais
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Wang, H. S., Noble, C. H., Dahl, D. W., & Park, S. (2019). Successfully Communicating a Cocreated Innovation. Journal of 
Marketing, 83(4), 38-57.
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Aproximadamente 80% das empresas de grande porte adotam a co-criação
para o desenvolvimento de inovações. Apesar de ser uma prática bastante
comum, poucas empresas sabem como comunicar essas inovações co-
criadas com consumidores ao mercado. Uma pesquisa recente mostrou que
para garantir a venda dessas inovações, as empresas devem combinar
propagandas persuasivas com as histórias de criação contadas pelos
consumidores que participaram do desenvolvimento do produto. Porém,
um detalhe importante deve ser levado em consideração: as empresas
devem trabalhar a divergência entre a propaganda persuasiva e a história
de criação. Por exemplo, se na história de criação de uma nova receita de
capuccino o consumidor relata que “poderá abraçar todo o conforto e
alegria do inverno ao tomar o cappuccino”, a empresa precisa pensar em
uma propaganda que diga que com o novo cappuccino o consumidor “pode
dizer adeus ao frio e à tristeza do inverno”. Repare que as ideias centrais
são opostas, enquanto a primeira diz ‘aproveite algo positivo’ a outra
declara ‘evite algo negativo’. Segundo os pesquisadores, ao apresentar
ideias divergentes, a empresa força o consumidor a olhar com mais
atenção para a comunicação, e no processo de deliberação ele pode acabar
se convencendo por algum dos dois argumentos, aumentando assim as
chances de compra.

#Comunicação

Destaque ideias opostas ao anunciar 
inovações co-criadas

#NovosProdutosJournal of Marketing Lucas Finoti#Comportamento
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Dukes, A., & Zhu, Y. (2019). Why Customer Service Frustrates Consumers: Using a Tiered Organizational Structure to Exploit Hassle 
Costs. Marketing Science, 38(3), 500–515. 
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Organizar o atendimento ao consumidor (SAC) é uma questão que aflige
empresas dos mais diversos setores. Embora muito se fale sobre melhorar o
nível de atendimento, resolvendo o problema do cliente no primeiro contato,
pesquisadores demonstraram que aumentar os níveis de contato pode ser
mais lucrativo para a empresa. A lógica defendida pelos pesquisadores é que
o primeiro nível de atendimento (ex: operador de call center) seja composto
por funcionários com pouca autoridade para resolver problemas. Somente se
esse atendimento não satisfizer o cliente, o mesmo deve ser encaminhado
aos níveis superiores (ex: supervisor/gerente). Essa forma de atender é
vantajosa porque (1) espanta clientes fazendo reclamações injustas (ex: dizer
que um produto chegou quebrado, mas na verdade foi mal utilizado); (2)
Atendentes de primeiro nível tem salários menores, o que reduz o custo da
empresa e (3) uma quantidade menor de clientes irá se submeter aos custos
(ex: tempo) de falar com supervisores/gerentes. Atenção: Se o produto da
empresa depender de retenção de clientes a longo prazo essa estratégia pode
ser errada! Neste caso seria melhor utilizar um sistema de atendimento
menos lucrativo e compensar os gastos aumentando o preço do produto.

#Estratégia

Piorar o atendimento ao consumidor pode 
ser lucrativo 

#ProdutoMarketing Science Flávio Osten#Serviços
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Sinha, J., and Bagchi, R. (2019). “Role of Ambient Temperature in Influencing Willingness to Pay in Auctions and 
Negotiations.” Journal of Marketing, 83(4), 121-138.
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O ambiente de decisão é influenciado por uma série de fatores, tais como
o horário da compra e o som ambiente, temas abordados na edição
anterior do Ponte do Marketing. Diante desta série de fatores,
pesquisadores questionaram: Como a temperatura do ambiente
influencia a propensão dos consumidores em pagar por um produto em
ambientes de negociação e em leilões?
A pesquisa mostrou que a alta temperatura causa maior desconforto e a
agressividade nos clientes, tornando eles mais propensos a assumir
riscos. Logo, a alta temperatura faz com que os consumidores aumentem
os valores ofertados em lances nos leilões, porém que reduzam a
disposição em pagar em negociações. Isso ocorre pois nos leilões a
finalidade é vencer os lances dos concorrentes, já em uma negociação é
obter o melhor acordo com uma oferta mais baixa.
Assim, para aumentar os lucros em uma negociação, gestores devem dar
preferência para ambientes com temperaturas mais baixas, tais como os
climatizados, fazendo com que os clientes não sintam desconforto,
reduzindo a agressividade na negociação para a redução de valores. Já
nos leilões, gestores devem preferir altas temperaturas, tal como o
período de verão, aumentando a agressividade dos consumidores em
fazer ofertas para superar os lances de seus adversários.

#Vendas

Temperaturas mais altas fazem clientes pedirem 
mais descontos em uma negociação

#DecisãoJournal of Marketing Rafael Demczuk#Estratégia
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Flavián, C.; Gurrea, R.; Orús, C. Feeling confident and Smart with webrooming: Understanding the consumer’s path to 
satisfaction.  Journal of Interactive Marketing, v. 47, p.1-15, 2019. .
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Você já ouviu falar sobre o fenômeno Webrooming ou Showrooming?
O Webrooming trata-se da prática de buscar produtos/serviços online
antes de comprar na loja física. E o Showrooming é o efeito oposto, no
qual o cliente busca na loja física e compra online. Tendo em vista
esses dois fenômenos, uma pesquisa demonstrou que varejistas devem
integrar o ambiente online e físico através de experiências únicas e
inigualáveis para ajudar a manter o consumidor ao longo da jornada de
compra. Além disso, essa integração só é eficiente para o cliente
quando houver experiências práticas e livre de atritos entre os dois
ambientes (off-line e on-line). Consequentemente essa estratégia irá
gerar satisfação e confiança no consumidor. Magazine Luiza é um
exemplo dessa integração entre os dois ambientes, onde o cliente
realiza a compra online e retira na loja. Vale ressaltar que proporcionar
aos clientes experiências satisfatórias é chave para estabelecer
relacionamentos duradouros.

#Relacionamento

A integração de canais online e offline aumenta 
a satisfação e confiança dos consumidores

Journal of Interactive Marketing Jacqueline Laurindo
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Riquelme, I. P., Román, S., Cuestas, P. J., & Iacobucci, D. (2019). The Dark Side of Good Reputation and Loyalty in Online 
Retailing: When Trust Leads to Retaliation through Price Unfairness. Journal of Interactive Marketing, 47, 35-52.
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Empresas praticam a diferenciação nos preços de uma mesma oferta em
diferentes segmentos. Clientes que possuem clube fidelidade, por exemplo,
são beneficiados com descontos que não estão disponíveis para os demais.
Entretanto, apesar dos benefícios financeiros, a interpretação dessa
disparidade de preços pode ser percebida como negativa se não justificada,
gerando insatisfação. Um estudo recente sobre a prática de preços injustos
sugeriu que empresas de boa reputação e com bom relacionamento com seus
clientes devem ser cautelosas nas estratégias de precificação. A insatisfação
gerada nos clientes desse tipo de empresa (com a prática de preços injustos),
são mais severas, desenvolvendo um sentimento de traição. Além disso, a
atenção deve ser reforçada para clientes fiéis, uma vez que as intenções de
vingança online são mais acentuadas para esses consumidores. Assim,
sugere-se precaução para as empresas que procuram praticar a estratégia de
preços dinâmicos, uma vez que as consequências das respostas dos
consumidores que se sentem injustiçados podem ser irreversíveis. Como
prevenção, recomenda-se para empresas de boa reputação, a criação de um
canal ou mídia que permita que reclamações e esclarecimentos sobre a
disparidade de preços sejam realizados de forma direta, a fim de evitar
declarações negativas em mídias públicas.

#Estratégia #PreçoJournal of Interactive Marketing Demétrio Mendonça\#Boca-a-boca
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Estratégia de preços dinâmicos pode ser negativa 
para empresas de boa reputação
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