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Em vários filmes de ficção vemos robôs com aspectos humanos
atendendo pessoas em restaurantes e lojas, como por exemplo no filme
"Eu, Robô". Apesar desses filmes não representarem o que comumente
acontece atualmente, estamos cada vez mais próximos de um período
onde robôs "humanoides" irão nos servir e atender. Porém, ainda não
sabemos o que esperar dessa interação entre consumidores e robôs nos
ambientes de serviço. Uma pesquisa recente explorou as consequências
para consumidores quando estes são atendidos por robôs com traços
humanos. O que descobriram é que, quando comparado com o
atendimento feito por humanos, os consumidores sentem maior
desconforto quando atendidos por robôs "humanoides", seja pela
estranheza com sua aparência humana ou pela ameaça percebida à
identidade humana. Como consequência, os consumidores acabam
tomando decisões voltadas para a resolução desse desconforto e ameaça
de identidade. Logo, quando atendidos por robôs, consumidores são mais
propensos a escolher produtos que promovam um maior sentimento de
pertencimento social ou recorrem à comida (menos saudável e em
maior quantidade) para lidar com o sentimento de desconforto. Esses
resultados demonstram um aspecto que deve ser levado em conta por
gestores de redes varejistas que planejam oferecer atendimento ao
cliente feito por robôs "humanoides" em suas lojas. Uma solução para
evitar o desconforto dos clientes é reforçar, com algum indício, que o
robô é apenas uma máquina.
.

#Serviços

Fonte: Mende, M., Scott, M. L., van Doorn, J., Grewal, D., & Shanks, I. (2019). Service robots rising: How 
humanoid robots influence service experiences and elicit compensatory consumer responses. Journal 
of Marketing Research, 56(4), 535–556. 
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traz desconforto para consumidores

O atendimento feito por

https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0584-7


Fonte: Boichuk, J. P., Bommaraju, R., Ahearne, M., Kraus, F., & Steenburgh, T. J. (2019). Managing Laggards: The Importance of a 
Deep Sales Bench. Journal of Marketing Research, 56(4), 652–665.
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As empresas comumente decidem entre dois tipos de estratégias para
motivação de vendedores, sendo: (I) premiação por metas atingidas; ou
(II) punição pelas não atingidas. O segundo tipo foi explorado por um
recente estudo, por meio da instauração de um programa de duas etapas.
A primeira etapa consiste na criação de um ranking de acordo com o
cumprimento de metas pré-estabelecidas. A segunda etapa está em
demitir os vendedores que tiveram as piores colocações e substituí-los
por trainees.
Os cientistas americanos descobriram que esse tipo de estratégia tem
resultados positivos sobre o desempenho de todos os vendedores, sendo
ainda maiores no desempenho dos vendedores localizados nas piores
colocações do ranking. A pesquisa ainda apontou uma piora no
desempenho dos vendedores após o encerramento do programa, sendo
que a piora foi maior em equipes que perderam vendedores mais
influentes em sua rede de aconselhamento*.
Diante dos resultados, descobriu-se que a estratégia de punição também
traz resultados positivos para o desempenho de vendedores, sendo
recomendada a combinação das estratégias. Também é preciso cautela
em garantir que os trainees sejam capacitados e integrados à equipe
durante o programa e que gestores estejam atentos quando vendedores
centrais à rede de aconselhamento são demitidos.

#EquipedeVendas

Punições melhoram desempenho 

de vendedores que não atingem metas

#EstratégiaJournal of Marketing Research Bruna C. Costa
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*Redes de aconselhamento: grupos de colegas que o vendedor consulta para obter
conselhos sobre como aumentar a quantidade e qualidade de vendas.
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Você sabe como o uso dos smartphones durante uma compra influencia
nas decisões do consumidor? Os smartphones estão presentes em
diversos aspectos da vida cotidiana dos consumidores, sendo utilizado
concomitantemente na realização de outras tarefas. Não é novidade que
nós temos algumas limitações cognitivas. Por exemplo, sabe-se que um
indivíduo tem certa dificuldade de concentrar atenção em diversas
tarefas ao mesmo tempo. Pensando nessa questão, foi desenvolvida uma
pesquisa na qual se descobriu que os consumidores que utilizam
smartphones (dentro de lojas) para tarefas não relacionadas* com a
compra tendem a consumir mais itens não planejados. Isso acontece
simplesmente porque o consumidor fica distraído com os estímulos do
Smartphone e, portanto, diminui sua capacidade de gerenciar sua jornada
de compras. Assim, está mais propenso a (1) esquecer de comprar itens
planejados previamente e (2) gastar mais com itens desnecessários.

#Comportamento #Consumo #TecnologiaJournal of the Academy of Marketing Science Victoria Vilasanti

Fonte: Sciandra, M. R., Inman, J. J., & Stephen, A. T. (2019). Smart phones, bad calls? The influence of consumer mobile phone 
use, distraction, and phone dependence on adherence to shopping plans. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(4).

Uso de smartphones no mercado aumenta 

a compra de produtos não planejados

Ponte do Marketing | ANO 3 , nº 33 | Agosto 2019

*Tarefas não relacionadas com a compra incluem mensagem
de texto, ligações, música e navegar na internet e redes sociais.



Fonte: Lam, S. K., DeCarlo, T. E., & Sharma, A. (2019). Salesperson ambidexterity in customer engagement: do customer base 
characteristics matter?. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(4), 659-680. 
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Alguns vendedores são especializados em buscar clientes
novos (hunters), outros são melhores em vender para
clientes que já estão na base da empresa (farmers), há ainda
os ambidestros, aqueles que fazem bem as duas coisas. Será
que é melhor ter vendedores ambidestros na equipe?
Depende. Quando a base de clientes for grande, a resposta é
sim, mas quando a base de clientes é pequena é melhor que
a empresa busque vendedores com apenas uma
especialidade. Isso porque um vendedor ambidestro se sente
induzido a se relacionar com os clientes obtidos, quando o
melhor seria buscar novos clientes (pois a base é pequena).
Ou seja, empresas com base de clientes grandes se
beneficiam por contratar e treinar vendedores ambidestros,
enquanto empresas com base de clientes pequena devem
focar em contratar vendedores especialistas (hunters ou
farmers).

Empresas com poucos clientes devem      
contratar

#EquipeDeVendasJournal of the Academy of Marketing Science Flávio Osten#Estratégia
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https://doi.org/10.1177/0022243718823169


Fonte: Zhou, C., Sridhar, S., Becerril-Arreola, R., Cui, T. H., & Dong, Y. (2019). Promotions as competitive reactions to recalls 
and their consequences. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(4), 702-722.
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Empresas realizam recalls quando problemas em seus produtos são
reportados por consumidores ou órgãos de fiscalização. Os recalls,
principalmente os de grande magnitude, costumam denegrir a imagem da
empresa afetada, facilitando a atuação de concorrentes que se aproveitam
do momento caótico para “roubar” os clientes mais assustados. Uma das
estratégias mais adotadas pelos concorrentes nessas situações é a redução
de preços dos produtos. Mas será que essa estratégia está correta? Para um
grupo de pesquisadores norte-americanos, a redução de preços não é uma
boa estratégia de resposta ao recall de outra empresa. Com base na análise
das respostas dos concorrentes ao grande recall da Toyota em 2010, os
pesquisadores afirmam que as promoções podem ter, inclusive, impacto
negativo nas vendas, pois os consumidores associam a diminuição de preço
a possíveis problemas de qualidade com os produtos ofertados. Vale
destacar que a realização de um grande recall geralmente coloca os
consumidores em alerta. Assim, se pretendem angariar clientes, os
concorrentes deveriam focar mais na qualidade elevada de seus produtos,
passando uma sensação de segurança aos consumidores, do que na redução
de preços, que pode aumentar as desconfianças com a qualidade.

#Produtos

NÃO FAÇA promoções para aproveitar 

uma falha de produto da concorrência

#FalhaJournal of the Academy of Marketing Science Lucas Finoti#Promoção
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Fonte: DeRosia, E. D., & Elder, R. S. (2019). Harmful Effects of Mental Imagery and Customer Orientation During New 
Product Screening. Journal of Marketing Research, 56(4), 637–651.
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Um dos grandes desafios empresariais é o desenvolvimento de novos
produtos para o mercado. Muitas vezes, a escolha de uma nova ideia é
feita pelos gerentes levando em conta a sua compreensão das
necessidades dos clientes. O foco nos clientes pode ser útil pois as
informações de mercado ajudam na configuração de novos produtos
para melhor atendê-los. Porém, o foco no cliente pode ser prejudicial
no momento da tomada de decisão sobre qual produto desenvolver.
Um estudo mostra que um gerente, ao estar direcionado para as
informações dos consumidores durante a escolha de uma nova ideia
de produto, desenvolve um sentimento otimista para o novo projeto
que pode não condizer com a realidade. Os gerentes desenvolvem
uma imagem mental sobre os clientes que faz com que ele tome as
decisões de forma intuitiva, criando um viés na escolha de uma nova
ideia de produto. Assim, é recomendável que os gestores evitem focar
nas informações dos clientes no momento da escolha de ideias de
novos produtos, fazendo uso dessas informações apenas nas etapas
posteriores à escolha (protótipo, design do produto, etc.).

#Estratégia

não devem ser usadas para a escolha de uma 
nova ideia de produto

#ProdutoJournal of Marketing Research Demétrio Mendonça#NovosProdutos
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Fonte: Chaudhuri, M., Voorhees, C. M., & Beck, J. M. (2019). The effects of loyalty program introduction and design on short- and 
long-term sales and gross profits. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(4), 640–658.
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Programas de lealdade são estratégias de mercado
frequentemente usadas por empresas, objetivando manutenção de
base de clientes, fidelização e melhora dos relacionamentos. Mas
a implementação de um programa de lealdade requer
investimentos substanciais que podem demorar a trazer
resultados financeiros à empresa. Em um recente estudo
pesquisadores investigaram a relação desses programas com o
desempenho da empresa no curto e no longo prazo. Os resultados
demonstram que essas estratégias costumam dar mais resultados
a longo prazo. Por exemplo, as estratégias de níveis de benefícios
(cliente gold vs. cliente platinum) e sistemas de pontuação (pontos
que são trocados por produtos) trazem mais resultados no futuro.
Porém, a estratégia de taxas de inscrição (participação no
programa com pagamento de anuidade) tem potencial para gerar
resultados similares no curto e no longo prazo. Gestores podem
utilizar os resultados deste estudo para justificar a implementação
de programas de lealdade mesmo quando não existe a previsão de
retorno financeiro imediato.

#Vendas

Programas de lealdade 
trazem mais resultados no longo prazo

Journal of the Academy of Marketing Science Paulo Gomes
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#Estratégia #ParticipaçãoDeMercado



Fonte: Romero, M., Craig, A. W., & Kumar, A. (2019). Mapping Time: How the Spatial Representation of Time Influences 
Intertemporal Choices. Journal of Marketing Research, 56(4), 620-636.
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Na cultura ocidental a leitura é feita sempre da esquerda para a direita. Apesar
de sutil, essa característica é determinante para as nossas decisões de compra.
Imagine que você ganhou um panfleto de desconto para retornar a um
restaurante de sua preferência. O desconto é oferecido de duas formas: R$5,00
amanhã ou R$ 10,00 em duas semanas. Além disso, o menor valor é
apresentado à esquerda do panfleto enquanto o maior é apresentado à direita.
Qual opção você escolheria? Pesquisadores descobriram que a apresentação de
uma informação horizontalmente (da esquerda para a direita) pode fazer com
que os consumidores optem por benefícios imediatos (da esquerda). Isso ocorre
porque consumidores têm maior facilidade em associar o processamento de
informações na horizontal com recompensas imediatas (à esquerda representa
maior proximidade ou eventos passados e à direita maior distância ou eventos
futuros). A atenção dada ao tempo para o recebimento da recompensa fará com
que os consumidores antecipem sua percepção de tempo, optando assim por
recompensas imediatas. Logo, os gestores devem estar atentos a forma de
apresentação das informações no planejamento das recompensas aos clientes.

#ComportamentoJournal of Marketing Research Rafael Demczuk\#TomadaDeDecisão
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Consumidores preferem recompensas imediatas 
quando informações são apresentadas da esquerda 
para a direita
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