


Caros leitores,

A 34ª edição da Ponte do Marketing está repleta de informações
relevantes para gestores, estudantes e pesquisadores que se interessam
por assuntos centrais à gestão de marketing como compras online,
experiência de compra, comunicação e influência em ambiente digital.

Este mês começamos a monitorar as descobertas publicadas em mais
uma revista científica internacional: O Journal of Retailing. Agora
poderemos trazer até vocês o que a ciência diz de mais interssante sobre
gestão de marketing e comportamento de consumo no varejo! Para
começar, escolhemos para esta edição quatro textos com descobertas
recentes publicadas no Journal of Retailing. Você sabia que a satisfação
do consumidor em compras online ocorre de forma diferente de quem
compra no varejo físico? Nas próximas páginas, contamos a vocês como
isso acontece.

Além disso, trouxemos nesta edição um pequeno editorial sobre
economia compartilhada. Com base em um artigo publicado
recentemente no Journal of Marketing, explicamos o que é economia
compartilhada, como ela tem modificado as relações de consumo e
como tem apresentado desafios aos gestores de marketing!

Aproveitem a leitura!
Flávio Osten

Helison Bertoli
Lucas Finoti

Victoria Vilasanti
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Marcas descoladas são originais, autênticas, icônicas ou
acabam tendo um ar de rebeldia e energia. Elas se
destacam das demais, sendo essas características fatores
de sucesso para muitas empresas, que costumam estar
associadas a algum nicho ou segmento específico do
mercado.
Porém, o gerenciamento de uma marca descolada requer
atenção a medida que o gestor tenta ampliar a base de
clientes. A popularização de uma marca descolada pode
fazer com que seu sucesso seja massificado, deixando de
ter as características que a definem como descolada. O
aumento da participação no mercado pode fazer com que
elas percam exclusividade e originalidade, caindo no gosto
comum e acarretando uma diminuição no preço e maiores
dificuldades de distribuição. Assim, gestores devem tomar
cuidado para que sua marca mantenha suas características
descoladas, mas gerenciar seus canais de marketing de
forma que a identificação com seu público alvo seja
mantida.
.

#Marcas

Fonte: Warren, C., Batra, R., Loureiro, S. M. C., & Bagozzi, R. P. (2019). Brand Coolness. Journal of 
Marketing, 83(5), 002224291985769. 

#ParticipaçãodeMercadoJournal of Marketing #Preço Paulo Gomes
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https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0584-7


Fonte: Eggert, A., Steinhoff, L., & Witte, C. (2019). Gift Purchases as Catalysts for Strengthening Customer–Brand Relationships. 
Journal of Marketing, 83(5), 115-132.
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A compra de presentes para amigos e familiares é um ato que simboliza
a importância que damos a essas relações. Não somente para os
relacionamentos interpessoais, a troca de presentes também tem um
papel significativo para a economia. Dados de 2017 da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas demonstram que os brasileiros gastaram
aproximadamente 50 bilhões por ano comprando presentes no natal.
Além das consequências positivas para as relações sociais e para a
economia, pesquisadores demonstraram uma nova faceta da prática de
compra de presentes. Eles descobriram, que a troca de presentes pode
aproximar o consumidor que presenteia e a marca do presente. Isso
ocorre por dois motivos: (I) consumidores que compram produtos para
dar a outros sentem maior gratidão pela ajuda da marca e (II) ao dá-la
como presente, o consumidor se vincula à marca, pois demonstra que
confia nela. Logo, esse consumidor que dá a marca como presente tem
maiores chances de voltar a comprar com ela no futuro. No estudo em
questão, consumidores que compraram a marca como presente,
comparado aos que compraram para si mesmos, gastaram 63% a mais
com a marca no ano seguinte. Gestores que buscam estratégias para
criar maior aproximação com seus consumidores podem promover a
compra de seus produtos como presentes, um caminho com poucos
custos e que gera um resultado de relacionamento rápido.

#Promoção

Faça os consumidores darem seus 

#Comportamento Journal of Marketing Helison Bertoli
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#Relacionamento

para aproximá-los da marca 

https://noticias.r7.com/economia/natal-deve-movimentar-r-512-bi-em-presentes-diz-pesquisa-08112017
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O aumento significativo do turismo internacional e da imigração
leva as empresas a lidarem cada vez mais com uma clientela
diversificada. Nesse sentido, a comunicação entre empresa e
consumidor precisa de adaptação para um segundo idioma, seja
para uma língua nativa de uma das partes ou para uma língua
internacional (inglês). No geral, clientes preferem ser atendidos
utilizando o seu próprio idioma nativo devido ao conforto e têm
respostas favoráveis ao perceber o esforço das empresas em se
adaptarem. Contudo, pesquisadores identificaram um paradoxo:
quando o funcionário altera o idioma para a língua nativa do
cliente, ele fica mais insatisfeito.
Isso acontece quando o cliente inicia a interação no idioma
estrangeiro e o funcionário promove a mudança para o seu idioma
nativo, que gera um efeito “tiro pela culatra”. Se o consumidor inicia
o atendimento em um segundo idioma, ele se sente capaz e
motivado o suficiente para terminar a interação. Interrompê-lo
pode provocar uma sensação de perda de identidade, seja por
perceber que o funcionário considera ele como incapaz de
conseguir se adaptar ao ambiente, ou por não querer parecer
estrangeiro. Contudo, há uma solução: combinar a troca de idioma
com um elogio de proficiência compensa o efeito negativo.

#Comunicação #Internacionalização #SatisfaçãoJournal of Retailing Loise Cristina Schwarzbach

Fonte: Holmqvist, J., Van Vaerenbergh, Y., Lunardo, R., & Dahlén, M. (2019). The Language Backfire Effect: How Frontline 
Employees Decrease Customer Satisfaction through Language Use. Journal of Retailing, 95(2), 115-129.

Se 
comunicar na 
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insatisfação



Fonte: Köcher, S., Jugovac, M., Jannach, D., & Holzmüller, H. H. (2019). New hidden persuaders: an investigation of attribute-level 
anchoring effects of product recommendations. Journal of Retailing, 95(1), 24-41.
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A recomendação de produtos automática na internet auxilia o consumidor
na tomada de decisão. Para isso ele usa o histórico de pesquisa que é
fornecido pelos navegadores, redes sociais, etc. Esses sistemas poupam
tempo e fornecem opções personalizadas. Porém, uma pesquisa recente
demonstrou que essas sugestões geram vieses negativos nas decisões dos
consumidores.
Por exemplo, se uma pessoa vê uma sugestão de uma televisão muito cara
no Facebook, ela é influenciada pelo preço elevado e usa esse preço como
referência para as próximas decisões. Essa influência se mantém inclusive
para escolha de outros produtos. Voltando ao caso do consumidor no
Facebook, o preço da televisão visto anteriormente influencia a compra de
uma camiseta em uma loja online por um preço mais alto, que em
condições normais ele não compraria.
Os autores reforçam que o método atual de avaliação das recomendações
não é muito preciso, porque elas afetam não somente o produto sugerido,
mas também as escolhas subsequentes. É necessário tomar cuidado com
as recomendações e torná-las mais precisas para que os consumidores não
se sintam lesados.

A recomendação de produtos online pode gerar

#MarketingDigitalJournal of Retailing Djonata Schiessl#RecomendaçõesOnline
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#TomadadeDecisão

vieses negativos nas próximas decisões de compra

https://doi.org/10.1177/0022243718823169


Fonte: Bauner, C., Jaenicke, E., Wang, E., & Wu, P. C. (2019). Couponing Strategies in Competition Between a National 
Brand and a Private Label Product. Journal of Retailing, 95(1), 57-66.
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O uso de cupons de desconto, na visão dos consumidores, possui a finalidade
de reduzir o preço final de um produto. Já para as empresas, eles podem ser
utilizados para diferenciar os consumidores de acordo com sua sensibilidade
ao preço. Essa diferenciação fica mais evidente quando analisado dois tipos
de produtos: com marca do fabricante (como a Nestlé que é responsável pela
produção) e com marca própria (como produtos Carrefour, que revende
produtos de terceiros com sua marca). Pesquisadores descobriram que
consumidores insensíveis à variação do preço não são foco das marcas
próprias. Em contrapartida, os consumidores sensíveis ao preço utilizarão os
cupons como forma de diferenciar os produtos de marca própria daqueles de
marca do fabricante. Assim, gestores podem usar os cupons de desconto
como estratégia de percepção de qualidade entre os produtos do fabricante e
de marca própria. Por exemplo, se um varejista deseja aumentar a percepção
de qualidade dos produtos de marca própria (Carrefour), ele deve aumentar o
valor do seu cupom de desconto e reduzir os valores dos cupons dos
produtos do fabricante (Nestlé). Isso aumenta a percepção de benefício dos
consumidores sensíveis ao preço pelo produto de marca própria na decisão
de compra. Já para os consumidores insensíveis ao preço, os varejistas
devem reduzir o valor dos produtos de marcas próprias para aumentar sua
atratividade frente aos produtos do fabricante.

#Vendas

aumentam a percepção

#ProdutoJournal of Retailing Rafael Demczuk#Varejo
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Fonte: Hughes, C., Swaminathan, V., & Brooks, G. (2019). Driving Brand Engagement Through Online Social Influencers: An 
Empirical Investigation of Sponsored Blogging Campaigns. Journal of Marketing, 83(5), 78-96.
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As empresas vêm se preocupando com algumas questões
inerentes ao relacionamento em mídias online, como a
lembrança da marca e engajamento dos consumidores.
Recentemente, uma pesquisa destacou que os
influenciadores digitais são considerados peças-chave
para o engajamento e empregá-los como ferramenta de
marketing cria uma relação mais estreita do consumidor
com a marca. Antes de criar essa campanha deve-se
atentar ao tipo de mídia social, a intenção da campanha e a
relevância dos influenciadores. Se a intenção é criar
conhecimento de marca deve-se utilizar blogs de
influenciadores experts. Isso porque considera-se que o
blog tem mais credibilidade para informações técnicas e
funcionais. Por outro lado, se o objetivo for fazer com que
os consumidores testem o produto, utiliza-se o Facebook,
por ser uma plataforma com conteúdo mais hedônico.

#MidiasSociais

Influenciadores em blogs aumentam 
a consciência de marca e no Facebook        
aumentam o teste de produtos 

#MarcaJournal of Marketing Franciele Manosso#Promoção
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Fonte: Hult, G. T. M., Sharma, P. N., Morgeson III, F. V., & Zhang, Y. (2019). Antecedents and Consequences of Customer Satisfaction: 
Do They Differ Across Online and Offline Purchases?. Journal of Retailing, 95(1), 10-23.
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Gestores que trabalham no varejo sabem que a satisfação dos consumidores é a
chave para transformá-los em clientes leais. Mas será que a satisfação de
consumidores que compram em lojas físicas é atingida da mesma forma que a
satisfação de quem compra online? Um estudo recente comprovou que as
estratégias para satisfazer clientes nos dois contextos devem ser diferentes. A
satisfação em compras online depende do valor percebido da compra, ou seja,
da comparação entre o preço pago pelo produto e a qualidade do mesmo. Já a
satisfação em compras offline depende das expectativas anteriores dos
clientes sobre a marca e da qualidade geral percebida, que leva em conta a
qualidade do produto e do atendimento prestado. Assim, para garantir
satisfação de clientes no varejo físico, os gestores precisam investir em
recursos que melhorem a experiência de compra, como treinamento de
vendedores e possibilidade de teste de produtos na loja. Vale destacar que
aumentar a expectativa do consumidor por meio de propagandas leva à maior
satisfação em compras offline (claro, se as expectativas forem atingidas!). Para
gestores que vendem online, o preço ainda é o elemento mais importante para
a satisfação do cliente. Entender como satisfazer clientes em ambientes online
e offline é importante para gestores de marketing pois, além de garantirem
boas taxas de recompra, os clientes satisfeitos se tornam embaixadores da
marca, fazendo indicações a novos consumidores.

#Varejo

Satisfação no varejo físico requer boas experiências de 
compra; já no varejo online quem manda é o preço

Journal of Retailing Lucas Finoti#Estratégia #Preço 
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Fonte: Eckhardt, G. M., Houston, M. B., Jiang, B., Lamberton, C., Rindfleisch, A., & Zervas, G. (2019). Marketing in the Sharing 
Economy. Journal of Marketing, 83(5), 5–27. 
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Consumidores têm experimentado uma nova maneira de utilizar produtos
e serviços, a qual - por meio do compartilhamento – permite o acesso a
recursos, como veículos, acomodações e outros serviços. Essa atividade é
conhecida como economia compartilhada, um novo modelo econômico
que surgiu a fim de dar ênfase ao uso de recursos, por meio da
transferência de valor econômico entre empresa e consumidor. Assim,
plataformas tecnológicas são utilizadas para conceder acesso temporário
a produtos e serviços, sendo então uma alternativa à propriedade
permanente. Muitas empresas têm adotado esse modelo de negócio, e
como exemplos é possível citar a BlaBlaCar, como uma plataforma que
oferece o serviço de caronas, onde motoristas e passageiros podem
compartilhar o custo de viagens; e a Airbnb que atua com serviços de
acomodações onde anfitriões anunciam seu espaço e viajantes reservam
acomodações; e alguns outros como Yellow, Green, etc.
No entanto, essa forma emergente de negócio tem implicações
importantes a serem consideradas para a prática do marketing. Deve-se
destacar: a atuação junto a entidades reguladoras, a segurança do usuário,
a gestão de informações de consumidores em tempo real, a garantia da
experiência do usuário e a definição de formas de apropriação de valor.
Além disso, reconhecer os tipos de bens e serviços que são
compartilháveis e que se encaixam nesse modelo econômico ainda é um
desafio a ser confrontado por profissionais de marketing.

Por Demétrio Mendonça 
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A Ponte do Marketing é um projeto que visa transformar as
pesquisas mais relevantes e atuais na área de marketing
em um conteúdo que possa ser rapidamente utilizado por
professores, gestores, pesquisadores e estudantes.

Nossa equipe editorial trabalha para que as descobertas
mais recentes na área de marketing cheguem até você
mensalmente. Atualmente monitoramos as publicações de
seis periódicos internacionais de grande impacto, são eles:
Journal of Marketing, Journal of Consumer Research,
Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of
Marketing Research, Journal of Interactive Marketing e
Marketing Science.

Flávio Osten
Helison Bertoli
Lucas Finoti
Victoria Vilasanti

contato@pontedomarketing.com.br 
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