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RESUMO 

o presente estudo de caso investiga, empiricamente, a rentabilidade associada aos 

consumidores do varejo eletrônico de bens duráveis no Brasil. Para tal, o arcabouço teórico 

baseia-se em teorias rivais, notadamente as expostas na literatura tradicional do Marketing de 

Relacionamento - que discute os beneficios da retenção de clientes - e nas recentes 

publicações que questionam tal abordagem - argumentando que os consumidores esporádicos 

podem se mostrar mais valiosos que os freqüentes. Nas duas empresas investigadas, os 

clientes esporádicos demonstram-se mais rentáveis que os freqüentes. Entretanto, a análise 

exploratória dos dados qualitativos demonstra que ambas utilizam abordagens transacionais 

para interagir com os consumidores. O cruzamento das evidências quali-quantitativas sugere 

que o declínio do valor dos clientes freqüentes está associado a práticas gerenciais que não se 

encontram em conformidade com a literatura convencional de marketing. Por conseguinte, as 

evidências quantitativas parecem não representar anomalias perante a teoria vigente, segundo 

a qual os beneficios inerentes à retenção de consumidores fazem sentido apenas para as 

empresas que estiverem orientadas a clientes e puderem interagir de forma relacional com os 

mesmos. O estudo possibilita supor que o valor dos clientes está associado à forma como as 

empresas se relacionam com o mercado. A adoção de práticas transacionais, a baixa 

diferenciação e a competição baseada em descontos parece potencializar a sensibilidade ao 

preço por parte dos consumidores, principalmente daqueles mais freqüentemente. 

Palavras-chave: varejo eletrônico; comércio eletrônico; marketing de 

relacionamento; retenção de clientes; aquisição de clientes; consumidor esporádico; 

cliente freqüente. 



ABSTRACT 

This case study investigate, empirically, the profitability associated with frequent and 

sporadic consumers in the Brazilian e-retailing arena of durable goods. The theoretical 

framework is based on rivals theories, namely the traditional relationship marketing literature 

- discussing the customers retention benefits - and then recent publications questioning this 

approach - arguing that sporadic consumers can be more valuable than frequent customers. In 

both of the firms, sporadic consumers generates higher profits than frequent ones. However, 

the exploratory analysis of qualitative data shows that firms uses transactional approach to 

interact with consumers. The cross-method analysis, of qualitative and quantitative evidences, 

suggests that the decline of frequent customers value is associated with managerial practices 

not in conformity with the conventional marketing literature. Therefore, the quantitative 

evidences seems not to represent anomalies face the dominant theory, according to which the 

consumers retention benefits makes sense only to companies oriented to customers, and those 

which interact in a relational fashion with them. The study allows to suppose the value of 

customers is associated with the way companies relates to the market. The adoption of 

transactional practices, the low differentiation, and the discount-based competition seems to 

increase the customer's price sensibility, mainly for those more frequent buyers. 

Key Words: e-retailing; e-commerce; relationship marketing; customers 

retention; customers acquisition; sporadic consumer; frequent customer. 
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INTRODUÇÃO 

A literatura tradicional de marketing sugere que os beneficios advindos dos 

relacionamentos de longo prazo, entre empresas e consumidores, são superiores às 

vantagens observadas em relacionamentos de curto prazo. Evidências conceituais desses 

argumentos são apresentadas por diversos autores que destacam a importância da 

retenção de clientes· para os lucros das empresas (Reichheld e Sasser, 1990; McKenna, 

1993; Peppers e Rogers, 1997; Seybold, 1998; Kotler, 1999; Kenny e Marshall, 2000). 

A despeito da reconhecida importância dos consumidores freqüentes, recentes 

publicações têm questionado essa abordagem convencional, sugerindo que as firmas 

desconhecem ou quantificam de forma equivocada o real valor de seus clientes, sejam 

eles freqüentes ou esporádicos. Esse fenômeno pode levar a erros estratégicos e 

gerenciais, como excessivos gastos com retenção ou negligência perante clientes 

esporádicos de alto valor (Dowling e Dncles, 1997; Schultz e Hayman, 1999; Reinartz e 

Kumar, 2000, 2002 e 2003). 

o entendimento das questões relacionadas ao gerenciamento dos consumidores 

freqüentes e esporádicos parece assumir um papel ainda mais importante no setor de 

comércio eletrônico, em virtude da alta evasão de clientes neste segmento da economia. 

Reichheld e Shefter (2000) apontam que até 50% dos clientes abandonam um website 

de varejo eletrônico (B2C - Business to Consumer), antes do terceiro ano de 

relacionamento. 

Outro fator de relevância a ser considerado é o acelerado crescimento das vendas 

através da Internet. Segundo dados do D.S. Census Bureau (2003), o faturamento do 

I Neste trabalho, os termos cliente e consumidor são utilizados, alternadamente, com o mesmo 
significado. 
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RESUMO 

o presente estudo de caso investiga, empiricamente, a rentabilidade associada aos 

consumidores do varejo eletrônico de bens duráveis no Brasil. Para tal, o arcabouço teórico 

baseia-se em teorias rivais, notadamente as expostas na literatura tradicional do Marketing de 

Relacionamento - que discute os benefícios da retenção de clientes - e nas recentes 

publicações que questionam tal abordagem - argumentando que os consumidores esporádicos 

podem se mostrar mais valiosos que os freqüentes. Nas duas empresas investigadas, os 

clientes esporádicos demonstram-se mais rentáveis que os freqüentes. Entretanto, a análise 

exploratória dos dados qualitativos demonstra que ambas utilizam abordagens transacionais 

para interagir com os consumidores. O cruzamento das evidências qual i-quantitativas sugere 

que o declínio do valor dos clientes freqüentes está associado a práticas gerenciais que não se 

encontram em conformidade com a literatura convencional de marketing. Por conseguinte, as 

evidências quantitativas parecem não representar anomalias perante a teoria vigente, segundo 

a qual os benefícios inerentes à retenção de consumidores fazem sentido apenas para as 

empresas que estiverem orientadas a clientes e puderem interagir de forma relacional com os 

mesmos. O estudo possibilita supor que o valor dos clientes está associado à forma como as 

empresas se relacionam com o mercado. A adoção de práticas transacionais, a baixa 

diferenciação e a competição baseada em descontos parece potencializar a sensibilidade ao 

preço por parte dos consumidores, principalmente daqueles mais freqüentemente. 
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ABSTRACT 

This case study investigate, empirical1y, the profitability associated with frequent and 

sporadic consumers in the Brazilian e-retailing arena of durable goods. The theoretical 

framework is based on rivaIs theories, namely the traditional relationship marketing literature 

- discussing the customers retention benefits - and then recent publications questioning this 

approach - arguing that sporadic consumers can be more valuable than frequent customers. In 

both of the firms, sporadic consumers generates higher profits than frequent ones. However, 

the exploratory analysis of qualitative data shows that firms uses transactional approach to 

interact with consumers. The cross-method analysis, of qualitative and quantitative evidences, 

suggests that the decline of frequent customers value is associated with managerial practices 

not in conformity with the conventional marketing literature. Therefore, the quantitative 

evidences seems not to represent anomalies face the dominant theory, according to which the 

consumers retention benefits makes sense only to companies oriented to customers, and those 

which interact in a relational fashion with them. The study allows to suppose the value of 

customers is associated with the way companies relates to the market. The adoption of 

transactional practices, the low differentiation, and the discount-based competition seems to 

increase the customer's price sensibility, mainly for those more frequent buyers. 
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INTRODUÇÃO 

A literatura tradicional de marketing sugere que os beneficios advindos dos 

relacionamentos de longo prazo, entre empresas e consumidores, são superiores às 

vantagens observadas em relacionamentos de curto prazo. Evidências conceituais desses 

argumentos são apresentadas por diversos autores que destacam a importância da 

retenção de clientes· para os lucros das empresas (Reichheld e Sasser, 1990; McKenna, 

1993; Peppers e Rogers, 1997; Seybold, 1998; Kotler, 1999; Kenny e Marshall, 2000). 

A despeito da reconhecida importância dos consumidores freqüentes, recentes 

publicações têm questionado essa abordagem convencional, sugerindo que as firmas 

desconhecem ou quantificam de forma equivocada o real valor de seus clientes, sejam 

eles freqüentes ou esporádicos. Esse fenômeno pode levar a erros estratégicos e 

gerenciais, como excessivos gastos com retenção ou negligência perante clientes 

esporádicos de alto valor (Dowling e Vncles, 1997; Schultz e Hayman, 1999; Reinartz e 

Kumar, 2000, 2002 e 2003). 

o entendimento das questões relacionadas ao gerenciamento dos consumidores 

freqüentes e esporádicos parece assumir um papel ainda mais importante no setor de 

comércio eletrônico, em virtude da alta evasão de clientes neste segmento da economia. 

Reichheld e Shefter (2000) apontam que até 50% dos clientes abandonam um website 

de varejo eletrônico (B2C - Business to Consumer), antes do terceiro ano de 

relacionamento. 

Outro fator de relevância a ser considerado é o acelerado crescimento das vendas 

através da Internet. Segundo dados do V.S. Census Bureau (2003), o faturamento do 

1 Neste trabalho, os termos cliente e consumidor são utilizados, alternadamente, com o mesmo 
significado. 
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varejO eletrônico nos EUA apresentou um crescimento de 28,2% entre o último 

trimestre de 2001 e o último trimestre de 20022
. Em contrapartida, o comércio 

convencional cresceu apenas 1,2% no mesmo período. A Figura 1 ilustra o crescimento 

do varejo eletrônico nos EUA desde o quarto trimestre de 1999 até o último trimestre de 

2002. 

Figura 1 - Evolução do varejo eletrônico nos EUA (em bilhões de dólares) 
1 16 

1
,4 

1 12 

1
10 

I 8 

6 

4 

I : 

~ 

~ ,,-/ 

~ /' 

/' 

l 4099 1000 2Q {lO 3000 4a 00 1a 01 2Q 01 3001 4Q 01 1Q 02 2Q 02 3002 4a02 

Fonte: U.S. Census Bureau (2003, p.l). 

No cenário brasileiro da Internet, segundo pesquisa do e-bit (2003), entre 2001 e 

2002 o faturamento do varejo eletrônico cresceu 50%, o número de consumidores 

aumentou 69% e o ticket médio registrado no Natal de 2002 é o mais alto da história do 

e-commerce nacional (R$ 281,00)3. Essa pesquisa informa ainda que, ao término de 

2002, algumas das maiores lojas virtuais brasileiras anunciaram terem atingido o break-

even point (ponto de equilíbrio financeiro). A Figura 2 ilustra o crescimento do varejo 

eletrônico no Brasil desde 2000 até 2002. 

2 Turismo, corretagem e venda de passagens aéreas não são considerados nessas estatísticas. 
3 Leilões, venda de passagens aéreas e automóveis não são considerados nessas estatísticas. 
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O propósito principal deste trabalho é investigar a rentabilidade propiciada pelos 

consumidores freqüentes e esporádicos, no varejo eletrônico brasileiro. Essencialmente, 

esta pesquisa consiste na verificação de algumas hipóteses estatísticas e investigações 

exploratórias acerca da lucratividade advinda da retenção de clientes, tendo como base 

as teorias divergentes quanto à importância dos relacionamentos de longo praz04
• 

De forma complementar, este estudo também discute o impacto de outros 

aspectos específicos da Internet sobre a evasão de clientes e a rentabilidade empresarial. 

A menor assimetria informacional toma os consumidores mais bem informados e reduz 

os custos de pesquisa e comparação de produtos (Smith, Bailey e Brynjolfsson, 1999). 

Para Bakos (1997), se os custos de pesquisa forem baixos o suficiente, o comprador 

tenderá a pesquisar preços e produtos em todos os vendedores, podendo afetar a 

retenção de clientes nas empresas. 

A fim de atingir os objetivos acima descritos, o presente estudo analisa duas 

firmas brasileiras, atuantes no setor de varejo eletrônico, com grande ênfase no mercado 

4 As hipóteses e elementos exploratórios são apresentados na seção 1.3 deste estudo. 
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de bens duráveis (ver Santos e Costa, 1997). Por questões de sigilo, este estudo 

resguarda a identidade de ambas as empresas. 

O primeiro caso estudado, doravante identificado como "Empresa A", analisa 

um dos maiores varejistas no mercado de eletrodomésticos, atuando através de website 

específico na Internet e outros tradicionais canais de venda, incluindo lojas fisicas. As 

vendas através da web respondem por, aproximadamente, 5% do faturamento global da 

empresa. Seu amplo espectro de produtos e clientes abrange diferentes classes 

econômicas, variando de A à D, conforme o Critério de Classificação Econômica Brasil 

(ver ANEP, 2003). Seu portfólio é caracterizado por itens de baixa diferenciação, ou 

seja, produtos comuns e facilmente comparáveis com a concorrência. O impacto desta 

especificidade sobre a comportamento dos clientes será objeto de análise no 

CAPÍTULO 5. 

Por sua vez, o segundo caso analisado ("Empresa B") refere-se a uma das 

maiores firmas com atuação exclusiva em canais virtuais de venda, dentre eles a 

Internet, responsável por cerca de 40% de seu faturamento global. Sua estratégia de 

posicionamento é essencialmente direcionada aos consumidores das classes A e B, com 

forte ênfase na diferenciação do portfólio, através de uma vasta gama de produtos que 

contemplam desde brinquedos e utensílios domésticos até equipamentos de informática. 

A receita total da "Empresa B" equivale a 1/20 da receita total da "Empresa A". 

Entretanto, considerando apenas o canal de vendas pela Internet, ambas as empresas 

apresentam faturamentos equivalentes. 

A "Empresa A" desfruta das vantagens inerentes à economia de escala para 

anunciar em grandes mídias, como jornais e canais de televisão com grande audiência. 

Por sua vez, a "Empresa B" utiliza a televisão como principal ferramenta para aquisição 
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e retenção de consumidores, apresentando seus produtos de forma a estimular a compra 

por impulso. Entretanto, face ao seu menor orçamento de marketing, em relação a 

"Empresa A", sua propaganda baseia-se em canais de televisão com menor audiência. 

A Tabela 1 resume a distribuição das vendas através da Internet, ao longo dos 

dias da semana, em ambas as empresa investigadas. Na "Empresa A", os profissionais 

de marketing justificam a maior incidência de transações, entre segunda-feira e quarta-

feira, como conseqüência da publicação de encartes promocionais nos jornais de 

domingo, influenciando clientes novos e antigos a concentrarem suas compras nos 

primeiros dias subseqüentes à divulgação das promoções. 

Por sua vez, os profissionais de marketing da "Empresa B" explicam a menor 

quantidade de compras nos finais de semana como um reflexo dos hábitos de lazer e 

descanso de seus clientes, notadamente pertencentes às classes econômicas A e B (ver 

ANEP, 2003). 

l'ib/l ~d , d li a e a - en as atraves a nternet, por d' d la asemana 
Dia Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Empresa A 12% 18% 17% 16% 14% 13% 10% 

Empresa B 12% 15% 16% 16% 15% 14% 12% 

Fonte: Bancos de dados das empresas analIsadas. 

Este trabalho encontra-se dividido em seis partes principais, a saber: 

i) O Capítulo 1 descreve o problema e sua relevância, bem como os objetivos e 

delimitações da pesquisa. São tanlbém apresentadas as questões a serem respondidas, as 

hipóteses a serem testadas, as investigações exploratórias e as premissas básicas do 

estudo. 

ii) O Capítulo 2 discute a literatura sobre retenção de clientes e sua relação com 

a rentabilidade empresarial, à luz das particularidades do cenário de varejo eletrônico. A 
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construção desse arcabouço teórico baseia-se em teorias divergentes quanto à 

rentabilidade propiciada pelos clientes freqüentes e esporádicos, a fim de permitir 

explicações rivais para as evidências apontadas pelo estudo (ver Patton, 1990). Com 

base nas teorias abordadas, esse capítulo propõe hipóteses estatísticas a serem testadas e 

elementos exploratórios que auxiliem na compreensão dos fenômenos observados. 

iii) O Capítulo 3 apresenta a estratégia metodológica adotada (estudo de casos 

múltiplos), os critérios utilizados para assegurar a qualidade da pesquisa e os 

procedimentos quantitativos e qualitativos empregados na coleta e análise de dados. 

Essa parte do trabalho se encerra com a discussão das limitações metodológicas 

observadas neste estudo. 

iv) O Capítulo 4 trata da depuração dos dados coletados, através de 

procedimentos quantitativos empregados nos testes das hipóteses estatísticas, bem como 

da análise das evidências qualitativas que contribuem para a investigação dos fatores 

exploratórios construídos à luz do referencial teórico. 

v) O Capítulo 5 consolida as descobertas realizadas, através de uma abordagem 

exploratória das evidências quali-quantitativas e de uma análise comparativa dos casos 

estudados (cross-case analysis - ver Miles e Huberman, 1984; Eisenhardt, 1989). Trata

se do momento em que o arcabouço conceitual é confrontado com as evidências 

empíricas observadas. 

vi) A Seção Final sintetiza as conclusões do trabalho vis-à-vis as evidências 

apresentadas e sugere recomendações gerenciais e acadêmicas, com o objetivo de 

aprofundar o entendimento acerca das questões subjacentes a retenção de clientes e a 

rentabilidade empresarial. 
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CAPÍTULO 1 - O PROBLEMA 

Conforme brevemente discutido na Introdução deste estudo, face à emergência 

de teorias divergentes quanto à rentabilidade propiciada pelos consumidores freqüentes 

e esporádicoss, torna-se necessário aprofundar a compreensão acerca da importância 

financeira da retenção de clientes, no cenário contemporâneo de gestão empresarial. 

Especificamente, a presente pesquisa pretende investigar, de forma empírico-

exploratória, a rentabilidade advinda dos consumidores freqüentes e esporádicos 

no varejo eletrônico brasileiro, notadamente aqueles que realizam compras através 

da Internet (B2C - Business to Consumer). 

Este capítulo encontra-se dividido em seis seções, que descrevem: 1) as questões 

básicas investigadas; 2) os principais objetivos da pesquisa; 3) as hipóteses a serem 

testadas e os elementos exploratórios abordados; 4) a relevância do estudo; 5) as 

premissas básicas adotadas; 6) os aspectos considerados na delimitação deste trabalho. 

1.1. QUESTÕES BÁSICAS A SEREM RESPONDIDAS 

V ários questionamentos podem ser trazidos a tona na discussão sobre o impacto 

da retenção de clientes na lucratividade dos varejistas eletrônicos, tais como: Qual o 

consumidor mais importante financeiramente: o freqüente ou o esporádico? Como 

medir a importância financeira desses consumidores? Qual a relação observada entre a 

longevidade do relacionamento e a lucratividade propiciada pelos clientes? Até onde as 

firmas devem investir na retenção de seus clientes? Que estratégias podem ser adotadas 

5 O CAPÍTULO 2 discute, com maior detalhamento, as teorias rivais quanto aos beneficios financeiros 
observados através da retenção de clientes. 
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para maximizar, mutuamente, os beneficios do relacionamento entre as empresas e seus 

consumidores freqüentes e esporádicos? 

Enfim, essas e outras questões acerca da rentabilidade propiciada pelos clientes 

podem ser sintetizadas na seguinte construção: De que forma um varejista eletrônico 

deve gerenciar o relacionamento com seus clientes freqüentes e esporádicos? 

1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

.2.1. Objetivo Final 

Analisar de forma empírico-exploratória a rentabilidade associada à retenção de 

clientes, no cenário brasileiro de varejo eletrônico . 

. 2.2. Objetivos Intermediários 

As seguintes metas secundárias permeiam este estudo: a) discutir as estratégias e 

práticas gerenciais associadas à aquisição e retenção de consumidores nas empresas 

pesquisadas; b) analisar os fatores inerentes ao varejo eletrônico, que possam influenciar 

a retenção ou evasão de clientes das empresas; c) avaliar a eficácia das métricas 

utilizadas para o acompanhamento do valor dos clientes em B2C; d) apresentar 

possíveis implicações gerenciais e acadêmicas advindas das evidências observadas no 

presente trabalho. 



9 

1.3. HIPÓTESES ESTATÍSTICAS E INVESTIGAÇÕES EXPLORATÓRIAS 

Esta seção apresenta as hipóteses estatísticas e elementos exploratórios 

construídos à luz do referencial teórico utilizado no CAPÍTULO 2. 

O CAPÍTULO 4 do presente trabalho irá testar, de forma quantitativa, quatro 

hipóteses a respeito da lucratividade propiciada pelos clientes freqüentes e esporádicos 

no varejo eletrônico, a seguir apresentadas: 

Hl: O lucro das transações associadas a um cliente aumenta à medida que 

os mesmos efetuam compras mais freqüentemente; 

H2: O valor médio das compras dos clientes aumenta à medida que os 

mesmos efetuam compras mais freqüentemente; 

H3: Os clientes freqüentes compram produtos mais lucrativos para a 

empresa do que os clientes esporádicos; 

H4: Os clientes freqüentes compram produtos mais caros do que os clientes 

esporádicos. 

Adicionalmente, os fatores abaixo relacionados serão investigados no 

CAPÍTULO 4, de forma exploratória, a fim de levantar elementos que subsidiem a 

compreensão dos fenômenos observados: 

a) O impacto da utilização de um portfólio de produtos comuns sobre a 

sensibilidade ao preço demonstrada pelos consumidores; 

b) O impacto da estratégia de divulgação de produtos, notadamente a 

ênfase em informações qualitativas ou preços, sobre a rentabilidade propiciada 

pelos clientes; 
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c) A abordagem utilizada no envio de e-mails promocionais para os clientes. 

Será verificado se as empresas enviam conteúdo personalizado (procurando 

explorar o potencial de cada consumidor) ou conteúdo padronizado (o mesmo e

mail para todos os clientes); 

d) A relação "entre a forma como as empresas encontram-se orientadas 

(essencialmente a produtos ou a clientes) e a lucratividade observada neste estudo; 

e) As promoções oferecidas pelos dois websites pesquisados, através dos e

mails enviados para os consumidores, como reflexo da forma como as empresas 

competem em seus mercados (preço, diferenciação etc); 

t) O impacto da abordagem utilizada pelas empresas para gerenciar a 

interação com seus clientes (transacional, relacional ou híbrida), sobre a 

rentabilidade propiciada pelos consumidores; 

g) A relação entre a performance financeira dos clientes analisados e os 

mecanismos de retenção de consumidores observados nas empresas (construção de 

comunidades, programas de fidelização, táticas de encantamento etc); 

h) A influência da oferta de preços diferenciados, entre os canais de venda 

operados pelas empresas, sobre a sensibilidade ao preço por parte dos clientes; 

i) A eficácia das métricas utilizadas pelas empresas para acompanhamento 

do valor de seus clientes e gerenciamento da rentabilidade dos mesmos. 

1.4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Em grande medida, o aspecto maIS relevante desta pesqUisa refere-se à 

emergência de teorias em dissonância com o mantra da retenção de clientes, 

constituindo um tema de importância capital para as empresas varejistas (ver Dowling e 
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Uncles, 1997; Schultz e Hayman, 1999; Reinartz e Kumar, 2000, 2002 e 2003). 

Especificamente, quanto mais vezes as evidências apresentadas por esses autores forem 

verificadas em outras arenas empresariais, maiores serão os indícios de que a teoria 

convencional do Marketing de Relacionamento precisará ser reavaliada. 

Nos tennos de Kuhn (1970), essas evidências divergentes são denominadas 

anomalias, que podem, em última instância, culminar com o surgimento de um novo 

paradigma científico. Todavia, o autor deixa claro que um paradigma teórico somente é 

considerado inválido quando existe uma alternativa disponível para substituí-lo. No 

caso em questão, as recentes anomalias apontadas quanto à retenção de clientes têm 

ainda um caráter exploratório. Em outras palavras, as publicações divergentes da teoria 

convencional do Marketing de Relacionamento prescindem de um arcabouço 

conceitual, suficientemente consistente, a fim de explicar e suportar os complexos 

fenômenos associados à retenção de clientes e a lucratividade empresarial. Segundo Yin 

(1994), esse estágio exploratório é de fundamental importância para o desenvolvimento 

científico, podendo redefinir os rumos da teoria dominante. 

Mais especificamente, os estudos divergentes da teoria do Marketing de 

Relacionamento não analisaram os elementos qualitativos relacionados ao desempenho 

dos clientes, como o impacto das ferramentas de retenção de clientes sobre a 

rentabilidade dos mesmos. Até que ponto a prática gerencial influencia o lucro 

propiciado pelos clientes freqüentes e esporádicos? A presente pesquisa pretende 

levantar elementos qualitativos exploratórios que pennitam aprofundar a compreensão 

dos fenômenos associados ao gerenciamento do relacionamento e rentabilidade dos 

clientes. 
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Outro aspecto relevante deste estudo refere-se à transposição dessa discussão 

para um ambiente de negócios com expressivo crescimento, o cenário brasileiro de 

comércio eletrônico. Conforme demonstrado na seção introdutória deste trabalho, as 

vendas através da Internet cresceram 50% entre 2001 e 2002. Esta acelerada evolução 

tem estimulado inúmeras publicações sobre modelos e estratégias de negócio, bem 

como a respeito de ferramentas de marketing e comportamento do consumidor (Hagel e 

Armstrong, 1997; Bakos, 1997; Smith, Bailey e Brynjolfsson, 1999; Camp, 1999; 

Cutler e Sterne, 2000; Brondmo, 2000; Gulati e Garino, 2000; Zimmerman et aI., 2000; 

Kennye Marshall, 2000; Porter, 2001; Wolfinbarger e Gilly, 2001; Kotha, Rajgopal e 

Venkatachalam; 2003). 

A possibilidade de confirmar ou negar as hipóteses apresentadas neste estudo, à 

luz do varejo eletrônico brasileiro e das evidências qualitativas a serem exploradas pode 

constituir um importante elemento para enriquecimento das pesquisas sobre estratégia e 

marketing na Internet. 

1.5. PREMISSAS BÁSICAS DO ESTUDO 

Conforme discutido na seção introdutória desta pesquisa, os termos cliente e 

consumidor são aqui utilizados com o mesmo significado. Este trabalho também assume 

que os conceitos de lealdade e fidelidade dos clientes, tais como encontrados na 

literatura do Marketing de Relacionamento (Reichheld e Sasser, 1990; McKenna, 1993; 

Peppers e Rogers, 1997; Seybold, 1998; Kotler, 1999), referem-se a consumidores que 

efetuam compras freqüentemente e que estabelecem relacionamentos de longa duração 

com as empresas, estando conseqüentemente associados à questão da retenção de 

clientes. Especificamente, este estudo compreende que os clientes fiéis constituem um 
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subconjunto dos clientes freqüentes. Portanto, neste âmbito, todo consumidor leal é 

entendido como freqüente, porém, nem todo consumidor freqüente pode ser considerado 

fiel. 

Outra premissa, que deve ser destacada, diz respeito à categorização dos clientes 

em freqüentes e esporádicos. Este estudo considera que existe um continuum que 

compreende os clientes mais freqüentes e os mais esporádicos. Neste continuum são 

considerados como clientes freqüentes da "Empresa A" aqueles que efetuam ao menos 

uma compra a cada doze meses, ou seja, estes representam os consumidores mais 

freqüentes que a empresa possui. Por sua vez, na "Empresa B" são denominados 

freqüentes aqueles clientes que efetuam compras com um intervalo máximo de 6 meses. 

Os demais clientes são considerados esporádicos. Conforme será discutido na seção 3.4, 

este critério foi arbitrado em virtude da subjetividade desta questão e, 

conseqüentemente, da ausência de um referencial teórico que consiga definir, de forma 

clara e precisa, o que são clientes freqüentes ou esporádicos, principalmente no 

comércio de bens duráveis. As implicações negativas desta premissa são apresentadas 

na seção 3.5 deste trabalho. 

1.6. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Esta seção discute os aspectos de diferentes naturezas empregados na 

delimitação do presente trabalho. Desta forma, a primeira delimitação apresentada 

refere-se à escolha do segmento de negócios analisado: varejo de bens duráveis no 

cenário brasileiro de comércio eletrônico. Apesar desta pesquisa discutir aspectos 

gerais, relacionados à lucratividade propiciada pelos clientes, seu escopo não considera 

a análise de fatores associados a outros canais de vendas ou ambientes de negócios. 
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Outra delimitação aqui discutida relaciona-se ao estudo das métricas utilizadas 

para o gerenciamento dos clientes freqüentes e esporádicos. Este trabalho não tem como 

objetivo propor métricas alternativas ou calibragem de fórmulas mais eficientes do que 

as observadas nas empresas analisadas. Nesse campo, o foco restringe-se à investigação 

das métricas utilizadas pelas empresas e sua eficácia na identificação dos clientes mais 

ou menos lucrativos. 

Conforme será descrito no CAPÍTULO 3, cabe também destacar que a estratégia 

de pesquisa adotada neste trabalho exerce importante influência sobre a delimitação do 

estud06
• Segundo Patton (1990), as diferentes abordagens metodológicas diferenciam-se 

significativamente quanto à capacidade de elucidar e compreender o mundo empírico. 

Especificamente, o presente trabalho não considera diversos métodos de pesquisa, 

como: etnográfico, fenomenológico, heurístico etc (ver Babbie, 1995). Por conseguinte, 

a capacidade para levantar e analisar evidências toma-se circunscrita pela metodologia 

de pesquisa utilizada. Como exemplos de delimitações associadas a esta questão, o 

estudo ora apresentado não analisa os processos organizacionais das empresas 

pesquisadas e tão pouco considera a ótica dos clientes, a fim de compreender, de forma 

mais aprofundada, os aspectos relacionados à rentabilidade propiciada pela aquisição e 

retenção dos mesmos. A seção 3.5 discute as limitações inerentes a essa abordagem 

metodológica, tais como o impedimento de inferências causais nesta pesquisa (Yin, 

1994). 

A última restrição a ser discutida refere-se ao corte epistemológico aplicado à 

teoria do Marketing de Relacionamento. Conforme previamente argumentado, este 

estudo tem como foco a análise da rentabilidade propiciada pelos clientes freqüentes e 

6 Notadamente, estudo de casos múltiplos, analisados quantitativamente e com viés exploratório. 
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esporádicos no cenário de varejo eletrônico, não importando se os consumidores ou as 

empresas consideram a existência de uma relação de fidelidade entre as partes. Da 

mesma forma, o próprio fenômeno da fidelização não será objeto de investigação mais 

detalhada pela pesquisa ora apresentada, bem como eventuais fatores exógenos às 

organizações estudadas, que podem influenciar a rentabilidade dos clientes, tais como as 

forças macroeconômicas, o comportamento da demanda e o ambiente competitivo. 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo divide-se em quatro seções, a fim de construir o arcabouço 

conceitual da pesquisa ora apresentada. A primeira parte apresenta as teorias 

divergentes no campo do Marketing de Relacionamento, notadamente a abordagem 

tradicional que defende as vantagens da retenção de clientes e os emergentes estudos 

que destacam o valor dos clientes esporádicos para as empresas. A segunda seção 

discute as características do ambiente de varejo eletrônico (B2C - Business to 

Consumer) e os incentivos observados em relação à participação de consumidores e 

varejistas. Na terceira parte são analisadas as ferramentas de aquisição e retenção de 

clientes em B2C. A última seção aborda algumas métricas utilizadas pelas empresas 

para o gerenciamento do valor de seus clientes. Com base no referencial construído, são 

elaboradas hipóteses quantitativas e aspectos qualitativos a serem investigados no 

CAPÍTULO 4, gerando evidências a serem exploradas no CAPÍTULO 5 do presente 

estudo. 

2.1. TEORIAS DIVERGENTES NO MARKETING DE RELACIONAMENTO 

Esta seção discute a emergência de teorias divergentes no campo do Marketing 

de Relacionamento, onde recentes estudos têm questionado os argumentos tradicionais 

que defendem a importância dos clientes freqüentes para a rentabilidade das empresas. 

A literatura convencional do Marketing de Relacionamento oferece diversas 

evidências conceituais a respeito dos beneficios da retenção de clientes para a 

rentabilidade das empresas. Em linhas gerais, os relacionamentos de longo prazo 

possibilitam a obtenção de um preço prêmio para as empresas. Em outras palavras, as 
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empresas podem cobrar maIS caro dos clientes envolvidos em relacionamentos 

duradouros (McKenna, 1993; Kotler, 1999; Brondmo, 2000). 

Kotler (1999) aponta que quanto mais tempo um cliente permanecer com um 

fornecedor, mais lucrativo ele será. Segundo o autor, clientes de longa data são mais 

lucrativos em virtude dos seguintes fatores: compram mais com o passar do tempo, o 

custo de servi-los cai com o decorrer do relacionamento e são menos sensíveis ao preço. 

Para Day (1999) as empresas alcançam uma lucratividade superior através da 

construção de melhores relacionamentos de longo prazo. Kenny e Marshall (2000) 

acrescentam que para um website ser viável economicamente é necessário que seu 

modelo de negócio seja baseado na retenção de clientes e que consiga atrair repetidas 

visitas dos consumidores. Peppers e Rogers (1993) indicam que existe apenas uma 

maneira para a empresa garantir sua segurança financeira: gerando e retendo clientes 

satisfeitos. Esses autores afirmam que quanto mais vendas forem realizadas para um 

cliente, maior será a margem de lucro unitária obtida. McKenna (1993) reforça esse 

conceito, afirmando que o desenvolvimento de sólidos relacionamentos com os clientes 

constitui uma forma eficiente de aumento da vantagem competitiva das empresas. 

Segundo Seybold (1998), ao perder um cliente, a empresa não perderá apenas os 

lucros potenciais desse relacionamento; perderá também os lucros da cadeia de 

consumidores que poderão ouvir seus comentários negativos. Reichheld e Sasser (1990) 

acrescentam que a perda de clientes pode ter maior impacto sobre os lucros de uma 

empresa do que outros fatores normalmente associados à vantagem competitiva, como 

economia de escala, marlret share, custo unitário etc. Nesse estudo os autores sugerem 

que o gerenciamento eficiente do relacionamento com os consumidores é importante 
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para que o lucro acumulado, ao longo das diversas compras efetuadas pelos clientes, 

supere o investimento em aquisição e retenção dos mesmos. 

Além das publicações já citadas, há inúmeras outras que sugerem a importância 

da retenção de clientes para o sucesso empresarial. Nessa seara, o estudo de Reichheld e 

Teal (1996) se destaca por apresentar diversas evidências empíricas acerca da 

rentabilidade propiciada pelos clientes com longo relacionamento. Segundo eles, as 

empresas com elevados índices de perda de clientes enfrentarão um futuro sombrio, 

com baixo crescimento, pequenos lucros e expectativa de vida reduzida. Os autores 

cunharam o termo "armadilha da satisfação", referindo-se a constatação de que até 85% 

dos clientes que se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos irão abandonar o 

relacionamento com a empresa em questão. A percepção deste fenômeno é fundamental 

para que as empresas compreendam a diferença entre a satisfação e a fidelidade de seus 

clientes. 

Reichheld e Teal (1996) discutem as evidências observadas em 14 companhias 

analisadas pela empresa de consultoria Bain & Company, da qual Reichheld é sócio. 

Apesar desse estudo apresentar evidências coletadas desde a década de 80 e não ter 

analisado o cenário de varejo, onde as regras não contratuais têm influência significativa 

no comportamento do consumidor (ver Reinartz e Kumar, 2000), algumas observações 

e recomendações parecem ser relevantes e generalizáveis para o presente trabalho: 

a) A análise da dinâmica do relacionamento com cada cliente, ao longo do 

tempo, é de importância capital para a rentabilidade das empresas. 

b) No ambiente contratual, o custo para atender um cliente de longa duração é 

menor do que o necessário para servir um cliente de curta duração. 
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c) Em muitos setores os clientes freqüentes consomem produtos e serviços mais 

caros. Segundo eles, os consumidores que já aprenderam sobre os procedimentos da 

empresa e se inteiraram sobre o portfólio oferecido irão, quase que invariavelmente, 

obter maior valor deste relacionamento. 

d) A maior parte dos clientes fiéis ou, na pior das hipóteses, ao menos os clientes 

mais fiéis, propiciam maior rentabilidade nas transações efetuadas, com o decorrer do 

relacionamento. 

e) Um aumento de 5% na retenção de consumidores pode elevar entre 25% e 

95% o valor presente líquido dos clientes, dependendo do setor em que empresa atua 

(ver Figura 3). 

Figura 3 - Impacto sobre os lucros do aumento na retenção de clientes 
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Fonte: Reichheld e Sasser (1990) e Reichheld e Teal (1996). 

Outro aspecto abordado na questão da retenção de clientes refere-se aos custos 

envolvidos na aquisição e manutenção dos mesmos. A teoria convencional 

freqüentemente sugere que o custo de aquisição de um consumidor é cinco vezes maior 
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que o custo para se manter um cliente atual satisfeito (Kotler, 1999). Durante a 

elaboração desta pesquisa, uma consulta no website Google (http://www.google.com[) 

com os termos ''five times more" e "get a new customer" apontou 87 documentos 

disponíveis na Internet que repetem essa assertiva. Segundo Goodman (1999), essa frase 

teve sua origem em um estudo realizado em 1984 pela empresa de pesquisas T ARP, a 

fim de examinar os custos de aquisição versus retenção de clientes, em uma empresa 

automobilística nos EUA. Os números recentes da TARP sugerem que a relação entre o 

custo de aquisição versus retenção de consumidores pode variar de 2:1 a 20:1, 

dependendo da economia e segmento de negócios em que se atua (Goodman, 1999). 

A relação entre os custos de aquisição e retenção de clientes parece assumir um 

papel ainda mais importante no setor de comércio eletrônico. Segundo Reichheld e 

Shefter (2000), o custo de aquisição de clientes para varejistas que operam 

exclusivamente pela web chega a ser 30% maior do que no comércio convencional. 

Diversos autores sugerem que os custos de aquisição podem ser reduzidos 

através da fidelização de clientes. Kotler (1999) aponta que consumidores muito 

satisfeitos normalmente recomendam positivamente o fornecedor. Zimmerman et ai. 

(2000) acrescentam que, ao divulgar a empresa e seus produtos para amigos e parentes, 

esses clientes geram oportunidades de vendas com baixo custo, não implicando 

investimentos com propaganda e publicidade. Reichheld e Teal (1996) destacam que na 

Internet a recomendação pode ter um grande potencial, devido a facilidade dos clientes 

enviarem mensagens de correio eletrônico para grupos de amigos. 
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Nas empresas analisadas neste trabalho, os custos de aquisição e retenção não 

são contabilizados individualmente para cada eliente. Portanto, o impacto destes fatores 

não será analisado neste estudo 7• 

Em contraposição aos argumentos favoráveis à retenção de clientes, recentes 

publicações têm questionado a ausência de pragmatismo observada na tradicional 

literatura do Marketing de Relacionamento, quanto aos beneficios advindos da retenção 

de clientes pelas empresas. Schultz e Hayman (1999) alertam que se todas as vantagens 

apregoadas para as empresas são efetivamente reais, a lealdade parece não ser tão boa 

para os consumidores, pois implicaria no pagamento de preços mais elevados, 

divulgação gratuita do fornecedor e, em alguns casos, um atendimento inferior. 

Dowling e Uneles (1997) sugerem que a lealdade é provavelmente uma 

conseqüência do segmento de negócios em que se opera e da força da marca que a 

empresa já possui. Segundo eles, os investimentos em retenção de clientes não 

apresentam beneficios que sejam relevantes para o posicionamento ou proposição de 

valor da marca. Para os autores, é improvável que esses investimentos resultem em um 

incremento significativo da proporção de consumidores fiéis ou da lucratividade da 

empresa. 

Algumas das especulações de Dowling e Uneles (1997) encontram suporte 

empírico no trabalho realizado por Reinartz e Kumar (2000), em uma empresa de varejo 

por catálogo nos EUA. Nesse estudo de caso foram encontradas algumas evidências que 

contrariam os conceitos tradicionais do Marketing de Relacionamento, a saber: 

a) A relação entre a longevidade do relacionamento e rentabilidade acumulada 

só foi verificada, de forma moderada, para os clientes de alta receita e com longo 

7 As limitações metodológicas inerentes à ausência destes custos são discutidas na seção 3.5. 



22 

relacionamento. Os consumidores esporádicos de alta receita superam o L TV (lifetime 

value)8 dos demais clientes com longo relacionamento. Os autores sugerem que as 

empresas devem desenvolver ferramentas eficientes para suportar também os 

consumidores esporádicos. 

b) O valor das transações diminui com o decorrer do relacionamento entre a 

empresa e seus clientes. Nesse estudo, os clientes com longo relacionamento se 

demonstraram mais sensíveis ao preço do que os consumidores esporádicos; 

c) Ao analisarem as transações isoladamente, os clientes com longo 

relacionamento mostraram-se menos 1ucrativos, tanto no segmento de alta receita, 

quanto no segmento de baixa receita. A partir dessa evidência é questionada a 

afirmativa de que os lucros transacionais gerados pelos clientes com longo 

relacionamento aumentam ao longo do tempo. 

d) A noção de que os custos de atendimento são menores para os clientes com 

longo relacionamento não foi aceita nessa pesquisa. Para tal, foi utilizada uma taxa que 

representa a despesa com mala-direta dividida pela receita propiciada pelos clientes. No 

segmento de alta receita, a diferença observada entre os clientes com longo 

relacionamento e os clientes esporádicos não foi estatisticamente significativa. 

Em estudo posterior, Reinartz e Kumar (2002) concluem que as empresas não 

podem ter foco exclusivo na retenção de clientes. Estes autores alertam que o 

gerenciamento equivocado da fidelização pode levar ao investimento excessivo na 

tentativa de reter consumidores esporádicos, bem como a sua contrapartida, sub-avaliar 

o potencial financeiro desses clientes. 

8 O conceito de /ifetime va/ue é explicado na seção 2.4 deste capítulo. 
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Tais evidências podem ser ainda mais relevantes quando aplicadas ao comércio 

eletrônico, onde estudos contemporâneos têm apontado características específicas desse 

setor da economia, que favorecem a evasão de clientes das empresas. Smith, Bailey e 

Brynjolfsson (1999) apontam a menor assimetria informacional dos mercados digitais, 

tomando os consumidores mais bem informados e reduzindo, conseqüentemente, os 

custos de pesquisa de preços e produtos. Bakos (1997) demonstra que se os custos de 

pesquisa forem baixos o suficiente, os compradores tenderão a pesquisar preços e 

produtos em todos os vendedores. Por conseguinte, a diminuição dos custos de pesquisa 

dificulta a retenção de clientes por parte das empresas. 

De forma semelhante, Reinartz e Kumar (2002) sugerem que os custos de troca 

são virtualmente zero para os clientes que desejam terminar ou enfraquecer 

relacionamentos com empresas de varejo. Os autores apontam que esse segmento de 

negócios não pode negligenciar a orientação à transação inerente ao cenário não 

contratual. 

Em estudo posterior, Reinartz e Kumar (2003) voltaram a investigar o setor de 

vendas por catálogo, em uma análise comparativa com outra empresa atuante em 

segmento distinto, notadamente alta-tecnologia no cenário B2B (Business to Business). 

Essa pesquisa se concentrou na determinação do ciclo de vida lucrativo dos clientes 

freqüentes. Especificamente, trata-se de uma metodologia que permite identificar o 

período em que cada consumidor propicia maior rentabilidade para as empresas. Os 

autores demonstram que o gerenciamento adequado dos investimentos e esforços 

empreendidos, ao longo do relacionamento com os consumidores, terá um reflexo 

positivo no desempenho financeiro das empresas. 
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As evidências levantadas nessa pesquisa encontram-se em conformidade com as 

proposições da teoria tradicional do Marketing de Relacionamento (após identificar o 

ciclo de vida lucrativo dos clientes). São elas: 

a) O ciclo de vida lucrativo apresenta uma relação positiva com o nível de gastos 

dos consumidores (clientes freqüentes e lucrativos compram mais com o decorrer do 

relacionamento). 

b) O ciclo de vida lucrativo apresenta uma relação positiva com o nível de gastos 

em categorias distintas (clientes freqüentes são envolvidos pelo efeito cross-buying, 

passando a comprar produtos de diversas categorias). 

c) O ciclo de vida lucrativo apresenta uma relação negativa com o nível de 

gastos concentrados em determinadas categorias (clientes que não migram para cross

buying apresentam um ciclo de vida mais curto). 

d) Clientes que realizam compras em intervalos de tempo extremos (baixo ou 

alto) apresentam menor ciclo de vida lucrativo. Ou seja, os consumidores que compram 

em intervalos intermediários estão associados com um maior ciclo de vida lucrativo. 

e) O ciclo de vida lucrativo apresenta uma relação positiva com a proporção de 

mercadorias devolvidas ou trocadas pelos clientes (os autores especulam que um serviço 

de pós-venda eficiente pode contribuir para o futuro do relacionamento). 

f) O ciclo de vida lucrativo apresenta uma relação positiva com o fato do cliente 

possuir um cartão de fidelidade da empresa. 

g) O ciclo de vida lucrativo apresenta uma relação positiva com a quantidade de 

catálogos enviados para os clientes (eficiência dos esforços de marketing). 

h) A duração do ciclo de vida lucrativo é maior para os consumidores que 

residem em áreas de baixa densidade populacional (os autores sugerem que a baixa 
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concorrência nessas localidades aumenta o valor dos canais alternativos de venda, tal 

qual o caso estudado, varejo por catálogo). 

i) O ciclo de vida lucrativo apresenta uma relação positiva com a renda dos 

clientes. Esta evidência encontra-se alinhada com as proposições de Kumar e Karande 

(2000), para os quais os consumidores com maior poder aquisitivo são menos sensíveis 

ao preço e são propensos a manter o relacionamento enquanto perceberem valor. 

2.2. IMPACTOS DA WEB PARA OS CONSUMIDORES E VAREJISTAS 

Esta seção apresenta uma breve contextualização do cenário de varejO 

eletrônico, seguida de uma análise da literatura de marketing e comércio eletrônico, com 

relação à rentabilidade propiciada pelo canal de vendas pela Internet, refletida através 

de incentivos e ameaças percebidos por consumidores e varejistas. 

Os últimos anos foram caracterizados pelo crescimento expressivo das redes de 

computadores e sistemas de informação utilizados na interligação das fronteiras 

organizacionais. Essas redes têm o poder de unir compradores e vendedores em um 

mercado, tal qual tem sido observado nos sistemas de reserva de passagens aéreas. O 

resultado é um sistema de mercado eletrônico (Malone, Yates e Benjamin, 1987). A 

importância dos mercados eletrônicos vem aumentando dramaticamente na medida em 

que as redes interorganizacionais se tomam disponíveis em larga escala, através de 

serviços de telecomunicação digital, de alta velocidade, integrados à Internet. Essa 

grande rede mundial tem envolvido centenas de milhares de empresas e milhões de 

consumidores individualmente. Esta tendência é potencializada pela redução dos custos 

de participação dos mercados eletrônicos, bem como através da gradativa padronização 
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dos mecanismos de troca de informações pela Internet, notadamente os protocolos de 

comunicação (Bakos, 1997). 

Um fator relevante para consumidores e varejistas eletrônicos refere-se ao menor 

custo de comparação de produtos na web. Diversos estudos apontam que a redução dos 

custos de comparação de produtos e serviços aumenta a sensibilidade ao preço por parte 

dos consumidores. De forma semelhante, a redução dos custos de procura por 

informações qualitativas dos produtos pode beneficiar alguns varejistas, facilitando a 

diferenciação entre os concorrentes (Malone, Yates e Benjamin, 1987; Mitra e Lynch, 

1996; Alba et aI., 1997; Bakos, 1997; Brynjolfsson e Smith, 2000a; Blair, Harris e 

Monroe, 2002). 

Pesquisas preliminares sugerem que o cenário de varejO eletrônico pode 

influenciar os preços praticados e a sensibilidade ao preço de forma positiva ou 

negativa. Especificamente, a comparação de produtos semelhantes entre varejistas 

distintos irá aumentar a sensibilidade ao preço, ao passo que a maior transparência de 

informações qualitativas poderá mitigar a importância dos preços (Bakos, 1997; Alba et 

aI., 1997). Este contraste parece ganhar mais importância à luz da proposição de 

Hoffman e Novak (1996), para os quais um website bem construído possibilita que as 

informações qualitativas sejam exploradas mais eficientemente do que no varejo 

convencional. Para Mitra e Lynch (1996) a redução dos custos de procura por 

informações não relacionadas ao preço favorece a decisão por qualidade, ajudando o 

consumidor a selecionar o produto que melhor satisfaça seus desejos e necessidades. 

Em adição, Bakos (1997) aponta dois fatores que afetam a sensibilidade ao preço: o 

grau de diferenciação da categoria de produtos sendo comprada (produtos comuns 

sensibilizam mais os consumidores quanto ao preço) e a quantidade de varejistas 
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competindo (uma maior incidência de concorrentes irá potencializar o impacto da 

redução dos custos de procura por preços). 

Para Alba et aI. (1997), este é o dilema fundamental que o comércio eletrônico 

apresenta para os varejistas. Se por um lado as empresas desfrutam dos beneficios 

relacionados à economia de escala, do acesso a novos mercados e da oferta contínua de 

produtos através de lojas virtuais abertas 24 horas por dia, a contrapartida parece estar 

relacionada aos baixos custos de procura por produtos e informações por parte dos 

consumidores. Os varejistas eletrônicos percebem os baixos custos de pesquisa como 

um incentivo à competição por preços, reduzindo suas margens de lucro. Este problema 

parece ser potencializado em vista das considerações de Quelch e Klein (1996), para os 

quais a Internet amplia o escopo da concorrência, antes baseada em comerciantes locais 

e agora fundamentada em varejistas nacionais e internacionais. 

Segundo Smith (2002), os websites de comparação de produtos, conhecidos 

como shopbots (abreviatura de shopping robots), são os principais fatores redutores dos 

custos de procura na Internet. O autor define os shopbots como ferramentas automáticas 

que permitem que os consumidores pesquisem, de forma extremamente fácil, os preços 

e características de produtos entre diferentes varejistas eletrônicos. Normalmente, as 

informações são capturadas por essas ferramentas em tempo real, ou seja, no momento 

em que o consumidor solicita a comparação, sendo apresentadas sob a forma de tabelas 

comparativas que contém a descrição e preços praticados por diferentes websites. Isto 

permite que os clientes avaliem as características dos produtos e serviços oferecidos e 

cliquem diretamente sobre o link do varejista escolhido. De acordo com Bakos (1997), o 

primeiro shopbot implementado no mundo foi o "Bargainfinder", introduzido em 1995 

pela empresa de consultoria Andersen Consulting, atualmente denominada Accenture. 
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Na ocasião, o impacto sobre a concorrência por preços foi tão significativo que metade 

dos quatorze varejistas que aderiram ao projeto o abandonaram em seguida. 

o estudo de Smith (2002) aponta que originalmente os shopbots apresentavam a 

relação de produtos classificada pelo menor preço. Entretanto, como o modelo de 

negócios dos websites de comparação era baseado em propagandas e comissões pagas 

pelos varejistas, a maioria dos "infomediadores" (agentes que intermediam informações, 

neste caso os shopbots) flexibilizou sua forma de apresentar os dados, permitindo que 

os varejistas paguem uma taxa para que seus produtos sejam priorizados na ordem de 

classificaçã09
. O autor sugere que esse fenômeno toma mais dificil para os 

consumidores identificarem os menores preços, sendo reflexo do reconhecimento da 

importância mútua, entre os varejistas e "infomediadores", desse modelo para o futuro 

do comércio eletrônico. 

Em vista do impacto dos shopbots, algumas lojas virtuais têm procurado impedir 

que os websites de comparação de produtos tenham acesso aos seus preços, em uma 

tentativa de se desviarem da competição por preços e ofuscarem a importância dos 

inúmeros serviços de comparação de produtos (Bakos, 1997). Entretanto, Lynch e 

Ariely (2000) sugerem que se os consumidores perceberem valor nos websites de 

comparação, eles podem optar por realizar transações apenas com os varejistas que 

permitirem que suas informações sejam comparadas com as de outros concorrentes. 

Esses autores recomendam que os varejistas cooperem com os websites de comparação, 

no intuito de incluir mais informações qualitativas e diferenciadas acerca dos produtos, 

favorecendo a competição por qualidade. 

9 Segundo Tedeschi (2001), a taxa de "ordenação" responde por 40% da receita dos shopbots, ao passo 
que a publicidade responde por 50% e as comissões nas vendas 10%. 
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Smith (2002) categoriza as ferramentas de comparação de produtos em três 

tipos: isoladas, contextuais e personalizadas. As isoladas permitem a comparação de 

informações entre diferentes varejistas eletrônicos. Para utilizá-las os consumidores 

precisam saber previamente qual o produto a ser comparado. Os shopbots contextuais 

permitem a comparação de atributos qualitativos sobre os produtos e serviços oferecidos 

pelos diferentes varejistas. Por fim, as soluções personalizadas consistem de serviços 

baseados nas preferências individuais dos consumidores. Segundo o autor, para utilizar 

este tipo de ferramenta de comparação, os consumidores precisam previamente 

responder algumas perguntas acerca de suas preferências quanto aos produtos ou 

serviços procurados. As perguntas são específicas para cada categoria de produtos. Um 

sistema de pontuação, construído com base nas respostas dos consumidores, é 

responsável por definir os critérios de ordenação das informações na tela. 

A fim de investigar de forma mais aprofundada o impacto da Internet sobre 

varejistas e consumidores, Brynjolfsson e Smith (2000a) analisaram os preços 

praticados por 41 varejistas tradicionais e eletrônicos, no segmento de livros e CDs 

(produtos homogêneos), ao longo de 15 meses. Suas evidências indicam que os preços 

praticados na Internet foram entre 9% e 16% menores do que os preços de produtos 

idênticos no varejo tradicional. Eles sugerem que este fenômeno poderia ser explicado 

por diversos fatores como: a) menores custos operacionais nos canais virtuais (p.ex.: 

ausência de aluguel de lojas; estoque menor e centralizado etc.); b) maior competição 

por preço entre os varejistas eletrônicos; c) redução dos custos de troca de fornecedor 

(p.ex.: o cliente não precisa se deslocar fisicamente para pesquisar preços mais 

atrativos); d) pressão dos agentes e websites de comparação de preços, que permitem 

que o consumidor veja, em uma única tela, os preços dos principais concorrentes. 
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Esses autores também encontraram na Internet uma dispersão nos preços muito 

superior a obtida no varejo convencional. Suas especulações indicam que estas 

diferenças podem ser reflexo de uma maior importância dos atributos não relacionados 

ao preço, como qualidade dos serviços, reputação, confiança e força da marca do 

varejista. Neste caso, o preço desempenharia um papel menos importante no processo 

de escolha dos consumidores. Os argumentos de Brynjolfsson e Smith (2000a) 

encontram-se em conformidade com a percepção de Alba et ai. (1997), que sugerem 

uma menor sensibilidade ao preço, na Internet, quando os atributos qualitativos se 

demonstrarem de maior importância. Entretanto, Alba et ai. (1997) reforçam o conceito 

de que o preço irá desempenhar um papel de grande relevância quando os produtos 

forem facilmente comparáveis. 

Uma das proposições de Brynjolfsson e Smith (2000a), referente ao menor custo 

operacional dos varejistas eletrônicos, não se encontra em conformidade com as 

proposições de Ellison e Ellison (2001). Os autores sugerem que as despesas de um 

grande varejista eletrônico são superiores a de um grande varejista convencional. A 

despeito do varejista eletrônico não ter despesas com a manutenção de centenas de lojas, 

os gastos envolvidos na manipulação de itens individuais para entrega aos clientes da 

Internet é muito superior àquela observada na manipulação agregada de mercadorias 

para abastecimento das lojas. Adicionalmente, os autores apontam que as despesas com 

propaganda e manutenção de um website são normalmente elevadas. Eles citam que a 

Amazon.com investiu no ano de 2000 cerca de 250 milhões de dólares no 

desenvolvimento e manutenção de seu website. 

Por sua vez, Lynch e Ariely (2000) realizaram um experimento com 72 

estudantes de mestrado e doutorado nos EUA, onde os autores testaram a influência 
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negativa ou positiva na sensibilidade ao preço dos consumidores, a partir da redução 

dos custos de procura por preços e informações qualitativas dentro de uma loja virtual e 

a redução dos custos de comparação de produtos entre diferentes websites. O cenário 

analisado foi o de varejo de vinhos pela Internet, contando com um sortimento de 

produtos comuns e diferenciados entre os fornecedores. 

As principais evidências empíricas apontadas por esses autores são: a) para os 

produtos diferenciados, a redução dos custos de procura por informações relacionadas à 

qualidade reduziu a sensibilidade ao preço; b) para os produtos comuns, a sensibilidade 

ao preço aumentou na medida em que a facilidade de comparação de produtos entre 

lojas distintas foi também incrementada. Entretanto, a facilidade de comparação entre 

lojas não apresentou impacto na sensibilidade em relação ao preço de produtos únicos, 

ou seja, aqueles oferecidos exclusivamente por um varejista; c) a redução simultânea 

dos custos de procura por preços, qualidade e comparação entre lojas propiciou maior 

bem-estar aos consumidores. Sob estas condições, foi relatada maior satisfação com a 

experiência de compra, maior eficácia na seleção dos produtos (avaliada em sessões de 

experimentação dos vinhos) e maior intenção de recompra, relatada em pesquisa 

efetuada dois meses após a compra; d) o marlret share dos produtos comuns não foi 

afetado pela diminuição dos custos de procura, apenas a participação dos lojistas foi 

modificada. Entretanto, para os produtos diferenciados, o market share aumentou. Os 

autores sugerem que, não somente os varejistas devem se conscientizar do impacto 

potencial dos custos de procura, mas os fabricantes também precisam enxergar que a 

diferenciação pode ser um caminho para o crescimento real. 

Lynch e Ariely (2000) apontam que em segmentos onde o consumidor recompra 

a mesma categoria de produtos inúmeras vezes, ao longo de sua vida, o efeito da 
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diferenciação pode ser diminuído na medida em que os clientes aprendam mais sobre as 

particularidades de cada produto e adquiram a habilidade de comparar estas diferenças. 

Todavia, não há indícios de que este fenômeno exerça alguma influência sobre o setor 

de bens duráveis, analisado neste estudo. 

Face aos argumentos que destacam a diferenciação como um importante 

elemento redutor do impacto da concorrência por preçoslO, as evidências levantadas por 

Araujo (2003), acerca do cenário brasileiro de eletrodomésticos, parecem ganhar maior 

relevância. Curiosamente, no segmento analisado, apenas um varejista oferece marcas 

próprias (private label) aos seus clientes, demonstrando que a diferenciação de produtos 

não faz parte da estratégia competitiva da grande maioria dos varejistas atuantes neste 

setor da economia. 

Brown e Goolsbee (2000) analisaram a variação dos preços dos seguros de vida 

entre 1992 e 1997 nos EUA. As evidências desse estudo indicam que o surgimento dos 

websites de comparação reduziram os preços dos seguros de vida entre 8% e 15%. Esta 

redução foi mais acentuada nas regiões com alta densidade de utilização da Internet. Os 

autores apontam que um aumento de 10% na participação de usuários de shopbots nos 

planos de seguro de vida pode gerar até 5% de redução nos preços médios praticados 

pelas seguradoras. Adicionalmente, a fase inicial de utilização dos websites de 

comparação gerou uma maior dispersão dos preços, seguida por uma redução da 

dispersão na medida em que mais clientes de seguros tomaram-se usuários dos 

shopbots. 

Ellison e Ellison (2001) investigaram as táticas utilizadas pelos varejistas 

eletrônicos para mitigar o impacto dos shopbots. Segundo eles, a prática mais popular e 

10 Ver Bakos (1997), Lynch e Ariely (2000), Brynjolfsson e Smith (2000a) e Alba et ai. (1997). 
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eficiente é atrair os consumidores através da exposição de produtos com qualidade e 

preços inferiores nos websites de comparação. O objetivo do varejistas é convencer os 

clientes atraídos a trocarem os itens escolhidos por produtos de melhor qualidade e 

maior margem de lucro, após entrarem efetivamente na loja eletrônica. 

Os autores analisaram o comportamento de consumidores em um website de 

comparação de componentes para computadores e descobriram que a sensibilidade ao 

preço observada foi maior do que qualquer outra já demonstrada em estudos empíricos 

predecessores. Entretanto, é importante observar que os produtos do segmento analisado 

são altamente padronizados, ou seja, oferecem um nível extremamente baixo de 

diferenciação, reforçando a importância dos preços no cenário de produtos e serviços 

comuns na Internet. 

Por sua vez, Smith e Brynjolfsson (2001) analisaram o comportamento de 

20.268 consumidores que pesquisaram informações sobre livros em 33 varejistas 

eletrônicos, através de um website de comparação de produtos. Eles descobriram que 

apesar de 49% das escolhas terem refletido o menor preço oferecido, a força da marca 

também se demonstra significativa na escolha dos consumidores. Adicionalmente, a 

sensibilidade dos clientes em relação ao custo do frete e impostos é maior do que a 

sensibilidade ao preço dos produtos. Os autores apontam que os três maiores varejistas 

eletrônicos de livros no mundo desfrutam de vantagens na sensibilidade ao preço em 

relação aos demais concorrentes. Especificamente, as evidências em relação a 

Amazon.com indicam que seus preços podem ser até 3% superiores aos praticados pelos 

dois rivais mais próximos (Barnes & Nobles e Borders) e até 5% maiores que os preços 

dos demais concorrentes, sem que isto afete a decisão de compra dos clientes que 

utilizaram um shopbot para escolher o fornecedor. 
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Smith e Brynjolfsson (2001) sugerem, ainda, que os consumidores utilizam a 

confiança na marca como um substituto para os aspectos não contratuais e informações 

que não estão disponíveis para a tomada de decisão, como a confiança na entrega. O 

estudo aponta que os clientes que modificaram a ordenação das informações na tela, 

para priorizar o prazo de entrega, demonstraram uma sensibilidade à marca quatro vezes 

maior do que os demais consumidores. 

Em estudo anterior, Brynjolfsson e Smith (2000b) verificaram que a 

Amazon.com desfruta de vantagem ainda maior entre os consumidores que visitam 

freqüentemente seu website, podendo praticar preços até 6,8% maiores, sem que isto 

implique perda de vendas. Os autores sugerem que este fenômeno se explica em função 

da qualidade diferenciada, da assimetria informacional em relação à qualidade dos 

concorrentes ou da preferência cognitiva dos consumidores. 

Pesquisas realizadas pelo e-bit (2001a; 2001b, 2001c) com consumidores do 

varejo eletrônico brasileiro corroboram a posição desses autores e demonstram que a 

força da marca e a confiança no lojista são fatores que influenciam significativamente a 

decisão de compra dos clientes. A Figura 4 apresenta as principais motivações para a 

visitação de websites de varejo, ao passo que a Figura 5 reflete o valor da marca para os 

consumidores em B2C. 
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Montgomery et ai. (2001) sugerem que os custos cognitivos associados com a 

avaliação de inúmeras ofertas, apresentadas pelos shopbot, podem ser significativos a 

ponto dos consumidores enxergarem menos valor no uso das ferramentas de 

comparação. Esse estudo analisou a oferta de 60 livros em 28 livrarias virtuais e aponta 

que 90% dos clientes escolhem sua loja preferencial quando se deparam com uma 

relação muito extensa de lojas em um shopbot. 

Blair, Harris e Monroe (2002) estudaram o efeito da comparação de preços de 

aparelhos de vídeo-cassete (produtos com baixa diferenciação), envolvendo anúncios 

com e sem redução de preços no varejo convencional. Para tal, analisaram 

empiricamente três experimentos envolvendo alunos universitários que visitaram lojas 

de formatos diversos para pesquisar os produtos alvo da pesquisa. Suas evidências 

apontam que os participantes que visitaram mais lojas demonstraram maior propensão a 

considerar o preço comparativo como um indicador do preço normal da loja. Por 

exemplo, em promoções onde se anuncia "De: R$ 129,00 Por: R$ 109,00", os 

consumidores tendem a interpretar o preço sem desconto ("De:") como o preço normal 

da loja. Por conseguinte, os varejistas devem se assegurar que o preço anunciado sem 

desconto esteja compatível com a oferta da concorrência, sob o risco do consumidor 

elevar sua estimativa quantos a preço regularmente praticado na loja em promoção. 

Blair, Harris e Monroe (2002) sugerem que em mercados competitivos, onde os 

consumidores encontram-se informados quanto às ofertas dos concorrentes, a exposição 

prolongada de preços comparativos pode induzir os consumidores a acreditar que os 

preços normalmente praticados pelo varejista são mais elevados, dificultando a 

percepção de que as ofertas promocionais são realmente baixas e afetando o julgamento 

da imagem da loja. Os autores recomendam que os varejistas adotem o modelo utilizado 
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pelas revendas automotivas dos EUA, onde os anúncios comparativos fazem referência 

ao preço da concorrência (p.ex.: "Vendido pelos concorrentes por R$ 129,00"). 

Segundo eles, esta prática não apresenta implicações quanto ao preço regularmente 

praticado pelo varejista. 

Chen e Sudhir (2002) sugerem que as empresas devem personalizar sua 

abordagem com os clientes, oferecendo preços diferenciados conforme o nível de 

informação demonstrado pelos consumidores. Em outras palavras, os autores propõem 

que os varejistas cobrem mais caro dos clientes que não entraram em sua loja eletrônica 

através de shopbots, sugerindo adicionalmente que as empresas enviem e-mails com 

preços diferenciados para cada perfil de cliente. Segundo eles, esta seria uma solução 

para que os websites de comparação não transformem a Internet em um ambiente 

baseado na competição por preços baixos. Além das implicações éticas desta proposta, 

esses autores não levam em consideração que o consumidor pode se informar sobre os 

preços e adiar a decisão de compra para um momento posterior, onde o mesmo entraria 

diretamente no website do varejista. Se isto ocorrer, o cliente será surpreendido com um 

preço mais alto do que foi observado em algum shopbot ou um preço menor do que foi 

informado no e-mail da empresa, podendo gerar prejuízos significativos para a 

reputação da marca. Em setembro de 2000 a Amazon.com realizou testes em seu 

website, cobrando preços diferenciados, de forma aleatória, para 68 títulos de DVD. 

Quando alguns consumidores perceberam o que estava ocorrendo, os rumores se 

espalharam rapidamente através das salas eletrônicas de bate-papo (chat rooms). A 

repercussão negativa foi tão forte que o presidente da Amazon, Jeff Bezos, emitiu um 

comunicado oficial para a imprensa se retratando e declarando o arrependimento da 

empresa pelos testes realizados (ver Weiss, 2000). 
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Iyer e pazgal (2003) investigaram os preços praticados pelos varejistas de CDs, 

livros e filmes, entre abril e agosto de 2000, nos cinco shopbots mais utilizados da 

Internet. Esse estudo demonstra que os websites de comparação não implicam 

necessariamente na redução de preços, mesmo em mercados de produtos homogêneos. 

Alguns varejistas estabelecem preços dentro de uma estratégia de equilíbrio misto, 

permitindo cobrar mais caro dos clientes fiéis ou menos informados sobre preços, tendo 

como contrapartida o oferecimento de preços menores para os consumidores mais bem 

informados. Adicionalmente, suas evidências demonstram que, ironicamente, os preços 

médios apresentados pelos shopbots sobem na medida em que mais varejistas 

participam dos websites de comparação. Segundo os autores, este fenômeno seria 

explicado pelo fato de que com o aumento da competição, a probabilidade de conquistar 

novas vendas através de preços baixos é reduzida, levando os varejistas a retornarem 

seus preços ao nível normalmente praticado. 

Reibstein (2002) analisou os fatores que influenciam a decisão da primeira 

compra e a intenção de efetuar futuras transações com o mesmo varejista eletrônico. 

Para tal, coletou dados de um website de comparação de produtos e realizou pesquisas 

com consumidores através do uso de banners, para registrar imediatamente após a 

compra de produtos pela Internet, quais os fatores mais relevantes para atração e 

retenção de clientes. 

Quanto à utilização dos shopbots, o estudo aponta que o critério mais utilizado 

para ordenação dos fornecedores na tela foi o preço, seguido de "entrega no prazo", 

atributo alimentado através do feedback dos clientes que já efetuaram compras no 

website em questão, refletindo a performance logística do varejista. A partir da 
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ordenação escolhida, o primeiro varejista da tela foi o mais freqüentemente escolhido, 

seguido do segundo, terceiro e assim por diante, em uma proporção geométrica. 

O autor verificou que em praticamente todos os segmentos de consumidores 

analisados (adolescentes, adultos jovens e adultos maduros - todos subdivididos em 

grupos com e sem filhos e por faixa de renda: mediana ou alta), o preço foi o atributo 

julgado mais relevante pelos clientes. A única exceção foi o segmento de adultos 

maduros que privilegiou a apresentação dos produtos. Uma descoberta importante desse 

estudo é que a relevância dos atributos varia conforme a finalidade do produto sendo 

adquirido. Especificamente, para todos os clientes que compraram presentes, a 

apresentação dos produtos foi o critério mais importante, seguido de "entrega no prazo". 

Nesta condição de compra, o preço foi o quinto atributo em importância. Reibstein 

(2002) argumenta que essas evidências fazem sentido, pois os clientes procuram se 

assegurar de que o produto escolhido é consistente com a pessoa a ser presenteada. 

Adicionalmente, parece ser de extrema importância que um presente seja entregue 

dentro do prazo combinado. 

É relevante observar que no estudo de Reibstein (2002), a pesquisa com clientes 

avaliou apenas aqueles que efetivamente compraram produtos, não considerando os 

fatores relevantes sob a ótica dos consumidores que, por algum motivo, não efetuaram 

transações. Adicionalmente, cada consumidor informou a quantidade de vezes que já 

havia efetuado transações no website em questão e o valor das mercadorias compradas. 

Ou seja, as evidências apontadas quanto à freqüência de compras se baseiam em dados 

informados pelos clientes e não na análise do histórico real das transações. No mais, as 

informações sobre a intenção de recompra demonstrada pelos consumidores não foi 

confrontada com o que ocorreu de fato, ou seja, a pesquisa observa o interesse em 
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recomprar e não as recompras efetivamente realizadas. Aos olhos de um leitor crítico, as 

implicações dessas limitações podem invalidar algumas evidências apontadas na 

pesquisa. A despeito destas considerações, seguem as demais descobertas realizadas por 

Reibstein (2002): a) a maior incidência de recompras ocorre nos itens de baixo ticket 

médio, como CDs de música e livros; b) a quantidade de itens comprados aumenta na 

medida em que a freqüência de transações também aumenta; c) 23% dos consumidores 

responderam que compram praticamente todos o produtos de uma categoria em um 

único website. O autor sugere que, face aos baixos custo de troca, isto indica que há 

oportunidades significativas para os novos entrantes capturarem clientes de outros 

varejistas, reduzindo significativamente as vantagens do pioneirismo neste canal de 

vendas; d) 54% dos participantes indicaram uma alta probabilidade de recompra no 

mesmo varejista. Segundo o autor, isto reflete o alto nível de satisfação dos 

consumidores com as experiências no website. Essas evidências se encontram alinhadas 

com a observação de Ariely e Carmon (2000), onde a experiência de compra percebida 

pelos clientes, ao término da transação, exerce a influência mais significativa sobre a 

predisposição em recomprar. 

Reibstein (2002) sugere que o preço pode se demonstrar importante para atrair 

consumidores, mas se o varejista não oferecer bons serviços e uma entrega confiável, 

dificilmente os clientes retomarão para comprar novamente. Face à grande concorrência 

e os baixos custos de troca na Internet, o autor sugere que os varejistas eletrônicos que 

atraem consumidores ávidos por barganha estão atraindo um segmento de clientes 

extremamente volúvel e que dificilmente conseguirá ser retido, mesmo que a redução de 

preços seja oferecida rotineiramente. 
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2.3. MECANISMOS DE AQUISIÇÃO E RETENÇÃO DE CLIENTES 

Nesta seção são analisados alguns dos mecanismos de aquisição e retenção de 

clientes, refletidos em práticas e abordagens observadas na literatura do Marketing de 

Relacionamento e pertinentes para o estudo ora apresentado. 

Homburg et ai. (2000) sugerem que as empresas devem modificar seus sistemas 

organizacionais, a fim de se tomarem efetivamente orientadas a clientes. Segundo eles, 

ao deslocarem o foco de produtos para clientes, as empresas serão capazes de 

compreender de forma mais aprofundada os consumidores, possibilitando o 

atendimento efetivo de suas necessidades e alavancando o potencial financeiro dos 

mesmos. Os autores apontam que os processos contábeis e sistemas de informação 

devem acompanhar a receita e rentabilidade propiciada por indivíduos ou grupos de 

clientes. Adicionalmente, as empresas devem remunerar e premiar seu corpo gerencial e 

força de vendas em virtude do foco estabelecido nos clientes (informações coletadas, 

mudanças culturais, renovação de competências etc). 

Por sua vez, Day e Montgomery (1999) consideram fundamental o entendimento 

de algumas questões envolvendo o marketing contemporâneo. Segundo eles, na medida 

em que o foco desta área tem se deslocado da abordagem transacional para a relacional, 

novas questões emergiram e continuam sem respostas: o que influencia de forma mais 

significativa a fidelidade (a inércia ou a preferência consistente)? O comportamento 

contemporâneo é mais compatível com a lealdade poligâmica (fidelidade a múltiplos 

fornecedores) ou com a devoção absoluta a uma única marca? Os consumidores estão se 

tomando tão volúveis e sensíveis ao preço a ponto de se poder antever o extermínio da 

fidelidade em muitos mercados? O que pode ser afirmado acerca da duração de um 
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relacionamento leal e dos retornos dos investimentos realizados para elevar os níveis de 

fidelização? 

Segundo Jones e Sasser (1995), meramente satisfazer os consumidores que 

possuem um maior grau de liberdade para exercer suas escolhas não é suficiente para 

mantê-los fiéis. Os autores sugerem que em mercados menos competitivos os clientes 

são mais facilmente retidos pelas empresas, mesmo com baixos níveis de satisfação, em 

função da escassez de substitutos ou de altos custos de troca. Em contrapartida, em 

mercados altamente competitivos, com diversidade de opções e baixos custos de troca, 

mesmo com níveis de satisfação relativamente elevados, as empresas não têm garantias 

quanto à evasão de clientes. Estas considerações parecem ser ainda mais relevantes para 

o cenário analisado no presente trabalho, notadamente o varejo eletrônico e não 

contratual. 

Rust e Oliver (2000) argumentam que as empresas podem obter lucratividade 

através da manutenção de um alto nível de expectativa dos consumidores, refletido no 

encantamento dos mesmos com a qualidade dos serviços e produtos oferecidos. 

Segundo os autores, programas de encantamento tomam-se barreiras contra o assédio 

dos concorrentes e são difíceis de serem copiados, em virtude do alto custo de 

implementação. De forma complementar, Seybold (1998) descreve uma tática de 

encantamento utilizada pela Amazon.com, que consiste em enviar bilhetes manuscritos 

para os melhores clientes agradecendo pelas compras efetuadas ou se desculpando pelo 

atraso no atendimento do pedido, em virtude da falta de estoque nos fornecedores. 

Outra abordagem utilizada pelas empresas para reter os consumidores é o 

oferecimento de programas de fidelidade, envolvendo premiações para a quantidade, 

freqüência, receita e rentabilidade das compras efetuadas por seus clientes. Bolton, 
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Kannan e Bramlet (2000) apontam que os programas de fidelidade tomam os clientes 

menos sensíveis às perdas, com relação a qualidade e preço praticados pela empresa, 

quando comparados com a concorrência. Em outras palavras, os clientes envolvidos por 

esses programas subestimam as avaliações negativas da empresa vis-à-vis os 

competidores. 

Em contrapartida, Dowling e Uncles (1997) alertam que a introdução de 

programas de fidelidade em mercados competitivos é um erro estratégico. Além dos 

altos custos envolvidos nesses programas, os autores sugerem que o contra-ataque da 

concorrência pode ser mais efetivo do que as vantagens esperadas. Segundo eles, os 

concorrentes podem oferecer descontos imediatos que serão melhor recebidos pelos 

clientes do que os beneficios retardados pelos programas de fidelidade. Adicionalmente, 

esses programas podem ser facilmente copiados e melhorados pelos demais 

competidores. Estes argumentos parecem ganhar maior importância à luz do estudo de 

Cigliano et aI. (2000), onde os programas de fidelidade de 26 grandes varejistas dos 

EUA e 17 do Reino Unido foram analisados. Os autores identificaram ~ês principais 

problemas com esses programas: a) requerem investimentos elevados; b) eventuais 

falhas no relacionamento são mais dificeis de serem resolvidas, visto que os 

consumidores consideram que as empresas obtêm vantagens de seus erros; c) há muitos 

questionamentos acerca da contribuição desses programas, para o aumento da 

fidelização ou do nível de consumo dos clientes. 

A fim de avaliar as práticas contemporâneas de relacionamento com os 

consumidores, Coviello et aI. (2002) realizaram uma pesquisa com 308 empresas dos 

EUA, Canadá, Finlândia, Suécia e Nova Zelândia. Especificamente, os autores 

investigaram como diferentes tipos de empresas se relacionam com o mercado e qual a 
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ênfase das seguintes abordagens nas práticas de marketing: transacional (gerenciar o 

marketing mix para atrair e satisfazer os consumidores), relacional (desenvolver 

relacionamentos interpessoais que propiciem beneficios mútuos para compradores e 

vendedores) e híbrida (combinação das duas anteriores). Suas evidências indicam que as 

abordagens transacional, relacional e híbrida são praticadas de forma homogênea, cada 

uma equivalendo a aproximadamente um terço das práticas investigadas. Entretanto, a 

análise específica das empresas de varejo revela que 39% das empresas deste segmento 

têm foco predominantemente transacional, 50% tem foco híbrido e apenas 11 % 

enfatizam o relacionamento. A ênfase transacional foi ainda maior para as grandes 

empresas, com mais de mil funcionários. Coviello et ai. (2002) argumentam que a alta 

incidência desta abordagem era esperada em função das grandes empresas varejistas 

atenderem a mercados maiores, que tomam as atividades essencialmente re1acionais 

mais dificeis e dispendiosas. Quanto a predominância da prática híbrida, os autores 

sugerem que isto reflete a tendência pluralista na adoção de táticas e ferramentas para 

relacionamento com o mercado, onde as empresas buscam um balanço entre as 

abordagens transacional e relacional. 

As evidências apontadas por Coviello et ai. (2002) encontram-se em 

conformidade com os argumentos de Day e Montgomery (1999), os quais sugerem que 

apesar do campo conceitual do marketing ter deslocado sua ênfase da abordagem 

transacional para a relacional, a prática de marketing demonstra que a força do modelo 

tradicionalmente orientado a transações ainda persiste, seja ele utilizado de forma 

predominante ou combinado com a abordagem relacional. 

Dowling (2002) sugere que muitos clientes não desejam estabelecer um 

relacionamento com a maioria dos produtos, serviços e empresas onde compram. 
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Segundo o autor, as pessoas simplesmente não dispõem do tempo, interesse ou energia 

emocional para construir relacionamentos com uma ampla variedade de fornecedores. A 

razão para isto, prossegue Dowling, seria o fato de que os relacionamentos são 

especiais, envolvendo confiança mútua, comprometimento, compartilhamento e 

parceria. Este é o modelo de relacionamento que muitas pessoas carregam em suas 

mentes e corações. 

Dowling (2002) aponta ainda que no varejo a natureza do relacionamento 

fornecedor versus cliente se toma paradoxal, em virtude da empresa estar tentando 

estabelecer um relacionamento com os clientes, ao mesmo tempo em que tenta obter 

lucro dos mesmos. O autor sugere que os consumidores compreendem este paradoxo e 

não confundem as transações comerciais e a falsa intimidade proferida pelas empresas 

com relacionamento interpessoal. 

Para Wolfinbarger e Gilly (2001), mesmo os consumidores orientados a 

transações podem construir vínculos com empresas, quando são bem servidos. Os 

autores argumentam que esses clientes possuem pouco tempo e são menos propensos a 

buscarem alternativas, desde que consigam encontrar os produtos e informações que 

desejam, transacionar com facilidade e receber suas compras no prazo combinado. Em 

suma, as empresas devem oferecer o que esses consumidores solicitarem, no tempo 

desejado e atendendo a seus questionamentos e requisições com agilidade. Wolfinbarger 

e Gilly (2001) sugerem ainda que as empresas podem construir relações de lealdade, 

mesmo que os clientes não estejam interessados em visitar o website com freqüência, 

receber correspondências com promoções ou participar de comunidades virtuais. 

Todavia, há situações onde a construção de um relacionamento comercial é 

relevante. Schounten e McAlexander (1995) demonstram que alguns consumidores 
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podem atribuir um valor social e psicológico para a marca, identificando-a com seu 

estilo de vida. Os autores analisaram o comportamento de motociclistas proprietários de 

Harley-Davidson e apontam que uma motocicleta desta marca equivale a um bilhete de 

entrada para uma das diversas subculturas Harley-Davidson. Essa empresa associa seu 

produto aos valores da liberdade individual, machismo, patriotismo e orgulho norte 

americano. Seybold (1998) acrescenta que a Harley-Davidson desfruta de uma condição 

ímpar no paradigma de fidelidade: ter seu logotipo tatuado no corpo de seus clientes 

mais leais. 

Dowling (2002) pondera que em algumas situações as empresas não conseguirão 

estabelecer um relacionamento com seus clientes. Ao invés disto, caberá a elas apenas 

prover bons produtos e serviços com um preço competitivo e facilitando a forma de 

fazer negócios. Neste caso o foco será o fornecimento do melhor valor para o cliente, 

nem mais, nem menos. O autor argumenta ainda que, face às dezenas de milhares de 

marcas disponíveis no mercado, mesmo que uma centena de fornecedores consigam 

conquistar da lealdade de seus clientes, eles ainda seriam a exceção e não a regra. 

Oliver (1999) propõe um arcabouço conceitual sobre fidelização. Para o mesmo, 

a satisfação pode ser o início de uma seqüência de eventos que culminará com um 

estágio independente, denominado fidelidade. Neste estágio, as experiências 

insatisfatórias podem não alterar a condição de lealdade do cliente. 

O autor defme a satisfação, em uma transação de negócios, como o prazer obtido 

através do consumo que atende alguma necessidade, desejo ou objetivo. Sua definição 

de lealdade refere-se a um comprometimento profundo em recomprar um produto ou 

serviço preferido, de forma consistente ao longo do tempo, a despeito de influências 

momentâneas e esforços de marketing que tenham o potencial de mudar seu 
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comportamento. Ele sugere que o nível extremo da fidelidade é representado por aquele 

consumidor que irá manter seu relacionamento, a despeito de todos os custos e 

obstáculos. Em seu arcabouço, a fidelização evolui ao longo de quatro fases: 

1) Lealdade cognitiva: com base nas informação disponíveis, o consumidor 

acredita que uma marca é superior às outras. Para tal, baseia-se em conhecimento prévio 

ou em informação recente, aliado à experiência própria ou de outrem. Refere-se aos 

atributos, desempenho e nível de serviço da marca (p.ex.: preço, tecnologia, prazo de 

entrega etc); 

2) Lealdade afetiva: desenvolve-se com base na acumulação de experiências 

satisfatórias e prazerosas. Enquanto a cognição está sujeita aos contra-argumentos da 

concorrência, a afetividade não é tão facilmente abalada; 

3) Lealdade conativa: implica no comprometimento em recomprar de 

determinado fornecedor ou marca. Entretanto, este estágio denota apenas a intenção de 

recomprar. É importante observar que o desejo não é garantia de uma ação concreta; 

4) Lealdade de ação: este é o ponto em que a intenção motivada no estágio 

anterior é transformada em prontidão e disposição para agir. É a materialização do nível 

extremo da fidelidade, onde o consumidor irá superar os obstáculos para que seu desejo 

se concretize; 

Oliver (1999) sugere que o caminho da fidelização apresenta alguns obstáculos: 

a) ambientes com competição agressiva, principalmente baseada em preços e no 

oferecimento de produtos comuns ou homogêneos tendem a incentivar os consumidores 

a buscarem a satisfação dos elementos cognitivos de seu comportamento. Isto irá 

requerer um enorme esforço para que a empresa se diferencie pela inovação e qualidade 

de seus serviços, evitando a concorrência por preços; 
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b) idiossincrasias do consumidor, envolvendo diversos aspectos que ameaçam 

ou dificultam que os consumidores se fidelizem em estágios mais avançados: interesse 

pela diversificação, lealdade a mais de um fornecedor, mudança nas necessidades, 

interesses dos consumidores etc; 

c) incentivos para troca de fornecedor: assédio dos concorrentes, deterioração 

dos níveis de serviço, concorrência por preços, ataques dos concorrentes (procurando 

criar ou despertar insatisfação nos consumidores quanto à marca ou fornecedor visado). 

Segundo Anderson e Sullivan (1993), um ataque envolvendo informações negativas 

sobre uma empresa, que não consegue ser adequadamente desmentido, gera um impacto 

muito maior na insatisfação dos clientes do que o impacto positivo gerado pelo pronto 

esclarecimento da situaçãoll
. 

As principais recomendações gerenciais apresentadas por Oliver (1999) são: 

a) caso a empresa não consiga oferecer e manter a superioridade de seus 

produtos e serviços, face à agressividade da concorrência, o pré-requisito para uma 

lealdade cognitiva estará comprometido, condicionando a empresa à utilização de 

estratégias pouco lucrativas, como a redução de preços; 

b) a lealdade não estará disponível para muitas empresas, vis-à-vis as 

características de seus produtos, serviços e segmento de negócios. Neste âmbito, o 

esforço e dinheiro gasto com programas de fidelização estará fadado a não produzir 

resultados. Essas empresas devem se contentar com o oferecimento de satisfação aos 

seus clientes. 

O autor também sugere que um importante facilitador para a fidelização é a 

criação de comunidades, consistindo de uma aliança social em que a motivação básica 

11 As considerações éticas desta prática não são objeto de análise do presente estudo. 
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de cada participante é fazer parte do grupo e a motivação básica do grupo é a gratidão 

aos seus membros. Segundo Schouten e McAlexander (1995), os clientes sentem-se 

parte de uma comunidade quando compartilham os mesmos valores e comportamentos 

de consumo. Wolfinbarger e Gilly (2001) alertam que a construção de comunidades 

com objetivos comerciais pode ser antiética se as empresas fizerem uso do entusiasmo 

dos clientes para praticar preços mais elevados do que em condições normais de 

competição. 

A despeito dessas considerações, Brown, Tilton e Woodside (2002) demonstram 

que a construção de uma estrutura sólida de comunidades virtuais - através de fóruns, 

salas de bate-papo e páginas para avaliação de produtos - constitui uma importante fonte 

de lucro do varejo eletrônico. Os autores analisaram o comportamento de 40.000 

consumidores na Internet e suas evidências indicam que: a) os membros de 

comunidades virtuais respondem por 2/3 das vendas de um website, a despeito de 

representarem apenas 1/3 das visitas; b) usuários que participam da avaliação de 

produtos ou contribuem com mensagens nos fóruns visitam os websites 9 vezes mais 

freqüentemente do que aqueles que não participam de comunidades; c) membros de 

comunidades compram quase 2 vezes mais do que os demais clientes; d) mesmo aqueles 

usuários que apenas participam de forma passiva das comunidades (lêem mensagens 

mas não contribuem) são visitantes e compradores mais freqüentes do que os demais 

consumidores. 

A fim de verificar a importância financeira dos aspectos qualitativos observados 

em uma transação na Internet, Kotha, Rajgopal e Venkatachalam (2003) analisaram 48 

varejistas de 19 diferentes setores, ao longo de 16 meses. Nesse estudo foram avaliadas 

cinco dimensões relacionadas à qualidade experimentada pelos consumidores 
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eletrônicos: a) facilidade de utilização dos websites; b) confiança nos varejistas; c) 

portfólio de produtos e serviços oferecidos; d) presença de serviços de relacionamento, 

tais como comunidades virtuais e personalização do website; e) liderança de preço por 

parte do varejista. O estudo aponta uma associação positiva entre o valor das empresas 

na bolsa de valores e a qualidade das transações experimentadas pelos clientes em duas 

das dimensões analisadas: confiança nos varejistas e presença de serviços de 

relacionamento, tais como comunidades virtuais e personalização do website. Os autores 

sugerem que as dimensões ligadas à facilidade de utilização e liderança de preço são 

facilmente copiadas pelos concorrentes. Por conseguinte, não propiciam vantagem 

financeira, refletida no valor da empresa no mercado acionário. Kotha, Rajgopal e 

Venkatachalam (2003) argumentam, também, que os beneficios associados ao 

oferecimento de uma grande variedade de produtos (terceira dimensão) não compensam 

os custos inerentes a esta estratégia. 

Partindo para outra ferramenta de abordagem aos clientes, Erdem, Mayhew e 

Sun (2001) analisaram o impacto das promoções sobre o comportamento dos 

consumidores no setor varejista de alimentos, através de dados coletados pela 

ACNielsen. Nesse estudo, os autores dividem os consumidores em três segmentos, 

refletindo a forma como estes interpretam as ofertas em um ambiente competitivo: 

sensíveis às perdas, medianos e sensíveis aos ganhos. 

Suas evidências indicam que os consumidores sensíveis às perdas são maIS 

influenciados por fatores como preço, cartazes e atributos dos produtos do que os 

demais consumidores. Adicionalmente, sugerem que os cartazes e atributos dos 

produtos influenciam, de forma mais significativa, os consumidores mais bem 

informados sobre os preços, independentemente se esses consumidores são sensíveis às 
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perdas ou ganhos. Em estudo anterior, Han, Gupta e Lehmann (1993) apresentaram 

evidências de que uma maior volatilidade nos preços de uma marca específica parece 

gerar um sentimento de perda nos consumidores, ao passo que a oferta de descontos por 

outras marcas desperta um sentimento de ganho nos consumidores. 

Erdem, Mayhew e Sun (2001) também demonstram que as marcas que 

desfrutam de maior fidelidade são menos dependentes de promoções para atrair 

consumidores de outras marcas e são também menos afetadas pela sensação de perda 

dos consumidores durante os períodos de promoção. Os autores alertam que os 

varejistas que atendem a um grande volume de clientes, principalmente donas de casa, 

devem se preocupar com o efeito duradouro das promoções, pois este perfil de 

consumidor demonstra-se mais sensível ao preço e às perdas. 

Irunan, McAlister e Hoyer (1990) estudaram o impacto das práticas 

promocionais sobre a percepção dos consumidores e apontam evidências de que a oferta 

freqüente de descontos permite que as empresas utilizem, de forma alternada, 

divulgações que não oferecem redução de preços e obtenham a mesma eficiência no 

volume de vendas. Especificamente, esse estudo demonstra que os cartazes 

promocionais onde a palavra "liquidação" aparece acompanhada dos preços normais 

podem gerar um volume de vendas comparável ao de promoções reais. A despeito das 

considerações éticas envolvidas nesta prática, é importante observar que a percepção 

dos consumidores pode ser contaminada por um acentuado apetite por barganhas. As 

evidências de Inman, McAlister e Hoyer (1990) são passíveis de generalização para o 

varejo eletrônico, através de recursos de divulgação como os e-mails que destacam uma 

boa oportunidade de compra e realçam o valor dos produtos anunciados sem a 

necessidade de oferecer descontos de forma sistemática. 
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Seybold (1998) e Peppers, Rogers e Dorf (1999) acrescentam que a 

personalização de e-mai/s possibilita a implementação de ofertas diferenciadas, 

explorando o potencial individual de cada consumidor e respeitando as áreas de 

interesse, prazos e freqüência de envio de correspondências para os mesmos. Os 

argumentos desses autores ganham maior relevância à luz de um relatório da Quris, 

empresa de consultoria especializada em relacionamentos por e-mai/. Segundo a Quris 

(2002), 59% dos consumidores não enxergam qualquer valor nos produtos divulgados 

por e-mai! e 53% reclamam da quantidade excessiva de correspondências recebidas. 

Krishna, Currim e Shoemaker (1991) pesquisaram, através de questionários 

enviados pelo correio, a percepção dos consumidores em relação à variação dos preços 

em um determinado supermercado, ao longo de 12 semanas. Esse estudo sugere que a 

maioria dos consumidores percebe a diferença entre as marcas que oferecem promoções 

freqüentes e as que oferecem esporadicamente. Curiosamente, os consumidores tendem 

a subestimar a freqüência da promoções mais regulares e superestimar a freqüência das 

promoções esporádicas. Ou seja, aqueles que oferecem promoções esporadicamente são 

duplamente beneficiados, tanto pela percepção equivocada dos consumidores, quanto 

pela maior margem de lucro obtida ao longo do tempo. 

Outra importante evidência desse estudo é que os consumidores interessados ou 

habituados em consumir determinada categoria ou marca de produtos foram capazes de 

acertar a freqüência das promoções e os preços reais e promocionais dos produtos, com 

uma precisão até cinco vezes maior do que os clientes que não consomem ou não estão 

interessados nos mesmos itens. Especificamente, até 77% dos consumidores habituados 

ou interessados em determinadas categorias de produtos responderam corretamente se 

aqueles itens estiveram em promoção durante as 12 semanas da pesquisa. Os autores 
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argumentam que a prática freqüente de promoções pode afetar a imagem da marca e 

induzir os clientes a somente efetuarem compras em situações de preço reduzido, 

mesmo que isto implique em substituição de sua marca predileta. 

Krishna, Currim e Shoemaker (1991) apontam que o conhecimento demonstrado 

pelos consumidores quanto ao histórico de preços oferecidos em determinados produtos 

pode capacitar os clientes a julgarem se uma determinada oferta demonstra-se valiosa 

em relação às promoções do passado. Em outras palavras, os clientes podem não 

responder a uma redução de preços da forma como a empresa espera. Os autores 

demonstram que a memória dos consumidores em relação aos preços praticados é 

significativamente maior para as marcas que oferecem promoções freqüentemente. Em 

conseqüência, estas marcas poderão obter um retomo insatisfatório nas campanhas 

promocionais que ofereçam um menor desconto. 

Segundo Camp (1999), outra tática freqüentemente utilizada para reter clientes 

na Internet é o oferecimento de preços mais baixos neste canal de vendas do que nos 

demais canais operados pelas empresas. O autor alerta que além dos riscos inerentes aos 

conflitos de precificação, tais como a erosão da marca e o aumento da assimetria 

informacional, essa abordagem pode levar a outro conflito interno na empresa - a 

canibalização entre os canais de venda (ver Gulati e Garino, 2000). 

Porter (2001) acrescenta que os varejistas eletrônicos que atuam com base na 

oferta sistematizada de preços reduzidos, na expectativa de fidelizar os consumidores, 

perderão seus "melhores" clientes para os canais tradicionais de venda quando 

encerrarem esses subsídios. Segundo o autor, o setor de comércio eletrônico tem 

minado suas próprias vantagens competitivas ao adotar um modelo de convergência 

estratégica, onde os concorrentes copiam as "melhores" práticas observadas no 
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mercado. A busca incessante pela retenção de clientes, a qualquer custo, parece ser uma 

destas "melhores" práticas. 

A discussão sobre o conflito de canais ganha maior relevância à luz do estudo de 

Wolfinbarger e Gilly (2001). Em entrevista com 1.013 consumidores na web, 71% 

declararam que seu hábito de compras considera um objetivo determinado, ao passo que 

os demais 29% indicaram que costumam comprar por impulso. Ambos os segmentos de 

clientes informaram que utilizam as lojas tradicionais para desfrutar da experiência de 

sair de casa, aproveitar o tempo em companhia da família e dos amigos, além de 

comparar preços e experimental os produtos, através do toque, cheiro e visualização das 

características relevantes. É possível supor que o oferecimento de promoções 

diferenciadas entre as lojas eletrônicas e as tradicionais implique certo grau de 

dissonância cognitiva nos consumidores (ver Festinger, 1957). 

Por fim, a ferramenta mais utilizada para aquisição e retenção de consumidores é 

a veiculação de propagandas e publicidade, que pertencem à dimensão Promoção, do 

Composto de Marketing (ver McCarthy, 1960). Um relatório da CrossRoads (2001) 

indica que a evolução dos gastos com propaganda no mundo excede em um terço o 

crescimento da economia mundial. Segundo o relatório, esse padrão de gastos deriva da 

forte crença, por parte das empresas, de que o contínuo investimento em propaganda 

permite não só atrair como também reter os clientes, garantindo sua posição 

mercadológica. Como implicações práticas dessa percepção, os custos de propaganda 

não devem ser rateados apenas pelos consumidores adquiridos em determinado período, 

isto é, devem também ser consideradas as recompras efetuadas pelos clientes antigos. 

Tal fenômeno afetará a razão entre os custos de aquisição e retenção apontada pela 

TARP (entre 2:1 e 20:1 - ver Goodman, 1999). 
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2.4. MÉTRICAS RELACIONADAS À RETENÇÃO E VALOR DOS CLIENTES 

Em face do arcabouço construído neste capítulo, toma-se necessário estimar o 

potencial financeiro dos clientes freqüentes e esporádicos, a fim de quantificar sua 

importância para os lucros das empresas. Para tal, a presente seção irá discutir algumas 

métricas disponíveis na literatura de marketing, para o gerenciamento do valor 

financeiro dos clientes. Segundo Dowling (2002), a relevância da rentabilidade dos 

clientes é tão grande que o acrônimo CRM (Customer Relationship Management) 

deveria ser modificado para CPM (Customer Profitability Management). 

Para o cálculo do valor dos clientes, Kotler (1999) recomenda o uso do LTV 

(Lifetime Value), que representa o total de gastos por parte de um consumidor, em 

determinada categoria de produtos, ao longo de toda a sua vida, independentemente do 

fornecedor com quem transacionar. Em Peppers e Rogers (1997), o L TV representa o 

lucro proporcionado por um cliente, descontados os custos associados à sua aquisição e 

retenção, ao longo de todo o seu relacionamento com uma firma específica. 

Rust, Zeithaml e Lemon (2000) alertam que, apesar de ser importante, o 

acompanhamento das receitas propiciadas pelos clientes pode ser enganoso em virtude 

das variações das margens de lucro das transações. Para eles, o L TV é influenciado por 

diversos fatores como: a) período de tempo adotado para análise dos clientes; b) custo 

de capital - quanto maior for a taxa de desconto, menor será o valor presente associado 

aos clientes; c) freqüência de compras de cada cliente; d) marcas e categorias de 

produtos escolhidos pelos consumidores; e) entrada de novos concorrentes no cenário 

competitivo. Esses autores acrescentam que uma empresa pode elevar o L TV de seus 

clientes através do aumento dos índices de retenção e aquisição de consumidores, bem 

como pelo incremento da lucratividade dos mesmos. 
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Stone (1984) sugere o uso da métrica RFM (Recentidade, Freqüência e Valor 

Monetário) para pontuar o valor dos clientes. Para esse autor, os melhores clientes, ou 

seja, aqueles que apresentam maior probabilidade de comprar novamente, são: os que 

realizaram compras mais recentemente, os que compraram mais freqüentemente dentro 

de determinado período e aqueles que gastaram determinados valores. 

De acordo com a Direct Marketing Association 12, George Cullinan foi o 

primeiro a reconhecer a importância dos bancos de dados como um dos fundamentos 

para o sucesso em marketing direto, tendo proposto em 1961 o modelo RFM para 

analisar os dados dos clientes. 

A operacionalização deste modelo tem apresentado inúmeras variações ao longo 

da literatura de marketing. Para o cálculo da recentidade, alguns autores sugerem que 

sejam contabilizados os dias decorridos desde a última compra (Cullinan, 1977; Bauer, 

1988). Bult e Wansbeek (1995) sugerem uma forma alternativa, que considera a 

quantidade de correspondências enviadas para o cliente, desde sua última compra. 

Kestnbaum (1979) alerta que as variáveis utilizadas em modelos preditivos podem 

precisar sofrer transformações para permitir que seu potencial seja explorado de forma 

eficiente. Entre outras técnicas, a transformação logarítmica é freqüentemente 

empregada para reduzir a inclinação (skewness) da distribuição (Shepard, 1997). 

Por sua vez, a freqüência é normalmente calculada em função da quantidade de 

compras que o cliente efetuou em determinado período de tempo (Bauer, 1988; Bult e 

Wansbeek, 1995). Por fim, o valor monetário pode ser contabilizado como o somatório 

de todas as compras efetuadas pelo cliente (Cullinan, 1977), como o maior ticket médio 

observado, ou através da médias dos valores comprados (Nash, 1994). Bauer (1988) 

12 Ver: http://www . the-dma.orglindustryawards/hofinductees.shtmI 
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aponta que o valor monetário pode também representar o lucro propiciado pelo cliente, 

ao invés da receita bruta. O autor sugere que sob esta ótica os itens devolvidos pelo 

cliente devem ser abatidos do seu valor monetário. 

Segundo Cutler e Steme (2000), o RFM deve ser construído de forma 

multidimensional, em função do histórico de compras, conforme indicado pela Figura 6. 

Os autores afirmam que esta abordagem possibilita a identificação dos pontos fortes e 

fracos dos consumidores, a serem explorados pela estratégia de marketing das empresas. 

Figura 6 - Escore multidimensional para a métrica RFM 
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Brondmo (2000) propõe duas variações nas métricas RFM e LTV, a fim de 

quantificar o valor de um clique no varejo eletrônico. Segundo o autor, o diferencial do 

RFC (Recentidade, Freqüência e Valor do Clique) é considerar as compras efetuadas a 

partir de cliques em banners ou e-mails postados pela empresa. A outra variante 

sugerida é o LTCV (Lifetime Click-Value), que pretende inferir o valor vitalício dos 

clientes através dos cliques observados ao longo de determinado período. 
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Essas métricas buscam estimar e explorar o potencial financeiro dos clientes 

individualmente, segundo o conceito de share of wallet, onde as empresas procuram 

aumentar a sua participação na carteira de cada consumidor, ao invés de uma maior 

participação em mercados de massa (Sheth, Sisodia e Sharma, 2000). 

Reinartz e Kumar (2000) questionam a utilização generalizada do modelo RFM 

nas firmas e alertam que, normalmente, a calibragem desta métrica prioriza os clientes 

freqüentes que efetuaram transações recentemente, ao invés de apontar os consumidores 

com maior probabilidade de transacionar em curto prazo. Ou seja, o maior escore RFM 

é atribuído aos clientes que acabaram de comprar, quando a questão fundamental seria 

descobrir quais consumidores estão prestes a efetuar novas compras. Os autores 

propõem um modelo alternativo para determinação do momento em que os clientes 

freqüentes encerram ou suspendem o relacionamento. O objetivo desse modelo é evitar 

que as empresas incorram em gastos desnecessários na tentativa de reter esses clientes. 

Dhar e Glazer (2003) acrescentam que a métrica RFM ignora os custos de 

aquisição, dos serviços oferecidos e dos esforços de retenção empreendidos pelas 

empresas. Outra objeção apontada pelos autores é que o escore RFM não considera 

como o padrão de consumo futuro pode ser afetado pela volatilidade do histórico de 

compras ou pelas condições do mercado e forças macroeconômicas. Dhar e Glazer 

(2003) também propõem uma métrica alternativa para o acompanhamento do valor dos 

clientes. Esse modelo analisa o desvio observado na trajetória da rentabilidade de cada 

consumidor, em relação à sua média histórica. Os elementos exógenos, referentes ao 

comportamento do mercado e da economia, são utilizados para suplementar a análise 

dos desvios nos padrões de consumo. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA DE PESQUISA 

Neste capítulo serão descritas as justificativas teóricas e o detalhamento 

metodológico da estratégia de pesquisa adotada neste trabalho: estudo de casos 

múltiplos, com ênfase quantitativa e viés exploratório. Serão também apresentados o 

encadeamento das atividades circunscritas ao estudo, os procedimentos utilizados para 

assegurar a qualidade do projeto de pesquisa, os mecanismos empregados na coleta e 

análise dos dados e, por fim, as limitações metodológicas deste trabalho. 

3.1. A ESTRATÉGIA DE PESQUISA: ESTUDO DE CASO 

Stake (1994) define o estudo de caso como a pesquisa das particularidades e 

complexidades de um caso específico, permitindo compreender sua atividade dentro de 

certas circunstâncias. Esse autor considera que a decisão de seguir uma abordagem de 

estudo de caso não diz respeito a uma escolha metodológica, mas sim à seleção do 

objeto a ser estudado. Neste sentido, a estratégia de pesquisa emerge como 

conseqüência do caso escolhido e tem o objetivo de representar o objeto em si, de forma 

particular e delimitada. 

Ainda em Stake (1994), os estudos de caso dividem-se em três tipos: 

a) intrínseco, com o propósito de melhor compreender o caso; b) instrumental, onde um 

caso particular é examinado a fim de prover maior entendimento acerca de uma questão 

ou promover o refinamento de uma teoria; e c) múltiplo, onde um estudo instrumental é 

estendido a dois ou mais casos simples. 

Para Eisenhardt (1989), o estudo de caso favorece o entendimento das dinâmicas 

presentes em uma situação única, podendo assim, ser utilizado para atingir diversos 

propósitos, como descrever fenômenos, testar teorias ou gerar teorias. A autora 
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acrescenta que esse método possibilita o uso do "oportunismo controlado", onde os 

pesquisadores tiram proveito das idiossincrasias de um caso específico e da emergência 

de novos temas para enriquecer a teoria resultante. 

Por sua vez, Yin (1994) sugere que o estudo de caso é uma pesquisa empírica 

adequada para investigar questões contemporâneas inseridas no contexto da vida real, 

especialmente quando os comportamentos relevantes não podem ser manipulados, os 

limites entre fenômeno e contexto não estão claramente definidos e múltiplas fontes de 

evidência são utilizadas. 

De fato, há inúmeras definições para estudos de caso. A Tabela 2 apresenta uma 

lista, não exaustiva, dos componentes dessa abordagem, extraídos da literatura 

especializada em metodologia de pesquisa. Esta tabela consiste de possíveis 

características de um estudo de caso, associadas a alguns autores que as analisam em 

suas publicações. 

~ b I 2 S - d d d a e a - uporte teOrlCO para construçao e estu os e caso 
Definições Eisenhardt Patton Yin Creswell 

(1989) (1990) (1994) (1998) 
Abordagem holística * * * 
Abordagem qualitativa * * * * 
Abordagem quantitativa * * * 
Ausência de controle * * 
Critérios de qualidade da pesquisa * * * * 
Descritiva, exploratória e explanatória * * * 
Desenvolvimento de teorias * * 
Enumera componentes do prqjeto * * * 
Exame aprofundado / particularidades * * * 
Foco empírico e contemporâneo * * * * 
Fronteira entre fenômeno e contexto * * 
Mecanismos para análise de dados * * * 
Motiva futuros estudos * * * * 
Múltiplas fontes de evidências * * * * 
Questões como e por quê * 
Teste de hipóteses e teorias * * * 
Fonte: Adaptado de Christie et a/o (2000, p.l4). 
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Entre os diversos objetivos cabíveis a um estudo de caso, a estratégia de 

pesquisa ora apresentada tem como principal finalidade o teste empírico de algumas 

proposições da teoria do Marketing de Relacionamento, acerca da rentabilidade e 

importância econômica dos clientes freqüentes e esporádicos, conforme previamente 

descrito no CAPÍTULO 2. 

Adicionalmente, os presentes estudos de caso possuem características 

exploratórias (Yin, 1994), uma vez que pretendem, ainda, levantar os fatores que 

parecem influenciar as evidências quantitativas observadas. Uma discussão mais 

aprofundada sobre a ausência de uma abordagem explanatória nesta pesquisa será 

apresentada na seção 3.5 deste capítulo. 

Este trabalho situa sua análise no cenário brasileiro de varejo eletrônico (B2C), 

especificamente em duas firmas atuantes no setor de bens duráveis, ora identificadas 

como "Empresa A" e "Empresa B". 

3.2. O PROJETO DE PESQUISA: ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS 

O objetivo de uma pesquisa é descobrir respostas para perguntas, através do 

emprego de processos científicos. Tais processos foram criados para aumentar a 

probabilidade de que as informações obtidas sejam significativas para as questões 

propostas e, adicionalmente, sejam precisas e desprovidas de tendência (Jahoda, 

Deutsch e Cook, 1951). 

Esses autores apontam que durante a elaboração e desenvolvimento de um 

projeto de pesquisa, diversas etapas devem ser consideradas. Como modelo genérico, 

sugerem uma lista com CInCO elementos: a) formulação do problema; 



62 

b) planejamento do estudo; c) metodologia de coleta dos dados; d) apresentação dos 

resultados; e) conclusões e interpretações. 

De forma semelhante, Yin (1994) propõe cinco componentes essenciais para um 

estudo de caso: a) as questões da pesquisa; b) suas hipóteses ou proposições; c) as 

unidades de análise; d) a lógica que une os dados às proposições; e) os critérios para 

interpretação das descobertas realizadas. 

Partindo para o campo do gerenciamento, Eisenhardt (1989) argumenta que as 

teorias organizacionais devem ser desenvolvidas a partir de pesquisas embasadas por 

evidências empíricas. Essa autora relaciona oito etapas que favorecem a indução ou 

criação de teorias organizacionais, a partir de estudos de caso: a) especificar as questões 

de pesquisa; b) selecionar os casos; c) projetar as ferramentas de pesquisa; d) coletar os 

dados; e) analisar os dados; f) formular e reformular hipóteses; g) revisar a literatura 

conceitual; h) elaborar uma conclusão. 

A elaboração e encadeamento das atividades envolvidas nesta pesqUIsa é 

apresentada na Figura 7 e teve como base a compilação dos modelos apresentados nesta 

seção (Jahoda, Deutsch e Cook, 1951; Eisenhardt, 1989; Yin, 1994). Em relação às 

tarefas apresentadas, cabe mencionar que conforme sugerem Jahoda, Deutsch e Cook 

(1951), diversas atividades são executadas ao longo de uma pesquisa sem que sejam 

relatadas e publicadas formalmente. Tal prática possibilita um relatório de pesquisa 

mais objetivo e menos prolixo. Não obstante, torna inacessível para os demais 

pesquisadores, a real percepção de todas as etapas envolvidas em um estudo. 
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Figura 7 - Desenvolvimento e execução deste projeto de pesquisa 

+ + 
Desenvolver o Conduzir o Comparar os 

Referencial Primeiro Estudo Dois Casos 

Teórico de Caso (Análise Cruzada) 

~, Ü " 
Formular Analisar Rever 

as Questões 
as Evidências as Questões do Primeiro 

da Pesquisa Estudo de Caso da Pesquisa 

~ " " 
Desenvolver a Selecionar Rever 

Metodologia o Segundo a Teoria 

de Pesquisa Caso 

" ~ ,r 
Selecionar Conduzir o Desenvolver 

o Primeiro Segundo Estudo ImplicaçOes 

Caso de Caso Práticas 

,r ~ ~, 

Modelar Analisar Elaborar as 

Dados e as Evidências Conclusões do Segundo 
Ferramentas Estudo de Caso Finais 

L ____ . ..... ______ .. _. ____ ...... _ ..... _ .. ______ ............... _____ ......... _. ___ . ___ ............. _____ .. J 

Fonte: Fluxograma adaptado de Yin (1994, p.73). 

Na realização desta pesquisa, apesar de não constarem na Figura 7, as seguintes 

tarefas foram de suma importâncial3
: a) execução de reuniões de orientação acerca do 

projeto de pesquisa e da dissertação; b) elaboração de um cronograma, em conjunto com 

as empresas analisadas, para entrevistas e coleta de dados; c) construção de consultas 

aos bancos de dados das empresas e desenvolvimento de programas para consolidação 

das informações; d) consecução da colaboração dos profissionais das empresas nas 

13 O protocolo do estudo, em anexo, descreve todas as tarefas envolvidas neste estudo. 
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entrevistas e coleta de infonnações; e) suporte estatístico por parte de um professor 

especializado; f) revisões e contribuições oferecidas por terceiros; g) submissão a 

congressos de versões parciais da dissertação. 

Outro elemento fundamental na condução de um estudo de caso, que deve ser 

considerado antes da coleta dos dados, é a decisão de se utilizar um caso único ou casos 

múltiplos no projeto de pesquisa (Yin, 1994). Esse autor aponta que casos únicos podem 

ser utilizados com o objetivo de verificar se as proposições de uma teoria estão corretas 

ou se algum outro conjunto alternativo de explanações pode ser mais relevante. Desta 

fonna, o estudo pode ter como conseqüência o redirecionamento das futuras 

investigações acerca da área pesquisada. De fonna semelhante, Patton (1990) considera 

que o pesquisador deve conduzir o primeiro nível de investigação através de um estudo 

de caso único. Por conseguinte, o estudo de casos múltiplos deve estar condicionado aos 

resultados observados em prévia pesquisa de caso simples. 

Yin (1994) acrescenta que um caso único pode também se justificar quando a 

pesquisa apresenta características reveladoras, isto é, quando o pesquisador tem a 

oportunidade de observar e analisar um fenômeno previamente inacessível à 

investigação científica. Em particular, o presente estudo possui dois aspectos 

reveladores. O primeiro refere-se à análise da margem de lucro real das transações. Essa 

infonnação não esteve disponível em estudos predecessores que questionam o 

desempenho financeiro dos clientes freqüentes. Em especial, o trabalho de Reinartz e 

Kumar (2000) utilizou valores estimados para o cálculo da rentabilidade dos clientes. A 

segunda característica reveladora está relacionada à transposição desta discussão para 

um novo ambiente de negócios: o varejo eletrônico brasileiro, confonne discutido na 

seção 1.4, sobre a relevância deste estudo. 



65 

As orientações metodológicas, aCIma descritas, fundamentaram o pnmeuo 

estudo de caso deste trabalho, envolvendo a "Empresa A" (a seção introdutória deste 

trabalho oferece maiores detalhes sobre as empresas pesquisadas). Utilizando a 

terminologia de Stake (1994), essa fase da pesquisa teve caráter instrumental, com o 

objetivo de prover maior entendimento acerca da lucratividade dos clientes freqüentes e 

esporádicos, no contexto da empresa escolhida e de seu segmento de negócios. 

A partir das evidências verificadas na "Empresa A", deu-se início ao processo de 

seleção do segundo caso. Nessa fase da pesquisa, teve-se como objetivo a construção de 

uma estratégia de amostragem do tipo "casos confirmatórios ou divergentes,,14, a fim de 

prover interpretações rivais, bem como estabelecer limites ao redor das descobertas 

realizadas (Patton, 1990). Com esse intuito, procurou-se identificar um novo caso com 

significativas diferenças em relação a "Empresa A". Os principais critérios foram o 

faturamento total da firma, a importância financeira do website (participação no 

faturamento ou lucro), estratégias de marketing e investimento anual em varejo 

eletrônico (tecnologias de informação, marketing, pessoal etc). 

Por conseguinte, após a seleção da "Empresa B", o presente trabalho passou a 

ser caracterizado como um estudo de casos múltiplos, abrangendo duas unidades de 

análise. Esta estratégia de pesquisa procura minimizar as limitações metodológicas de 

um estudo de caso único, principalmente no que tange à capacidade de generalização 

das descobertas (Yin, 1994). Para esse autor, os casos múltiplos fortalecem as 

evidências encontradas, através da tática de replicação. Em conseqüência, elevam a 

confiança e emprestam maior robustez à teoria. As lógicas de replicação e generalização 

14 Essa estratégia será melhor discutida na seção 3.3 deste capítulo, dentro do tópico "validade externa". 
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são discutidas na próxima seção e suas limitações metodológicas são analisadas na 

seção 3.5 do capítulo corrente. 

3.3. A QUALIDADE DA PESQUISA: VALIDADE E CONFIABILIDADE 

Na literatura sobre metodologias de pesquisa, a qualidade de um projeto é 

normalmente avaliada através de dois aspectos mais amplos: validade e confiabilidade 

(Cronbach, 1949; Jahoda, Deutsch e Cook, 1951; Campbell e Stanley, 1963; Cook e 

Campbell, 1976; Carmines e Zeller, 1979; Yin, 1994; Babbie, 1995). 

As preocupações com a validação da pesquisa podem se manifestar de várias 

formas. Para Carmines e Zeller (1979), a validade normalmente consiste na constatação 

de que determinado fenômeno pode ser mensurado, de forma mais precisa, através dos 

indicadores utilizados pela metodologia empregada. Em Cook e Campbell (1976), a 

validade é definida como a maior aproximação disponível, da verdade ou falsidade, de 

uma determinada inferência, proposição ou conclusão. 

Os processos de validação tiveram sua origem na avaliação dos instrumentos de 

mensuração, tradicionalmente empregados nos testes psicométricos. Diante de inúmeras 

designações distintas para os processos de validação, um modelo unificado emergiu por 

volta da década de cinqüenta, a partir da publicação de alguns trabalhos preliminares 

(ver Cronbach, 1949; Jahoda, Deutsch e Cook, 1951; APA, 1954). 

O padrão estabelecido pela American Psychological Association (APA, 1954) 

inicialmente apresentava quatro tipos de validade (preditiva, concorrente, conteúdo e 

construção), que vieram a se tornar três, no manual publicado doze anos mais tarde (ver 

AP A, 1966), quando as validades preditiva e concorrente foram transformadas, de 

forma combinada, na validade de critério. 
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Por sua vez, Campbell e Stanley (1963) apresentaram uma tipologia composta 

das validades interna e externa. Em trabalho subseqüente, Cook e Campbell (1976) 

desmembraram essa tipologia da seguinte forma: a validade interna dividiu-se em 

validade da conclusão estatística e validade interna. De forma análoga, a validade 

externa dividiu-se em validade da construção e validade externa. Esse modelo, baseado 

em quatro tipos de validade, viria a se tomar um divisor de águas entre as metodologias 

de pesquisa utilizadas em ciências sociais. A maioria dos estudos sociais 

contemporâneos se divide entre a tipologia de Cook e Campbell (1976)15 e o padrão da 

AP A (1966), posteriormente refinado por Carmines e Zeller (1979). 

De fato, inúmeros autores propuseram e ainda propõem designações alternativas 

para as formas de validação de pesquisas. Em recente estudo, Adcock e Collier (2001) 

encontraram 37 diferentes adjetivos associados à validade, em discussões acadêmicas a 

respeito da conceituação e mensuração de pesquisas. 

Após este breve histórico sobre a evolução dos mecanismos para validação de 

pesquisas, cabe discutir o segundo grande aspecto utilizado para avaliar a qualidade de 

um estudo: a confiabilidade. Para Babbie (1995), a confiabilidade refere-se à capacidade 

de uma pesquisa, em particular, produzir os mesmos resultados quando aplicada 

repetidamente para o mesmo objeto. Como conseqüência, métodos mais padronizados 

seriam capazes de produzir resultados mais confiáveis. 

Yin (1994) acrescenta que a confiabilidade serve para minimizar os erros e as 

visões tendenciosas de um estudo. Esse autor destaca que o objetivo da confiabilidade 

15 Pesquisas exclusivamente qualitativas não utilizam a validade da conclusão estatística (Trochim, 2000). 
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não é facilitar a replicação16 da pesquisa, mas sim permitir que o mesmo estudo de caso 

possa ser repetido, de forma idêntica, com as mesmas unidades de análise. 

A importância dos critérios para avaliação da qualidade de um estudo parece 

adquirir um significado ainda mais importante no cenário contemporâneo de 

gerenciamento. Scandura e Williams (2000) analisaram o conteúdo das pesquisas 

publicadas, ao longo de dois períodos, 1985-1987 e 1995-1997, em três conceituados 

periódicos acadêmicos de gestão (Academy of Management Journal, Administrative 

Science Quarterly e Journal of Management) e concluíram que tem ocorrido uma queda 

geral nas validades interna, externa e da construção nos artigos dessas publicações. Os 

autores apontam que essa tendência é perturbadora, pois a capacidade de avanço teórico 

e prescritivo na área de gerenciamento é diretamente dependente da solidez de seus 

estudos. 

Conforme indicado no CAPÍTULO 2, há poucos estudos empíricos e 

metodologicamente consistentes a respeito da rentabilidade dos clientes freqüentes e 

esporádicos. Em sua grande maioria, as publicações nesta área envolvem apenas 

evidências conceituais e intuitivas, que indicam a retenção ou fidelização de clientes 

como condição essencial para o sucesso das empresas. De fato, durante a construção do 

referencial teórico desta pesquisa, os únicos trabalhos empíricos identificados foram as 

publicações de Reichheld e Teal (1996) e Reichheld e Sasser (1990), que apontam os 

lucros propiciados pelos clientes freqüentes, em contraposição com os artigos de 

Reinartz e Kumar (2000, 2002 e 2003), que questionam a generalização desse 

fenômeno. 

16 A replicação é uma das táticas de validade externa discutidas nesta seção. 
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No presente estudo, fez-se uso do modelo de Cook e Campbell (1976), que 

considera as validades interna, externa, da construção e da conclusão estatística 

(doravante referenciada como validade da conclusão). Cabe ressaltar que o arcabouço 

desenvolvido por esses autores considera a validade da conclusão como o último teste a 

ser efetuado. Nesta pesquisa, adotou-se a proposta de Trochim (2000), onde a validade 

da conclusão surge como a primeira etapa a ser avaliada. A Figura 8 ilustra o caráter 

cumulativo desses mecanismos de validação, a serem descritos em seguida, bem como a 

táticas adotadas para garantir a confiabilidade desta pesquisa. 

8 - O caráter cumulativo dos mecanismos de 

As Validades são cumulativas", 

a) Validade da conclusão: refere-se ao grau em que é razoável presumIr 

relacionamento entre as variáveis analisadas (Cook e Campbell' 1976). É importante 

destacar que essa validade diz respeito apenas à existência de um relacionamento, sem 

se preocupar com a natureza do mesmo. Inferências causais ou explanatórias, sobre o 

relacionamento entre as variáveis do estudo, pertencem ao domínio da validade interna. 
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Esses autores alertam que, essencialmente, o pesquisador pode cometer dois tipos de 

erros quanto ao relacionamento entre variáveis: a) Erro Tipo I - quando se conclui, de 

forma equivocada, que há relacionamento; b) Erro Tipo 11 - quando se conclui, de 

forma equivocada, que não há relacionamento. Este estudo procurou desenvolver os 

seguintes mecanismos, sugeridos por Trochim (2000), a fim de elevar a validade da 

conclusão17
: 

-7 Confiabilidade estatística: a coleta de dados foi realizada de forma automatizada 

e seus resultados foram revisados, separadamente, por profissionais de ambas as 

empresas. Adicionalmente, os testes quantitativos fundamentaram-se em 

análises de variância (~l\IOV A) e regressões, envolvendo variáveis relacionadas 

ao desempenho financeiro dos clientes e conduzidas com nível de significância 

de 5% (a = 0,05). Isto equivale a dizer que os procedimentos estatísticos 

utilizaram um nível de confiança de 95%. 

-7 Poder estatístico: as amostras foram dimensionadas para representar, em cada 

empresa, 10% do universo de clientes que atendem aos critérios da pesquisa. Na 

"Empresa A", a amostragem compreende 10.922 consumidores. A amostra da 

"Empresa B" contempla 6.393 clientes. Segundo Cook e Campbell (1979), 

quanto maior o tamanho da amostra, maior será o poder estatístico do estudo. 

Esses autores alertam para a relação inversa que a confiabilidade e o poder 

estatístico estabelecem em relação ao nível de significância (coeficiente alfa): 

• Quanto maior o valor de alfa: menor será a confiabilidade, maior será o 

poder estatístico, maiores serão as chances de cometer um Erro Tipo I 

(concluir, equivocadamente, que há relacionamento) e menores serão as 

17 Os procedimentos estatísticos adotados nesta pesquisa são descritos na seção 3.4. 
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chances de cometer um Erro Tipo 11 (concluir, erradamente, que não há 

relacionamento). 

• Quanto menor o valor de alfa: maior será a confiabilidade, menor será o 

poder estatístico, menores serão as chances de cometer um Erro Tipo I 

(concluir, equivocadamente, que há relacionamento) e maiores serão as 

chances de cometer um Erro Tipo 11 (concluir, erradamente, que não há 

relacionamento). O presente estudo optou por esta abordagem, 

minimizando a probabilidade de cometer um Erro Tipo I. 

É importante observar que as considerações de Cook e Campbell (1979) 

referem-se a uma época em que os procedimentos estatísticos eram executados 

manualmente. Conseqüentemente, a visão do pesquisador era restrita pelo nível 

de significância aplicado às fórmulas de regressão e análise de variância. Os 

softwares18 atualmente utilizados para condução desses testes sempre indicam a 

significância real das inferências realizadas. Em outras palavras, os softwares 

contemporâneos apontam o nível de confiança solicitado pelo pesquisador e, 

adicionalmente, indicam o nível de confiança real observado. Por exemplo: 

rejeitar ao nível de 95% de confiança, conforme solicitado, mas aceitar ao nível 

de 87%, conforme observado pelo software. Esta facilidade ameniza as 

limitações apontadas por Cook e Campbell (1979) quanto às chances de cometer 

um Erro Tipo 11. 

~ Premissas dos testes estatísticos: as amostras foram coletadas de forma aleatória 

e analisadas a fim de verificar a distribuição normal dos dados e remoção de 

outliers. Na seção 3.5, são discutidos alguns questionamentos em relação a 

18 Esta pesquisa utilizou os softwares Excel, da Microsoft e SPSS, da SPSS Inc. 
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prem1ssa da curva de SinO (curva normal) e o excesso de racionalidade 

matemática nas ciências sociais (Foucault, 1966; Micceri, 1989; Hacking, 1990; 

Rothbard, 1995). 

b) Validade interna: tem como objetivo mostrar uma relação de causa e efeito 

entre as variáveis independentes e dependentes do estudo. Por conseguinte, essa 

validação é motivo de preocupação apenas para os estudos explanatórios (Campbell e 

Stanley, 1963). Dado que o estabelecimento de inferências causais não é objeto do 

presente trabalho, nenhum mecanismo de validação interna foi considerado nesta 

pesquisa. Conforme explicado anteriormente, esta pesquisa apenas explora fatores 

qualitativos que contribuam para a compreensão dos fenômenos observados. As 

limitações decorrentes da ausência de causalidade são apresentadas na seção 3.5 do 

capítulo corrente. 

c) Validade da construção: refere-se ao grau em que o relacionamento entre o 

arcabouço teórico e sua operacionalização empírica pode ser estabelecido de forma 

válida (Cook e Campbell, 1976). Para esses autores, a validade da construção possibilita 

a generalização através de diferentes métodos de mensuração e manipulação de 

variáveis independentes. Em outras palavras, este mecanismo procura garantir que a 

pesquisa efetivamente mede o que pretende, com base em determinado contexto teórico. 

A fim de assegurar a validade da construção, este estudo utilizou as seguintes táticas: 

7 Múltiplas fontes de evidências (Yin, 1994): a) documentação - análise de 

relatórios internos e encartes publicados em jornais; b) registros em arquivos -

extração de informações diretamente dos bancos de dados das empresas; 
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c) entrevistas semi-estruturadas - realizadas com profissionais de marketing e 

comércio eletrônico das empresas; d) artefatos fisicos - análise dos websites das 

empresas e e-mails promocionais enviados periodicamente para os clientes, a 

fim de verificar a forma como são tratados os consumidores freqüentes e 

esporádicos. Em adição, Patton (1990) aponta que essa tática, também 

denominada como triangulação de dados, se baseia na combinação de diferentes 

tipos de evidências e abordagens (quantitativas e qualitativas). Por conseguinte, 

propicia o aumento da validade das descobertas realizadas, em virtude dos 

distintos procedimentos de pesquisa se contraporem aos conflitos inerentes a 

cada abordagem isoladamente. 

-7 Triangulação de teorias (Patton, 1990): envolve a utilização de diferentes 

perspectivas teóricas, a fim de analisar o mesmo conjunto de dados. Sua 

principal vantagem é permitir o entendimento de como as evidências são 

afetadas por diferentes premissas conceituais. Essa técnica de triangulação é 

efetivamente observada no CAPÍTULO 5, onde as evidências encontradas em 

ambos os casos serão analisadas de forma cruzada. 

-7 Procurou-se estabelecer uma cadeia de evidências relativas às questões 

investigadas, a fim de permitir que o leitor da pesquisa possa seguir as etapas em 

qualquer direção - do início ao fim ou do fim para o começo (Yin, 1994). Para 

tal, este estudo apresenta em anexo, o relatório de pesquisa, que enumera as 

evidências encontradas e o protocolo do estudo, que descreve os passos 

realizados para obtenção das mesmas. 
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d) Validade externa: em Campbell e Stanley (1963), este teste é compreendido 

como uma garantia de que os resultados obtidos em uma pesquisa podem ser aplicados 

a outras situações ou abordagens similares. Para esses autores, um conceito 

complementar seria o de generalização, referente ao grau em que as evidências 

encontradas em uma pesquisa podem ser estendidas a diferentes populações, cenários e 

momentos. A partir de Cook e Campbell (1976), a relação entre esses dois conceitos se 

tomou mais estreita, condicionando a validade externa à capacidade de generalização 

das descobertas observadas em um estudo, seja em um contexto amplo ou restrito. 

Neste trabalho, procura-se viabilizar a validade externa através da lógica de 

generalização analítica, permitindo inferir sobre os fenômenos observados em contextos 

mais abrangentes (Yin, 1994). Este conceito guarda semelhanças com o modelo da 

similaridade proximal de Campbell (1986), onde diferentes contextos, passíveis de 

generalização, são analisados em termos de sua similaridade relativa. Cabe destacar que 

o pesquisador nunca pode generalizar suas descobertas com certeza e precisão 

absolutas. Sempre se tratará de uma questão de maior ou menor similaridade dos 

contextos avaliados (Trochim, 2000). 

Outra justificativa para a estratégia de generalização analítica foi o critério 

adotado na seleção dos casos estudados, discutido na seção 3.2 deste capítulo. Ao 

elaborar uma seleção do tipo "casos confirmatórios ou divergentes", este estudo 

pretende testar hipóteses, confirmar a importância e significado de possíveis padrões e 

verificar a viabilidade de descobertas emergentes, à luz de novos dados e casos (Patton, 

1990). De forma semelhante, Eisenhardt (1989) sugere que os casos confirmatórios 

aumentam a confiança na validade externa da pesquisa e, em contrapartida, os casos 
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divergentes podem prover uma oportunidade para refinar e estender a teoria (validade 

da construção). 

O último fator determinante para a generalização analítica nesta pesquisa, refere

se ao fato da estratégia utilizada para seleção de casos não ser aleatória19
• Por 

conseguinte, apesar deste estudo fazer uso de métodos quantitativos, sob o domínio da 

validade da conclusão estatística, estes mesmos métodos não podem ser utilizados para 

sustentar a generalização ou validade externa. Isto se dá em virtude da inferência 

estatística ter como premissa as leis da probabilidade, por sua vez baseadas na 

amostragem aleatória. Logo, a seleção não randômica dos casos implica uma estratégia 

de generalização baseada em julgamento e raciocínio lógico (Cook e Campbell, 1976), 

posteriormente designada por Yin (1994) como generalização analítica. 

O presente estudo utilizou os seguintes mecanismos para garantir sua validade 

externa (generalização): 

-7 Replicação (Yin, 1994): para esse autor, uma teoria deve ser testada através da 

replicação em diferentes casos ou pesquisas, nos quais a própria teoria supõe que 

os mesmos resultados deveriam ser verificados. A lógica de replicação permite 

que o pesquisador tente generalizar um conjunto particular de evidências a 

alguma teoria ou contexto mais abrangente. 

-7 Tabulação de Evidências (Miles e Huberman, 1984; Eisenhardt, 1989): consiste 

em tabular as descobertas realizadas na pesquisa, bem como as características 

relevantes a cada unidade de análise, com o objetivo de facilitar a comparação e 

o contraste dos casos. A exemplo da seleção de casos "confirmatórios ou 

divergentes", a tabulação de evidências atende a dois objetivos nesta pesquisa: 

19 Para uma melhor comparação entre seleção aleatória e não aleatória, ver Trochim (2000). 
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facilitar a generalização analítica (validade externa) e favorecer a generalização 

da construção teórica (validade da construção). 

Após a discussão sobre os mecanismos de validação ora empregados, cabe 

apresentar as técnicas utilizadas nesta pesquisa, conforme sugeridas por Yin (1994), a 

fim de assegurar sua conflabilidade: 

7 Elaboração de um protocolo do estudo de caso: foi construído de forma a conter 

uma visão geral do projeto, os procedimentos de campo, as questões do estudo e 

um guia para o relatório de pesquisa, contemplando as análises individuais e 

cruzadas dos casos estudados. 

7 Criação de um repositório digital para a pesqmsa: o mesmo encontra-se 

armazenado em CD-ROM e contém a base comprobatória (arquivos em formato 

texto e planilhas eletrônicas), bem como o protocolo do estudo e o relatório de 

pesquisa, em anexo neste trabalho. 

3.4. DADOS DA PESQUISA: INVESTIGAÇÃO QUALI-QUANTITATIV A 

Esta seção descreve os procedimentos quantitativos e qualitativos utilizados na 

investigação dos dados utilizados no presente trabalho. A análise efetiva é apresentada 

no CAPÍTULO 4, ao passo que a discussão das evidências observadas em ambos os 

casos estudados será tratada no CAPÍTULO 5. 

Face ao propósito essencial desta pesquisa - testar algumas proposições acerca 

da lucratividade dos clientes freqüentes e esporádicos (vide seção 1.3) -, este estudo 

utiliza em grande medida dados e métodos quantitativos de análise. Neste âmbito, o 
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papel das inferências estatísticas constitui o que Yin (1994) denomina como a base 

comprobatória da pesquisa. 

Para Creswell (1994), a pesquisa quantitativa consiste de uma investigação 

baseada no teste de uma teoria, composta de variáveis, mensurada através de números e 

analisada por meio de procedimentos estatísticos, com o objetivo de determinar se as 

generalizações preditivas do paradigma teórico são verificadas empiricamente. 

Todavia, nenhuma abordagem, seja ela quantitativa ou qualitativa, é completa 

em si mesma. Scandura e Williams (2000) alertam para a crescente utilização de fontes 

únicas de dados e abordagens exclusivamente quantitativas ou qualitativas, em 

pesquisas sobre gestão organizacional. Os autores concluem que estas práticas implicam 

na redução da validade das pesquisas na área de gerenciamento, com conseqüências 

diretas na capacidade de generalização e construção de teorias. 

Visando minimizar as deficiências apontadas por Scandura e Williams (2000), 

esta pesquisa baseia-se também em evidências qualitativas, permitindo uma melhor 

compreensão dos fenômenos associados à rentabilidade dos clientes freqüentes e 

esporádicos nas empresas analisadas. Embora a abordagem qualitativa seja ora 

empregada com menor ênfase, sua importância é fundamental para sustentar o caráter 

exploratório deste estudo (Yin, 1994). 

Segundo Patton (1990), um dos principais conflitos entre os métodos 

quantitativos e qualitativos refere-se à questão da amplitude versus profundidade. O 

autor aponta que os métodos qualitativos permitem que o pesquisador estude os 

fenômenos selecionados, de forma mais profunda e com maior riqueza de detalhes. Por 

outro lado, a abordagem quantitativa possibilita a comparação e agregação de uma 

grande quantidade de dados, normalmente limitados a um menor número de questões. 
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o presente estudo restringe seu universo de pesquisa às empresas analisadas2o, 

as quais oferecem elementos informativos atuais, para subsidiar a leitura e interpretação 

da lucratividade dos clientes freqüentes e esporádicos, no canal de vendas pela Internet. 

As evidências quantitativas foram coletadas diretamente dos bancos de dados 

das empresas analisadas. Ambas comercializam produtos com amplo espectro de 

preços, ao longo de todo o ano e sem restrições sazonais de oferta. Para evitar a censura 

de dados à direita (ver Gill, van der Laan e Robins, 1999), a coleta considerou como 

data final, o dia em que os dados foram efetivamente extraídos dos bancos de dados das 

empresas. Para evitar a censura de dados à esquerda, a coleta considerou como data 

inicial, o dia da inauguração dos websites das empresas analisadas. Ou seja, todos os 

clientes foram incluídos na pesquisa. Considerando-se que as informações foram 

capturadas em momentos distintos, para cada caso estudado, as evidências apontadas se 

enquadram no que Campbell e Stanley (1963) definem como pertinentes a diferentes 

populações e momentos. 

Dadas as características da maioria dos produtos comercializados por ambas as 

empresas - bens duráveis (ver Santos e Costa, 1997) -, este estudo considera como 

freqüentes aqueles clientes que realizam ao menos uma compra a cada doze meses na 

"Empresa A", em virtude da predominância de eletrodomésticos em seu portfólio. Em 

contrapartida, na "Empresa B" são considerados freqüentes aqueles clientes que 

efetuam ao menos uma compra a cada seis meses, face a importância dos produtos de 

utilidade doméstica entre seus itens mais vendidos. Estas premissas, descritas na seção 

1.5, foram estabelecidas em função da subjetividade dessa questão e da ausência de um 

20 A seção introdutória deste trabalho oferece maiores detalhes sobre as empresas pesquisadas. 
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referencial teórico que defina, claramente, o que diferencia os consumidores freqüentes 

dos esporádicos. 

A Figura 9 ilustra o critério utilizado, que tem como objetivo estabelecer um 

ponto de corte no continuum que abrange os dois extremos de consumidores analisados: 

aqueles que efetuam sucessivas compras com menor intervalo de tempo, ora 

identificados como clientes freqüentes e os que compram com maior intervalo, 

denominados como clientes esporádicos. 

Figura 9 - Continuum entre os clientes mais freqüentes e mais esporádicos 
:- Periodicidade de Compras - "1 
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i Empresa 
. 8 
L_ ... ___ ...• ______ ._._ ... ~ •. ____ . 

12 
meses r 
Empresa 

A 

Mais 
• Esporádicos 

Na "Empresa A", de um total de 109.226 clientes, 104.744 foram considerados 

esporádicos e 4.482 foram considerados freqüentes. Por sua vez, na "Empresa B", de 

um total de 63.930 clientes, 60.287 foram considerados esporádicos e 3.643 foram 

considerados freqüentes. 

Todos os valores coletados foram trazidos ao valor real (ver Rossi, 1997), pela 

taxa de inflação refletida pelo IGP (Índice Geral de Preços), da Fundação Getulio 

Vargas. Segundo Rossetti e Lopes (2002), o IGP é o índice que melhor retrata a 

evolução geral dos preços na economia brasileira, sendo usado para deflacionar valores 

nominais, bem como indexar ou corrigir valores monetariamente, ao longo do tempo. 

Seu cálculo abrange todas as faixas de renda, sendo constituído pela média ponderada 

do índice de preços no atacado (IP A), com peso seis; de preços ao consumidor (IPC), 
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com peso três; e do custo da construção civil (INCC), com peso um. Em virtude desta 

composição, este indicador é freqüentemente utilizado em longos períodos de análise 

(ver SEF, 2000). Como o período estudado compreende 42 meses completos para a 

"Empresa A" e 24 meses completos para a "Empresa B", foi especificamente escolhido 

o componente IGP-DI, refletindo a inflação entre o primeiro e o último dia de cada mês. 

As estatísticas que sustentam as conclusões apresentadas neste estudo 

fundamentaram-se em análises de variância e regressões simples dos dados coletados, 

desenvolvidas com nível de significância de 5% (a = 0,05). Conforme discutido na 

seção 3.3, este valor de alfa é considerado significativo estatisticamente e representa a 

probabilidade de se cometer um Erro Tipo I: rejeitar Ho equivocadamente ou, em outras 

palavras, concluir equivocadamente que há relacionamento (Cook e Campbell, 1979; 

Aczel, 1999). 

As análises quantitativas foram realizadas separadamente para cada empresa e 

envolveram os seguintes atributos selecionados: a) freqüência de compras: quantidade 

total de transações efetuadas por cada cliente, ao longo de seu relacionamento com a 

empresa; b) rentabilidade média: valor médio do lucro advindo das compras praticadas 

por cada consumidor; c) ticket médio: valor médio das transações efetuadas por cada 

cliente. 

o último procedimento quantitativo a ser descrito trata da ordenação dos clientes 

freqüentes e esporádicos em função do ticket médio e posterior segmentação pelo 

método de Pareto (20% e 80%), conforme demonstrado na Tabela 3. Por refletir a média 

dos valores das transações, o ticket médio permite que clientes freqüentes e esporádicos 

sejam ordenados com o mesmo peso. Segundo Tessmer e Richey (1997), a análise de 
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Pareto constitui um método rápido e eficiente para priorizar e determinar os fatores que 

contribuem ou são afetados de forma mais significativa pelo efeito sendo analisado. 

I;bl3S t - d r t a e a - egmen açao e c len es 
Segmento Descrição 

Esporádicos 20% Pareto 20% dos clientes Esporádicos com maior ticket médio 
Esporádicos 80% Pareto 80% dos demais clientes Esporádicos 
Freqüentes 20% Pareto 20% dos clientes Freqüentes com maior ticket médio 
Freqüentes 80% Pareto 80% dos demais clientes Freqüentes 

Serão agora discutidos os mecanismos utilizados para coleta e análise dos dados 

qualitativos desta pesquisa. O processo de coleta consistiu do levantamento de relatórios 

internos, encartes em revistas e jornais, e-mails promocionais, características dos 

websites, bem como entrevistas semi-estruturadas, envolvendo profissionais de 

comércio eletrônico e marketing de ambas as empresas. 

Para investigação dos dados qualitativos, utilizou-se a técnica de tabulação de 

evidências (Miles e Huberman, 1984; Eisenhardt, 1989), que facilita a visualização e a 

análise comparativa dos aspectos pertinentes aos diferentes casos estudados, 

aumentando a consistência da construção teórica e a capacidade de generalização da 

pesqUIsa. 

3.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Nesta seção são apresentadas as deficiências inerentes à metodologia adotada, 

bem como restrições de outra natureza, observadas ao longo do desenvolvimento deste 

trabalho. Para tal, faz-se uso da orientação de Patton (1990), para quem um estudo deve 

tratar de forma clara e aberta as suas limitações, antecipando críticas e reconhecendo 
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que não há projetos perfeitos. Nesta linha, cabe destacar as seguintes limitações 

metodológicas da pesquisa ora apresentada: 

a) Segundo Yin (1994), as principais críticas em relação aos estudos de caso referem

se ao rigor da pesquisa (ausência de viés por parte do pesquisador) e a reduzida 

capacidade para efetuar generalizações científicas. Este estudo procurou minimizar 

essas restrições através dos mecanismos de triangulação de teorias e replicação21
• 

Outrossim, a revisão do trabalho por terceiros constitui um outro fator relevante para 

controlar a propensão tendenciosa da pesquisa. 

b) A estratégia adotada para seleção dos casos desta pesqUIsa, do tipo "casos 

confirmatórios ou divergentes" (ver seção 3.2), reflete a busca do pesquisador para 

identificar evidências rivais, a fim de aumentar a validade da construção e a validade 

externa (patton, 1990). Entretanto, de antemão, não há garantias de que a pesquisa 

conseguirá realmente apontar resultados confirmatórios ou divergentes. Esses 

aspectos somente poderão ser verificados após a consecução da análise. 

c) Ao utilizar o modelo de Cook e Campbell (1979) para tratar das questões inerentes à 

validação da pesquisa, o presente estudo não considerou as 33 ameaças apontadas 

por esses autores, aos diferentes tipos de validade. Como pode ser observado na 

seção 3.3 deste capítulo, julgou-se mais relevante a construção de um arcabouço 

baseado em orientações de diversos autores, para o aumento da validade e a 

confiabilidade da pesquisa (Campbell e Stanley, 1963; Cook e Campbell, 1976; 

Cook e Campbell, 1979; Miles e Huberman, 1984; Campbell, 1986; Eisenhardt, 

1989; Patton, 1990; Yin, 1994; Trochim, 2000). 

21 Ver seção 3.3 sobre os critérios de validade adotados nesta pesquisa. 
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d) Apesar dos métodos quantitativos constituírem um elemento essencial para os testes 

das hipóteses ora apresentadas, a ênfase empregada nesta opção prejudicou a captura 

de informações qualitativas e profundas, dificultando uma compreensão mais 

precisa sobre o fenômeno mensurado (ver Cooper, 2001). Esta abordagem não 

permitiu a investigação consistente acerca de um relacionamento de causa e efeito 

entre as variáveis analisadas, restringindo a capacidade explanatória desta pesquisa 

(ver Yin, 1994). Um exemplo desta limitação é a ausência de evidências coletadas 

sob a ótica ou perspectiva dos consumidores. Tal abordagem poderia contribuir, 

sobremaneira, para o entendimento da lucratividade propiciada pelos clientes 

freqüentes e esporádicos. Não obstante, o presente estudo tenta amenizar essas 

restrições através do fortalecimento de sua capacidade exploratória e comparativa, 

com base na tabulação das evidências observadas (ver Miles e Huberman, 1984; 

Eisenhardt, 1989). 

e) Em relação aos procedimentos estatísticos empregados nesta pesquisa, associados às 

leis da probabilidade e baseados na distribuição normal dos dados, cabe discutir os 

questionamentos apontados por algumas publicações, quanto a premissa da curva de 

sino e o excesso de racionalidade matemática em ciências sociais (Foucault, 1966; 

Micceri, 1989; Hacking, 1990, Rothbard, 1995). Para esses autores, a crença de que 

os complexos fenômenos sociais encontram-se em conformidade com uma 

distribuição estatística normal configura-se uma grosseira aproximação da realidade. 

Em outras palavras, os mesmos desconfiam que nesse campo científico, as 

evidências observadas em amostras não podem ser facilmente generalizadas para 

contextos mais amplos. Tal discussão é pertinente para aguçar o espírito crítico do 

leitor, principalmente no que tange às inferências causais sustentadas por métodos 
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estatísticos. Um exemplo notório desta condição é o polêmico trabalho de 

Herrnstein e Murray (1994), que aponta evidências estatísticas para explicar alguns 

problemas da sociedade norte americana, em termos das diferenças observadas no 

QI (Quociente de Inteligência - ver Sternberg, 1996) de seus habitantes. Embora a 

presente pesquisa não aponte relações de causalidade entre as variáveis analisadas, 

as críticas à racionalidade quantitativa podem ser relevantes quanto à capacidade de 

generalização deste estudo (ver "validade externa" na seção 3.3). 

f) As evidências quantitativas ora apresentadas parecem sofrer significativa influência 

do critério adotado na categorização dos clientes freqüentes e esporádicos. Neste 

estudo, são considerados como freqüentes os consumidores que compram a cada 

doze meses na "Empresa A" e seis meses na "Empresa B". Por exclusão, os demais 

clientes são categorizados como esporádicos. Hipoteticamente, se fossem 

considerados como clientes freqüentes aqueles que realizam ao menos uma compra 

a cada seis meses na "Empresa A", as análises estatísticas poderiam apontar para 

evidências divergentes. A mesma analogia vale para a adoção de um prazo maior, 

como doze meses para a "Empresa B". 

g) As análises de variância realizadas não consideraram um fator de bloco adicional 

(ver Aczel, 1999), a fim de determinar outros aspectos relevantes na lucratividade 

propiciada pelos consumidores. Por exemplo, qual seria o impacto da localização 

geográfica, refletida através da Unidade Federativa, nos resultados apresentados? Os 

clientes do Rio de Janeiro são equivalentes, em termos de rentabilidade, aos clientes 

de Minas Gerais? Por conseguinte, esta pesquisa apresenta um panorama global dos 

consumidores freqüentes e esporádicos em cada empresa, reduzindo sua precisão 

para generalizar as evidências encontradas (ver Eisenhardt, 1989). 
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h) Yin (1994) sugere que os informantes-chave devem revisar o relatório do estudo de 

caso, a fim de corroborar as evidências apontadas. Apesar da importância dessa 

tática para a validade da construção, a mesma foi descartada neste trabalho em 

função das considerações apresentadas por Creswell (1998). Esse autor alerta que o 

confronto dos informantes com as evidências pode ser improdutivo ou, até mesmo, 

anti-ético, visto que as descobertas realizadas podem ser interpretadas como 

ameaças aos próprios informantes. 

i) A ausência da contabilização dos custos de aquisição e retenção de clientes em 

ambas as empresas restringe a capacidade de comparar, ao longo do tempo, a 

rentabilidade total propiciada pelos consumidores freqüentes e esporádicos. 

Hipoteticamente, um elevado custo de aquisição poderia justificar o uso de uma 

abordagem relacional com os clientes, ao passo que um elevado custo de retenção 

poderia favorecer as táticas transacionais no relacionamento com os consumidores 

(ver seção 2.3 deste trabalho). 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DOS DADO S 

o presente capítulo trata da coleta e análise dos dados utilizados na pesquisa, 

através de procedimentos estatísticos empregados nos testes de hipóteses e do 

levantamento de elementos exploratórios que contribuam para a investigação dos 

aspectos qualitativos construídos à luz do referencial teórico. 

4.1. TESTE DAS HIPÓTESES ESTATÍSTICAS 

Esta seção irá demonstrar os procedimentos estatísticos realizados para testar as 

hipóteses construídas neste trabalho, utilizando dados coletados em ambos os casos. As 

evidências aqui apontadas serão analisadas de forma comparativa (cross-case ana/ysis -

ver Miles e Huberman, 1984; Eisenhardt, 1989) no CAPÍTULO 5. Estas hipóteses tem 

como objetivo identificar anomalias em relação à teoria convencional do Marketing de 

Relacionamento, ou seja, fenômenos que não se encontram em conformidade com o 

comportamento financeiro esperado por parte dos clientes freqüentes e esporádicos. 

A primeira hipótese a ser testada pretende verificar se a rentabilidade propiciada 

pelos clientes freqüentes cresce ao longo do tempo, conforme sugerido pela literatura do 

Marketing de Relacionamento (Pepper e Rogers, 1993; Reichheld e Teal, 1996; Kotler, 

1999; Day, 1999). Este estudo realiza uma análise longitudinal do lucro observado nas 

sucessivas compras efetuadas pelos clientes. Para determinar se a rentabilidade aumenta 

ou diminui, ao longo do tempo, verifica-se o sinal do coeficiente angular da reta dos 

lucros transacionais, obtido através de uma regressão linear. Se o sinal for positivo, a 

reta é um aclive, indicando um crescimento da rentabilidade ao longo do tempo. Se o 

sinal for negativo, a reta indica o declínio do lucro transacional ao longo das sucessivas 

compras. 
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Hipótese 1: O lucro das transações associadas a um cliente aumenta à 

medida que os mesmos efetuam compras mais freqüentemente. 

A Tabela 4 apresenta os indicadores estatísticos do teste da Hipótese 1 para a 

"Empresa A". A coluna R2 (coeficiente de determinação) indica o grau em que a 

evolução do lucro transacional pode ser explicada pela freqüência de compras. 

Especificamente, a freqüência de compras explica 74% da evolução dos lucros das 

transações efetuadas pelos 20% melhores clientes freqüentes, ao passo que para os 

demais 80% clientes freqüentes, a freqüência de compras explica 56% da evolução dos 

lucros transacionais. 

o sinal da coluna Coeficiente indica se o lucro transacional cresce ou diminui 

ao longo das sucessivas compras. Como pode ser observado, para os 20% melhores 

clientes freqüentes a rentabilidade transacional cai ao longo do tempo (-6,18). Ao passo 

que para os demais 80% clientes freqüentes a rentabilidade cresce moderadamente ao 

longo das sucessivas transações (0,34). 

A coluna Valor P indica o nível de significância do teste estatístico (o oposto ao 

nível de confiança). Em outras palavras, para os 20% melhores clientes freqüentes a 

inferência foi realizada com um nível de confiança superior a 99% (P < 0,01) e para os 

demais 80% clientes freqüentes o teste estatístico foi realizado com um nível de 

confiança superior a 95% (P < 0,05). 

T.b14 R a e a - N d I egressao o ucro I tr ansaClOna para a "E mpresa A" 
R2 Coeficiente Erro Padrão Estatística t Valor P 

Lucro 
Freqüentes 20% 0,74 -6,18 1,38 -4,46 < 0,01 

Lucro 
Freqüentes 80% 0,56 0,34 0,12 2,76 < 0,05 
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No contexto da "Empresa A", este teste permite não aceitar a primeira 

hipótese, que assume uma rentabilidade transacional crescente, ao longo do tempo, para 

os clientes freqüentes. Esta hipótese somente poderia ser aceita para os clientes 

freqüentes de menor valor (segmento Pareto 80%, com os clientes de menor ticket 

médio). Mesmo assim, é importante observar que o coeficiente angular da rentabilidade 

dos clientes freqüentes 80% é próximo de zero (0,34), permitindo afirmar que a reta é 

ascendente, porém de forma moderada. 

De forma semelhante, a Tabela 5 apresenta os indicadores estatísticos do teste da 

Hipótese 1 para a "Empresa B". O coeficiente de determinação (R2
) demonstra que a 

freqüência de compras explica 71 % da variação dos lucros das transações efetuadas 

pelos 20% melhores clientes freqüentes, ao passo que para os demais 80% clientes, a 

freqüência de compras explica 61 % da evolução dos lucros transacionais. 

Como pode ser observado pela coluna Coeficiente C -33,06), a rentabilidade 

transacional cai acentuadamente ao longo do tempo para os 20% melhores clientes 

freqüentes. Ao passo que para os demais 80% clientes freqüentes a rentabilidade cresce 

ao longo das sucessivas transações (5,43). 

Para todos os clientes freqüentes (Pareto 20% e 80%) os procedimentos 

estatísticos foram realizados com um nível de confiança superior a 95% CP < 0,05). 

T;b 15 R a ea - - d I I egressao o ucro transaClOna para a "E mpresa B" 
R2 Coeficiente Erro Padrão Estatística t Valor P 

Lucro 
Freqüentes 20% 071 -33,06 10,46 -3,16 <005 

Lucro 
Freqüentes 80% 0,61 5,43 1,93 2,81 <0,05 

No contexto da "Empresa B", o presente trabalho permite não aceitar a 

primeira hipótese, que assume uma rentabilidade transacional crescente, ao longo do 
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tempo, para os clientes freqüentes. Esta hipótese somente pode ser aceita para os 

clientes freqüentes de menor valor (Pareto 80%). Os gráficos em anexo possibilitam 

visualizar a evolução dos lucros transacionais ao longo das sucessivas compras (vide 

Figura 10, Figura 11, Figura 12 e Figura 13). 

A segunda hipótese a ser testada prende verificar se o ticket médio das compras 

efetuadas pelos clientes freqüentes cresce ao longo do tempo, conforme sugerido pela 

literatura do Marketing de Relacionamento (pepper e Rogers, 1993; Reichheld e Teal, 

1996; Kotler, 1999; Day, 1999). Para determinar se o valor médio das compras aumenta 

ou diminui, ao longo do tempo, verifica-se o sinal do coeficiente angular da reta dos 

tickets médios, obtido através de uma regressão linear. Se o sinal for positivo, a reta é 

um aclive, indicando um crescimento do valor médio das compras ao longo do tempo. 

Se o sinal for negativo, a reta indica o declínio do ticket médio ao longo das sucessivas 

compras. 

Hipótese 2: O valor médio das compras dos clientes aumenta à medida que 

os mesmos efetuam compras mais freqüentemente. 

A Tabela 6 apresenta os indicadores estatísticos do teste da Hipótese 2 para a 

"Empresa A". Através do coeficiente de determinação (R2
) pode-se observar que a 

freqüência de compras explica 63% da evolução do ticket médio das transações 

efetuadas pelos 20% melhores clientes freqüentes, ao passo que para os demais 80% 

clientes, a freqüência de compras explica 51 % da evolução do ticket médio. 

Como indicado pela coluna Coeficiente (-17,86), o ticket médio decresce 

acentuadamente ao longo do tempo para os 20% melhores clientes freqüentes e cai de 

forma extremamente moderada, tendendo a zero (-0,02) para os demais 80% clientes 

freqüentes, ao longo das sucessivas transações. 
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Para todos os clientes freqüentes (Pareto 20% e 80%) os procedimentos 

estatísticos foram realizados com um nível de confiança superior a 95% (P < 0,05). 

~ b I 6 R a e a - - fi, I 'd· fi, egressao o va or me 10 as compras para a "E mpresa A" 
R2 Coeficiente Erro Padrão Estatlstica t Valor P 

Ticket 
Freqüentes 20% 0,63 -17,86 5,12 -3,48 <0,05 

Ticket 
Freqüentes 80% 0,51 -0,02 0,01 -2,49 <0,05 

No contexto da "Empresa A", o teste ora empregado permite não aceitar a 

segunda hipótese, que assume um valor médio de compras crescente, ao longo do 

tempo, para os clientes freqüentes. 

A Tabela 7 apresenta os indicadores estatísticos do teste da Hipótese 2 para a 

"Empresa B". O coeficiente de determinação (R2) indica que a freqüência de compras 

explica 70% da evolução do ticket médio das transações efetuadas pelos 20% melhores 

clientes freqüentes e 71 % da variação do ticket médio dos demais 80% clientes 

freqüentes. 

Como pode ser observado pela coluna Coeficiente (-72,84), o ticket médio 

decresce acentuadamente ao longo do tempo para os 20% melhores clientes freqüentes e 

cresce de forma consistente (14,18) para os demais 80% clientes freqüentes, ao longo 

das sucessivas transações. 

Para todos os clientes freqüentes (Pareto 20% e 80%) os procedimentos 

estatísticos foram realizados com um nível de confiança superior a 95% (P < 0,05). 

~ b I 7 R a e a - - fi, I 'd· fi, egressao o va or me 10 as compras para a "E mpresa B" 
R2 Coeficiente Erro Padrão Estatlstica t Valor P 

Ticket 
Freqüentes 20% 0,70 -7284 23,78 -3,06 <0,05 

Ticket 
Freqüentes 80% 0,71 14,18 4,06 3,49 <0,05 
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No contexto da "Empresa B", este teste permite não aceitar a segunda 

hipótese, que assume um valor médio de compras crescente, ao longo do tempo, para os 

clientes freqüentes. Esta hipótese somente poder ser aceita para os clientes freqüentes de 

menor ticket médio (Pareto 80%). Os gráficos em anexo possibilitam visualizar a 

evolução do ticket médio ao longo das sucessivas compras (vide Figura 14, Figura 15, 

Figura 16 e Figura 17). 

A terceira hipótese a ser testada pretende verificar se os clientes freqüentes 

compram produtos mais lucrativos do que os clientes esporádicos, conforme sugerido 

pela literatura do Marketing de Relacionamento (McKenna, 1993; Reichheld e Teal, 

1996; Kotler, 1999; Brondmo, 2000). Para determinar se o lucro médio propiciado pelos 

clientes freqüentes é superior ao lucro médio dos clientes esporádicos, este estudo 

efetua uma análise de variância (ANOVA), evidenciando se diferença entre as médias 

dos lucros para cada segmento de clientes é estatisticamente significativa. 

H3: Os clientes freqüentes compram produtos mais lucrativos para a 

empresa do que os clientes esporádicos. 

A Tabela 8 apresenta os indicadores estatísticos do teste da Hipótese 3 para a 

"Empresa A". A coluna F Cale indica a razão entre as variâncias do tratamento e do 

acaso, ou seja, quanto maior o valor de F Cale, maior será a evidência de que as médias 

analisadas diferem. Especificamente, o reduzido valor de F Cale para o segmento 

Pareto 20% (0,62) indica que a diferença entre o lucro médio propiciado pelos clientes 

freqüentes e esporádicos não é estatisticamente significativa. Esta condição é 

corroborada pelo elevado Valor P (0,43), indicando que o nível de confiança desta 

análise é de apenas 57%. Por outro lado, considerando-se o segmento Pareto 80%, o 
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elevado valor de F Calc (31,61) indica que a diferença entre o lucro médio propiciado 

pelos clientes freqüentes e esporádicos é estatisticamente significativa. Neste segmento, 

os clientes freqüentes apresentam maior rentabilidade transacional do que os 

esporádicos. O reduzido Valor P (menor que 0,01) indica que o nível de confiança desta 

análise é superior a 99%. 

],;b18 AT d 'A • d I 'd' d r a e a - na lse e varlanClQ o ucro me 10 os c lentes d "E a mpresa A" 
Média Média 

Freqüentes Esporádicos FCalc Valor P F Crítico 

Lucro 
Segmento 20% 80,34 86,07 0,62 0,43 3,84 

Lucro 
Segmento 80% 16,40 14,92 31,61 < 0,01 3,84 

No contexto da "Empresa A", este teste permite aceitar com restrições a 

terceira hipótese, que assume que os clientes freqüentes compram produtos mais 

lucrativos do que os clientes esporádicos. Esta hipótese não pode ser confirmada no 

segmento Pareto 20%, onde a diferenças entre as médias não foi estatisticamente 

significativa. 

A Tabela 9 apresenta os indicadores estatísticos do teste da Hipótese 3 para a 

"Empresa B". O reduzido valor de F Calc para o segmento Pareto 20% (0,93) indica 

que a diferença entre o lucro médio propiciado pelos clientes freqüentes e esporádicos 

não é estatisticamente significativa. Esta condição é corroborada pelo elevado Valor P 

(0,33), indicando que o nível de confiança desta análise é de apenas 67%. Por outro 

lado, considerando-se o segmento Pareto 80%, o elevado valor de F Calc (98,73) 

indica que a diferença entre o lucro médio propiciado pelos clientes freqüentes e 

esporádicos é estatisticamente significativa. Neste segmento, os clientes freqüentes 

apresentam maior rentabilidade média do que os esporádicos. Esta condição é 



93 

corroborada pelo reduzido Valor P (menor que 0,01), indicando que o nível de 

confiança desta análise é superior a 99%. 

T;b19 AT d .A • d I 'd' d t d "E a e a - na lse e varzanCla o ucro me 10 os c lentes a mpresa B" 
Média Média 

Freqüentes Esporãdicos FCalc Valor P F Crítico 

Lucro 
Segmento 20% 369,78 385,43 0,93 0,33 3,84 

Lucro 
Segmento 80% 98,91 86,32 98,73 < 0,01 3,84 

No contexto da "Empresa B", este teste permite aceitar com restrições a 

terceira hipótese, que assume que os clientes freqüentes compram produtos mais 

lucrativos do que os clientes esporádicos. A exemplo do que foi observado na "Empresa 

A", esta hipótese não pode ser confirmada no segmento Pareto 20%, onde a diferença 

entre as médias não foi estatisticamente significativa. 

A quarta hipótese a ser testada pretende verificar se os clientes freqüentes 

compram produtos mais caros do que os clientes esporádicos, conforme sugerido pela 

literatura do Marketing de Relacionamento (McKenna, 1993; Reichheld e Teal, 1996; 

Kotler, 1999; Brondmo, 2000). Para determinar se o ticket médio dos clientes freqüentes 

é superior ao dos clientes esporádicos, este estudo efetua uma análise de variância 

(ANOVA), evidenciando se a diferença entre as médias dos tickets para cada segmento 

de clientes é estatisticamente significativa. 
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H4: Os clientes freqüentes compram produtos mais caros do que os clientes 

esporádicos. 

A Tabela 10 apresenta os indicadores estatísticos do teste da Hipótese 4 para a 

"Empresa A". O elevado valor de F Cale para o segmento Pareto 20% (34,05) indica 

que o ticket médio dos clientes freqüentes (375,54) é significativamente inferior ao dos 

consumidores esporádicos (455,43). Esta condição é corroborada pelo reduzido Valor P 

(menor que 0,01), indicando que o nível de confiança desta análise é superior a 99%. 

Por outro lado, considerando-se o segmento Pareto 80%, o elevado valor de F Cale 

(449,61) indica que o ticket médio dos clientes freqüentes (126,62) é estatisticamente 

superior ao dos consumidores esporádicos (103,71). Esta condição também é 

corroborada pelo reduzido Valor P (menor que 0,01), indicando que o nível de 

confiança desta análise é superior a 99%. 

~ b I 10 A T d . d I 'd' d a ea - na lse e vananClQ o va or me 10 as compras d "E a mpresa A" 
Média I Média 

Freqüentes . Esporádicos FCalc Valor P F Crítico 

Ticket 
Segmento 20% 375,54 455,43 34,05 < 0,01 3,84 

Ticket 
Segmento 80% 126,62 103,71 449,61 < 0,01 3,84 

No contexto da "Empresa A", este teste permite não aceitar a quarta 

hipótese, que assume que os clientes freqüentes compram produtos mais caros do que 

os clientes esporádicos. Esta hipótese só pode ser confirmada no segmento Pareto 80% 

(clientes de menor valor), onde o valor média das compras efetuadas pelos clientes 

freqüentes é superior ao dos clientes esporádicos. 

A Tabela 11 apresenta os indicadores estatísticos do teste da Hipótese 4 para a 

"Empresa B". O reduzido valor de F Cale para o segmento Pareto 20% (1,13) indica 
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que não há diferença estatisticamente significativa entre os tickets médios dos clientes 

freqüentes (1.029,39) e esporádicos (1.080,16). Esta condição é corroborada pelo 

elevado Valor P (0,28), indicando que o nível de confiança desta análise é de apenas 

72%. Por outro lado, considerando-se o segmento Pareto 80%, o elevado valor de F 

Cale (122,56) indica que o ticket médio dos clientes freqüentes (238,97) é 

estatisticamente superior ao dos consumidores esporádicos (205,10). Esta condição 

também é corroborada pelo reduzido Valor P (menor que 0,01), indicando que o nível 

de confiança desta análise é superior a 99%. 

1:blll AT d .A • d 1 'd· d a e a - na lse e varzancla o va or me 10 as compras d "E a mpresa B" 
Média Média 

FreqUentes Esporádicos FCalc Valor P F Crítico 

Ticket 
Segmento 20% 1.029,39 1.080,16 1,13 0,28 3,84 

Ticket 
Segmento 80% 238,97 205,10 122,56 < 0,01 3,84 

No contexto da "Empresa B", este teste permite aceitar com restrições a 

quarta hipótese, que assume que os clientes freqüentes compram produtos mais caros 

do que os consumidores esporádicos. Esta hipótese não pode ser confirmada no 

segmento Pareto 20% (clientes de maior valor), onde a diferenças entre as médias não 

foi estatisticamente significativa. 

4.2. INVESTIGAÇÕES EXPLORATÓRIAS 

Esta seção irá analisar a presença dos fatores exploratórios construídos neste 

trabalho, à luz dos dados qualitativos coletados em ambos os casos. As evidências aqui 

apontadas serão relacionadas à rentabilidade dos clientes e analisadas de forma 
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comparativa no CAPÍTULO 5 (cross-case analysis - ver Miles e Huberman, 1984; 

Eisenhardt, 1989). 

O primeiro elemento investigado pretende verificar se a oferta de produtos 

diferenciados favorece a rentabilidade da "Empresa A", em relação à "Empresa B", que 

oferece produtos homogêneos (bens comuns), conforme sugerido pela literatura 

econômica e de marketing (ver Alba et aI., 1997; Bakos, 1997; Oliver, 1999; Ariely, 

2000; Lynch e Ariely, 2000; Ellison e Ellison, 2001). 

a) O impacto da utilização de um portfólio de produtos comuns sobre a 

sensibilidade ao preço demonstrada pelos consumidores. 

Para investigação deste fator exploratório, foram analisados, ao longo de doze 

semanas, cinco produtos destacados no início da primeira tela (home page) das lojas 

eletrônicas estudadas, totalizando 60 itens por varejista. Para tal, fez-se uso de um 

shopbot de comparação de preços (www.buscape.com.br) e do website de pesquisas 

www.google.com.br. para verificar se os produtos em questão eram encontrados em, 

pelo menos, dois outros varejistas. Adicionalmente, foram também conduzidas 

entrevistas com profissionais de marketing das empresas, para compreender a 

importância da diferenciação como estratégia de definição do portfólio de produtos 

oferecidos. Na "Empresa A" todos os produtos em destaque foram encontrados em 

outros varejistas eletrônicos. Na "Empresa B", dos 42 produtos pesquisados22
, apenas 

12 não foram encontrados em outros websites. A despeito da "Empresa B" ter declarado 

o oferecimento de um portfólio diferenciado, ambas as empresas utilizam suas 

vitrines virtuais para enfatizar os produtos comuns e facilmente comparáveis com 

a concorrência. 

22 De um total de 60 itens, 18 foram oferecidos repetidamente ao longo do período analisado. 
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o segundo fator analisado refere-se à influência da abordagem utilizada na 

apresentação de produtos, por parte das empresas estudadas, sobre o desempenho 

financeiro dos consumidores. A literatura de marketing e economia sugere que o uso de 

informações qualitativas pode mitigar a sensibilidade ao preço demonstrada pelos 

clientes (ver Malone, Yates e Benjamin, 1987; Mitra e Lynch, 1996; Alba et aI., 1997; 

Bakos, 1997; Brynjolfsson e Smith, 2000a; Blair, Harris e Monroe, 2002). 

b) O impacto da estratégia de divulgação de produtos, notadamente a 

ênfase em informações qualitativas ou preços, sobre a rentabilidade propiciada 

pelos clientes. 

Para verificação deste fator exploratório, foram analisados os e-mails enviados 

aos clientes e a apresentação dos produtos nos websites estudados. Adicionalmente, 

foram também conduzidas entrevistas com profissionais de marketing dos varejistas. 

Em ambas as empresas, a home page apresenta apenas fotos e informações sobre 

preços e formas de pagamento. Ao selecionar um produto para compra, a "Empresa 

A" destaca as informações qualitativas no centro da tela. Por sua vez, a "Empresa B" 

apresenta apenas a foto e o preço na tela. O consumidor precisa utilizar a barra de 

rolagem para visualizar as informações qualitativas do produto. Até o momento da 

conclusão deste estudo, apenas a "Empresa A" oferecia a possibilidade dos clientes 

compararem os produtos dentro de seu website, através de uma tabela que confronta os 

atributos qualitativos e o preço praticado. Por fim, a análise dos e-mails demonstrou que 

ambos os varejistas enviam apenas informações sobre preços e condições de 

pagamento praticadas em suas divulgações semanais. 
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o terceiro elemento qualitativo analisado pretende investigar a estratégia de 

envio de e-mai/s promocionais para os clientes. Especificamente, evidências conceituais 

sugerem que o uso de e-mai/s personalizados favorece uma maior rentabilidade ao 

longo do relacionamento (ver Seybold, 1998; Peppers, Rogers e Dorf, 1999; Chen e 

Sudhir, 2002). 

c) A abordagem utilizada no envio de e-mails promocionais para os clientes. 

Será verificado se as empresas enviam conteúdo personalizado (procurando 

explorar o potencial de cada consumidor) ou conteúdo padronizado (o mesmo e

mail para todos os clientes). 

Em entrevistas realizadas com profissionais de comércio eletrônico das 

empresas investigadas, ambas declararam que não enviam e-mails personalizados 

para os clientes cadastrados em suas listas de distribuição (relação de consumidores 

que solicitaram o recebimento de divulgações periódicas). Ou seja, o mesmo conteúdo 

de e-mail é enviado para todos os consumidores. O motivo alegado pelas empresas é a 

alta complexidade inerente a um sistema capaz de gerar correspondências 

personalizadas, somada ao alto custo dos serviços de transmissão de dados necessários 

para o envio de milhões de e-mai/s distintos. A "Empresa A" declarou estar avaliando 

projetos de personalização de e-mai/s, a serem executados por companhias 

especializadas, que utilizam linhas de comunicação próprias. 

O quarto elemento investigado pretende verificar a forma como as empresas 

encontram-se organizadas e relacionar essa estrutura à lucratividade observada através 

do relacionamento com seus clientes. Para tal, será analisado se a estratégia de 

marketing é orientada a produtos ou clientes. A orientação a clientes poderia explicar 
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uma maior rentabilidade ao longo do tempo, na medida em que a empresa toma-se 

melhor conhecedora dos hábitos e necessidades dos consumidores (Day e Montgomery, 

1999; Homburg et ai., 2000; Coviello et ai., 2002). 

d) A relação entre a forma como as empresas encontram-se orientadas 

(essencialmente a produtos ou a clientes) e a lucratividade observada neste estudo. 

Em entrevistas realizadas com profissionais de marketing das empresas 

investigadas, ambas informaram que sua orientação mercadológica é baseada em 

produtos. Especificamente, o setor de compras é responsável por definir o portfólio de 

produtos a ser explorado, tendo em vista as metas de receita e margem de lucro 

estabelecidos por cada varejista. Em outras palavras, a partir do faturamento e 

rentabilidade esperados, as empresas selecionam os produtos a serem oferecidos. 

o quinto fator analisado irá explorar a forma como as empresas se posicionam 

em termos mercadológicos, através da investigação dos e-maUs enviados para os 

consumidores cadastrados em suas listas de distribuição. A maior incidência de 

promoções baseadas em descontos parece influenciar a sensibilidade ao preço dos 

clientes, bem como tomar os consumidores freqüentes mais bem informados sobre 

oportunidades de barganha (Inman, McAlister e Hoyer, 1990; Krishna, Currim e 

Shoemaker, 1991; Lynch e Ariely, 2000; Brynjolfsson e Smith, 2000a; Erdem, Mayhew 

e Sun, 2001; Chen e Sudhir, 2002; Iyer e pazgal, 2003). 

e) As promoções oferecidas pelos dois websites pesquisados, através dos e

mails enviados para os consumidores, como reflexo da forma como as empresas 

competem em seus mercados (preço, diferenciação etc). 
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Para verificação deste fator exploratório, foram analisados os e-maUs enviados 

ao longo de 12 meses, por ambas as empresas. De um total de 58 e-maUs da "Empresa 

A" e 39 da "Empresa B", apenas 19 não ofereciam descontos no título da 

correspondência (6 na "Empresa A" e 13 na "Empresa B"). A análise do conteúdo dos 

e-maUs demonstrou que apenas 8 deles não ofereciam descontos (1 na "Empresa A" e 7 

na "Empresa B") e todos os demais ofereciam condições especiais em posição de 

destaque na tela (parte central superior). Em suma, cerca de 98% dos e-maUs enviados 

pela "Empresa A" enfatizam os preços e condições de pagamento praticadas, ao passo 

que aproximadamente 82% dos e-maUs da "Empresa B" destacam os preços e condições 

de pagamento oferecidas. Estas evidências refletem uma competição baseada em 

preços, por parte das duas empresas analisadas. 

o sexto elemento analisado pretende avaliar se a estratégia utilizada pelas 

empresas no gerenciamento de seus clientes influencia a rentabilidade observada nos 

relacionamentos estabelecidos. Face ao arcabouço teórico apresentado, o uso de uma 

abordagem transacional deverá favorecer a competição por preços, minando a 

lucratividade ao longo das sucessivas compras efetuadas pelos clientes (ver Day e 

Montgomery, 1999; Coviello et aI., 2002). 

f) O impacto da abordagem utilizada pelas empresas para gerenciar a 

interação com seus clientes (transacional, relacional ou híbrida), sobre a 

rentabilidade propiciada pelos consumidores. 

Em entrevistas realizadas com profissionais de marketing dos varejistas 

investigados, ambos informaram que não utilizam um mecanismo especial de 

relacionamento com seus clientes através da web. Em outras palavras, as empresas 
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utilizam uma abordagem transacional, que não diferencia os consumidores 

freqüentes dos esporádicos e tão pouco considera o valor de cada cliente durante as 

transações efetuadas. As empresas argumentam que a complexidade necessária a um 

sistema de vendas que utilize informações históricas e perceba padrões de consumo e 

comportamento fazem com que esta tecnologia seja ainda muito cara para a realidade do 

comércio eletrônico brasileiro. 

o sétimo fator qualitativo irá verificar as táticas empregadas no gerenciamento 

dos clientes e seus respectivos impactos sobre o tipo de relacionamento conquistado, 

bem como a rentabilidade observada. Com base na literatura abordada na seção 2.3, a 

presença de ferramentas de fidelização estaria associada a uma menor sensibilidade ao 

preço por parte dos clientes (Schouten e McAlexander, 1995; Seybold, 1998; Oliver, 

1999; Rust e Oliver, 2000; Bolton, Kannan e Bramlet, 2000; Brown, Tilton e Woodside, 

2002; Kotha, Rajgopal e Venkatachalam, 2003; Reinartz e Kumar, 2003). 

g) A relação entre a performance financeira dos clientes analisados e os 

mecanismos de retenção de consumidores observados nas empresas (construção de 

comunidades, programas de fidelização, táticas de encantamento etc). 

Para verificação deste fator exploratório, os websites de ambas as empresas 

foram analisados, a fim de verificar a existência de ferramentas de retenção específicas 

para o canal de vendas pela Internet. Adicionalmente, entrevistas conduzidas com 

profissionais de marketing das empresas investigadas demonstram que nenhuma 

delas implementa um mecanismo especial de relacionamento, tais como o 

desenvolvimento de comunidades virtuais, cartões de fidelidade ou táticas de 
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encantamento. Ambas as empresas baseiam-se no oferecimento de um sistema de 

compras rápido, seguro e com prazo de entrega confiável. 

o oitavo fator investigado irá explorar o impacto do conflito de canais de venda 

sobre a sensibilidade ao preço por parte dos clientes. A concorrência baseada em 

descontos, entre diferentes canais dentro da mesma empresa, favorece o aumento da 

sensibilidade ao preço (Camp, 1999; Gulati e Garino, 2000). 

h) A influência da oferta de preços diferenciados, entre os canais de venda 

operados pelas empresas, sobre a sensibilidade ao preço por parte dos clientes. 

Em entrevistas realizadas com profissionais de marketing das empresas 

investigadas, ambas informaram que praticam preços diferenciados entre seus distintos 

canais de venda. Especificamente, nas duas empresas estudadas, a Internet é o canal 

que opera com menor margem de lucro e oferece planos de financiamento mais 

longos e com menores taxas de juros. Apesar do conflito de canais não ser objeto de 

análise do presente estudo, cabe registrar que em entrevistas com as equipes dos demais 

canais de vendas, as duas empresas relataram que os clientes costumam exigir que as 

condições de pagamento e preços praticados na Internet sejam estendidas a todos os 

canais de vendas, gerando transtornos para funcionários e consumidores. 

o último elemento qualitativo pretende avaliar se as métricas utilizada pelas 

empresas, para gerenciamento do valor de seus clientes, são eficientes quanto ao 

desempenho financeiro dos mesmos ao longo do tempo. Segundo Reinartz e Kumar 

(2000, 2002 e 2003), as principais métricas utilizadas nesta área, notadamente RFM e 

L TV não possibilitam o acompanhamento da trajetória da rentabilidade dos clientes. 



103 

i) A eficácia das métricas utilizadas pelas empresas para acompanhamento 

do valor de seus clientes e gerenciamento da rentabilidade dos mesmos. 

Em entrevistas realizadas com profissionais de marketing das empresas 

investigadas, ambas informaram que utilizam o modelo RFM exclusivamente para 

definição de quais clientes receberão ofertas especiais por e-mai!o Nenhuma das 

empresas utiliza alguma métrica ou ferramenta específica para gerenciamento do 

valor de seus clientes. 

Por fim, a análise dos aspectos qualitativos levantados demonstra uma grande 

convergência entre as práticas gerenciais observadas nos dois casos analisados. Os nove 

elementos investigados apresentaram resultados muito semelhantes nas duas empresas. 

Curiosamente, as práticas identificadas contrariam os argumentos conceituais oferecidos 

pela literatura de gestão e marketing. 
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CAPÍTULO 5 - EVIDÊNCIAS OBSER V ADAS E IMPLICAÇÕES 

Neste capítulo, as evidências quali-quantitativas são tabuladas, a fim de associar 

os aspectos quantitativos levantados na seção 4.1, aos elementos qualitativos abordados 

na seção 4.2. O método de tabulação de evidências utilizado baseia-se em uma 

adaptação dos mecanismos propostos por Miles e Huberman (1984) e Eisenhardt 

(1989). 

Para a análise quali-quantitativa, a fim de iluminar a discussão que se segue, a 

Tabela 12 associa os elementos exploratórios investigados com as principais anomalias 

quantitativas identificadas na trajetória da rentabilidade dos clientes, que constituem 

elementos em dissonância com a teoria convencional do Marketing de Relacionamento. 

De forma semelhante, a Tabela 13 associa os elementos exploratórios com as anomalias 

quantitativas referentes às diferenças observadas entre as médias de lucratividade e 

valor das compras efetuadas pelos clientes freqüentes e esporádicos. 

transacional dos clientes 
freqüentes decresce, em 
ambas as empresas 

a) Ambas utilizam e-mails e vitrines virtuais para destacar produtos comuns 
e facilmente comparáveis 
b) As duas enfatizam preço, ao invés de informações qualitativas em seus 
websites e e-mails enviados para os clientes 
c) Nenhuma delas envia e-mails personalizados para seus clientes 
d) As duas encontram-se orientadas a produtos, ao invés de clientes 

I-::::::-::-::-::----:-:-:--~--__I e) Ambas competem com base em preço, ao invés de diferenciação 
H2: Valor médio das 1) As duas utilizam uma abordagem transacional, ao invés de relacional, para 
compras efetuadas pelos gerenciamento de seus clientes 
clientes freqüentes decresce, g) Nenhuma delas implementa qualquer mecanismo de retenção de clientes 
em ambas as empresas h) Ambas praticam preços menores e condições especiais de pagamento na 

web 
i) Nenhuma delas utiliza métricas ou ferramentas para gerenciamento do 
valor de seus clientes 
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H3: A diferença entre a média da a) Ambas utilizam e-maUs e vitrines virtuais para destacar produtos 
lucratividade transacional, comuns e facilmente comparáveis 
propiciada pelos clientes b) As duas enfatizam preço, ao invés de informações qualitativas em 
freqüentes e esporádicos, não foi seus websites e e-maUs enviados para os clientes 
estatisticamente significativa em c) Nenhuma delas envia e-maUs personalizados para seus clientes 

!-'am==-=b:...:,a-=,.s..:;cas::,-:.:;::.:.:;.;:,.:;,:.:.:....-____ ---i d) As duas encontram-se orientadas a produtos, ao invés de clientes 
H4: Na "Empresa A", os e) Ambas competem com base em preço, ao invés de diferenciação 
consumidores esporádicos f) As duas utilizam uma abordagem transacional, ao invés de 
compram produtos mais caros do relacional, para gerenciamento de seus clientes 
que os clientes freqüentes. g) Nenhuma delas implementa qualquer mecanismo de retenção de 
Por sua vez, na "Empresa B", a clientes 
diferença entre o valor médio das h) Ambas praticam preços menores e condições especiais de 
compras efetuadas pelos clientes pagamento na web 
freqüentes e esporádicos não foi i) Nenhuma delas utiliza métricas ou ferramentas para gerenciamento 
estatisticamente do valor de seus clientes 

Na discussão das tabelas aCIma, os seguintes fatores exploratórios merecem 

maior detalhamento: 

a) A maior incidência de produtos comuns nas divulgações por e-maU e 

exposição nas vitrines virtuais das empresas analisadas parece contribuir para o 

aumento da sensibilidade ao preço, por parte dos clientes freqüentes, facilitando a 

comparação dos itens oferecidos em relação à concorrência. Curiosamente, a despeito 

da "Empresa B" ter declarado uma orientação para a diferenciação, o coeficiente 

angular da regressão de seus lucros, ao longo do tempo, demonstra um declínio mais 

acentuado do que o observado na "Empresa A". Este fenômeno poderia ser explicado 

pela redução das margens praticadas pela "Empresa B", face a uma retração da demanda 

ou objetivando aumentar seu market share. Tendo em vista que essa empresa direciona 

seu foco para as classes econômicas A e B, é presumível que suas margens de lucro 

suportem maiores cortes do que a "Empresa A"; 

b) Ambos os varejistas eletrônicos enfatizam os preços ao invés das informações 

qualitativas em seus e-maUs de divulgação semanal. A análise das páginas web indicou 
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que a "Empresa A" privilegia as informações qualitativas em sua tela de compra e 

permite que os consumidores comparem os atributos qualitativos de diferentes produtos. 

Na "Empresa B", as páginas web dificultam que as informações qualitativas sejam 

visualizadas e não possibilitam a comparação das mesmas entre diferentes mercadorias. 

Este fator pode contribuir para o declínio mais acentuado da rentabilidade dos clientes 

freqüentes na "Empresa B" do que na "Empresa A"; 

c) O envio de e-maUs padronizados, ou seja, a ausência de personalização parece 

dificultar que as empresas explorem o potencial individual de cada consumidor e 

tenham maior controle sobre o desempenho financeiro dos mesmos; 

d) A orientação estratégica a produtos ao invés de clientes parece impedir que as 

empresas conheçam seus clientes e explorem seus desejos e necessidades distintos. Nas 

empresas analisadas, o portfólio de itens a serem vendidos emerge como conseqüência 

das metas de venda e lucratividade estabelecidas, resultando em ações de marketing que 

possam gerar ou atrair demanda para os produtos oferecidos; 

e) Embora a "Empresa B" tenha declarado que compete com base no 

oferecimento de um portfólio diferenciado, os e-maUs promocionais enviados por 

ambas as empresas enfatizam os descontos ao invés dos atributos qualitativos dos 

produtos, favorecendo o aumento da sensibilidade ao preço por parte dos clientes; 

f) A utilização de uma abordagem transacional por parte das empresas parece 

impedir que estas usufruam dos beneficios inerentes à retenção de clientes, como a 

obtenção de um preço prêmio e maior lucratividade ao longo do tempo; 

g) Novamente, a ausência de mecanismos de retenção, como construção de 

comunidades, programas de fidelidade e táticas de encantamento parece dificultar que 
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as empresas desfrutem das vantagens da retenção de clientes, defendidas pela literatura 

tradicional do Marketing de Relacionamento; 

h) A oferta de preços mais baixos e condições especiais de pagamento na 

Internet pode tomar os consumidores freqüentes, neste canal de vendas, mais sensíveis 

ao preço; 

i) A não utilização de métricas e ferramentas para acompanhamento do valor dos 

clientes parece impedir que as empresas percebam a queda da rentabilidade propiciada 

pelos consumidores e que o valor de alguns clientes esporádicos seja superior ao dos 

freqüentes; 

A análise das evidências levantadas neste estudo, à luz de teorias rivais, indica 

que algumas das anomalias quantitativas apontadas nos estudos de Reinartz e Kumar 

(2000,2002 e 2003) foram também observadas nos dois casos aqui analisados. Todavia, 

a abordagem exploratória de elementos qualitativos permitiu evidenciar que as 

recomendações oferecidas pela literatura convencional do marketing não foram 

verificadas nas práticas gerenciais das empresas investigadas. Em outras palavras, a 

forma como os varejistas analisados se relacionam com o mercado e gerenciam seus 

clientes não se encontra em conformidade com o arcabouço teórico do Marketing de 

Relacionamento. 

Portanto, pode-se supor que as evidências quantitativas levantadas neste estudo 

não são anomalias e sim elementos em consonância com a teoria vigente, para a qual os 

beneficios advindos da retenção de clientes parecem fazer sentido apenas para aqueles 

que conseguirem estabelecer um relacionamento efetivo e gerenciável com seus 

consumidores. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Vis-à-vis a emergência de teorias divergentes no campo do Marketing de 

Relacionamento, onde recentes estudos têm questionado os beneficios advindos da 

retenção de clientes (ver Dowling e Uncles, 1997; Schultz e Hayman, 1999; Reinartz e 

Kumar, 2000, 2002 e 2003; Dowling, 2002), o presente trabalho teve como principal 

objetivo a investigação do comportamento financeiro dos consumidores freqüentes e 

esporádicos, no cenário brasileiro de varejo eletrônico. 

A estratégia metodológica escolhida para consecução desta pesquisa, 

notadamente uma abordagem empírica e exploratória, baseada na utilização de teorias 

rivais e dados quali-quantitativos, demonstrou-se de fundamental importância para a 

análise dos fenômenos observados. 

Diferentemente das evidências exclusivamente quantitativas oferecidas por 

Reinartz e Kumar (2000, 2002 e 2003), que encontram-se em dissonância com o mantra 

da retenção de clientes, o presente estudo valeu-se de elementos qualitativos para uma 

investigação exploratória da rentabilidade propiciada pelos consumidores. Esta 

abordagem possibilitou uma percepção mais aprofundada dos fatores associados ao 

declínio do valor dos clientes freqüentes no ambiente competitivo analisado. 

A investigação quantitativa dos dados coletados nesta pesquisa evidencia 

anomalias no desempenho financeiro dos clientes. Notadamente, no segmento de 

consumidores de maior ticket médio (Pareto 20%), os clientes esporádicos 

demonstraram-se mais valiosos do que os freqüentes. 
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Entretanto, a análise quali-quantitativa ora apresentada sugere que a diminuição 

do valor dos clientes freqüentes, ao longo do tempo, está associada a práticas gerenciais 

que não se encontram em conformidade com a teoria vigente de marketing. 

Especificamente, os beneficios da retenção de consumidores parecem fazer sentido 

apenas para as empresas que estiverem orientadas a clientes e puderem interagir de 

forma relacional com os mesmos, fazendo uso de ferramentas adequadas para esta 

finalidade, tais como programas de fidelidade, construção de comunidades virtuais, 

personalização de serviços, diferenciação de produtos etc. 

Face aos elementos abordados neste estudo de casos múltiplos, é possível supor 

que o valor dos clientes está associado à forma como as empresas se relacionam com os 

mesmos. A adoção de práticas transacionais, a baixa diferenciação e a competição 

baseada em descontos parece potencializar a sensibilidade ao preço por parte dos 

consumidores, principalmente daqueles que efetuam compras mais freqüentemente. 

Em suma, com base nas evidências aqui analisadas, à luz de correntes teóricas 

rivais, pode-se considerar que nos termos de Kuhn (1970), este estudo não levantou 

anomalias em relação à teoria tradicional do Marketing de Relacionamento, visto que o 

declínio do valor dos consumidores freqüentes está associado a práticas gerenciais que 

não se encontram alinhadas com os fundamentos conceituais da retenção de clientes. 

Da mesma forma, é possível especular se algumas das descobertas apontadas nas 

recentes publicações de Reinartz e Kumar (2000, 2002 e 2003) são passíveis de 

questionamento, tendo em vista que a estratégia de pesquisa empregada nos referidos 

estudos baseou-se exclusivamente em métodos quantitativos, não considerando a 

influência das práticas gerenciais das empresas analisadas. Entretanto, cabe destacar que 

os alertas de Reinartz e Kumar, referentes às métricas utilizadas pelas empresas para 
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gerenciamento do valor dos clientes, são generalizáveis para os casos analisados no 

presente trabalho, onde os varejistas investigados não fazem uso de medidas específicas 

para acompanhamento do valor dos consumidores (LTV, RFM etc.). 

A despeito das considerações de Dowling e Uncles (1997), para os quais em 

muitos setores os investimentos em retenção de clientes não apresentam beneficios 

tangíveis, a utilização de métricas para o acompanhamento da trajetória financeira dos 

consumidores permitiria que os varejistas identificassem eventuais declínios na 

rentabilidade propiciada pelos mesmos. Desta forma, as empresas poderiam empreender 

ações específicas com o objetivo de corrigir desvios e aumentar os beneficios mútuos, 

inerentes a uma relação comercial. 

Adicionalmente, algumas das recomendações da teoria de marketing 

mencionadas neste estudo parecem requerer um baixo investimento e, por conseguinte, 

podem se demonstrar valiosas para recuperar ou manter o valor dos clientes ao longo do 

tempo. Especificamente, os var~jistas eletrônicos deveriam considerar a implementação 

de práticas como: construir comunidades virtuais, enviar e-mails personalizados, 

enfatizar informações qualitativas acerca dos produtos e oferecer produtos 

diferenciados. 

Conforme discutido na seção 3.5, sobre as limitações da metodologia ora 

utilizada, esta pesquisa não considerou a ótica dos consumidores na coleta de 

informações qualitativas. Futuros estudos poderiam investigar a rentabilidade dos 

clientes, freqüentes e esporádicos, fazendo uso de elementos indicados pelos 

consumidores. Desta forma, seria possível estabelecer uma relação de causalidade 

acerca dos fatores associados à queda da rentabilidade propiciada pelos clientes 

freqüentes. 
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Outras questões relevantes podem também ser exploradas em futuras pesquisas, 

tais como: Por que empresas adotam determinada estratégia de relacionamento perante 

o mercado? Como as oscilações de demanda afetam empresas com diferentes 

abordagens (relacional e transacional)? 

Adicionalmente, a ausência de métricas quali-quantitativas para o 

acompanhamento do valor dos clientes representa uma importante lacuna no campo do 

Marketing de Relacionamento. As ferramentas atualmente disponíveis consideram 

apenas elementos quantitativos para avaliar a performance dos consumidores e ignoram 

a influência das práticas gerenciais e dos aspectos subjetivos dos consumidores, sobre a 

rentabilidade observada nas empresas. 

Por fim, o estudo da rentabilidade propiciada pelos clientes, freqüentes e 

esporádicos, em empresas de varejo eletrônico que implementem as disciplinas 

tradicionais do Marketing de Relacionamento, constituiria um elemento de grande 

importância para a discussão sobre a validade da retenção de clientes no setor não 

contratual, onde os custos de troca de fornecedor são praticamente nulos. A análise 

empírica ora apresentada sugere que os clientes de longa data são menos valiosos do 

que os consumidores esporádicos, em varejistas eletrônicos de bens duráveis que 

implementem uma abordagem transacional e orientados a produtos. A transposição 

desta investigação para empresas orientadas a clientes e com ênfase relacional, 

ofereceria respostas mais consistentes do que as meras especulações encontradas na 

literatura de marketing, acerca da baixa eficácia da retenção de clientes no setor de 

varejo (ver Dowling e Unc1es, 1997; Reinartz e Kumar, 2000; Reichheld e Shefter, 

2000; Dowling, 2002). 
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ANEXOS 

PROTOCOLO DO ESTUDO 

Nos termos de Yin (1994), o protocolo do estudo descreve os passos realizados 

para obtenção das evidências apontadas. Esta seção apresenta as diversas etapas 

envolvidas na elaboração da presente pesquisa: 

a) Desenvolvimento do referencial teórico: o principal fundamento teórico 

desta etapa foi o estudo de Reinartz e Kumar (2000), que apresentou 

elementos empíricos em dissonância com o mantra da retenção de clientes. 

Os autores demonstraram que os consumidores esporádicos podem se 

demonstrar mais lucrativos que os freqüentes. Segundo Kuhn (1970), essas 

evidências divergentes são denominadas anomalias, que podem, em última 

instância, culminar com o surgimento de um novo paradigma científico. De 

fato, esta pesquisa teve como propósito inicial, investigar se os fenômenos 

apontados por Reinartz e Kumar (2000) eram passíveis de generalização para 

o cenário brasileiro de varejo eletrônico. 

b) Formular as questões da pesquisa: a partir do referencial teórico construído, 

foram elaboradas algumas perguntas essenciais, a fim de investigar a 

rentabilidade propiciada pelos clientes freqüentes e esporádicos no varejo 

eletrônico. Posteriormente, algumas questões relacionadas aos custos de 

aquisição e retenção de clientes foram eliminadas do estudo, em virtude das 

empresas analisadas não contabilizarem esses valores de forma 

individualizada por consumidor. 

c) Desenvolver a metodologia de pesqUIsa: ao longo da construção 

metodológica, a influência da abordagem quali-quantitativa foi determinante 
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para elevar a relevância e consistência desta pesquisa e se demonstrou de 

fundamental importância para os resultados ora apresentados (ver Miles e 

Huberman, 1984; Eisenhardt, 1989; Patton, 1990; Yin, 1994; Babbie, 1995; 

Scandura e Williams, 2000). Diferentemente da abordagem unidimensional 

de Reinartz e Kumar (2000, 2002 e 2003), os quais fizeram uso exclusivo de 

evidências quantitativas para analisar a rentabilidade associadas aos clientes 

freqüentes e esporádicos, o presente trabalho considerou a influência das 

práticas gerenciais adotadas pelas empresas investigadas. 

d) Selecionar o primeiro caso: a "Empresa A", um dos ma10res varejistas 

eletrônicos de bens duráveis do Brasil, foi escolhida por dispor de um grande 

volume de dados para análise e por atuar em todos os segmentos de 

consumidores, utilizando canais tradicionais e virtuais de venda. Nesta etapa 

foi elaborado um cronograma, em conjunto com a empresa, para execução 

das entrevistas e coleta de dados. 

e) Modelar dados e ferramentas: nesta etapa, foram definidos os programas de 

extração de dados da empresa, as consolidações necessárias para permitir 

uma análise longitudinal do desempenho financeiro dos clientes e as 

ferramentas estatísticas empregadas nos processos quantitativos. Em ambas 

as empresas analisadas, foram executadas consultas ao banco de dados de 

clientes, gerando arquivos em formato texto, que foram posteriormente 

consolidados por programas em Visual Basic. Todas as compras de um 

cliente foram transpostas para uma única linha de dados, possibilitando a 

regressão linear da lucratividade e ticket médio observados. Por fim, fez-se 
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uso dos softwares Excel, da Microsoft e SPSS, da SPSS Inc, para análise 

estatística - regressões e análises de variância. 

f) Conduzir o primeiro estudo de caso: foram entrevistados os profissionais de 

marketing e comércio eletrônico da "Empresa A" e executadas consultas ao 

banco de dados, para levantamento dos elementos quantitativos da pesquisa. 

Adicionalmente, foram analisadas a forma como os produtos são expostos no 

website e os e-maUs enviados para os clientes, ao longo de 12 meses. 

Adicionalmente, nesta etapa foi de fundamental importância conquistar a 

colaboração dos profissionais da empresa nas entrevistas e coleta de 

informações. 

g) Analisar as evidências do primeiro estudo de caso: a partir da constatação 

que as anomalias quantitativas apontadas por Reinartz e Kumar (2000) 

também foram identificadas na "Empresa A", iniciou-se a análise dos 

elementos qualitativos coletados. A investigação exploratória desses 

elementos sugere que o declínio do valor dos clientes freqüentes está 

associado a práticas transacionais, ou seja, conceitos que não se encontram 

em conformidade com a teoria vigente do Marketing de Relacionamento. 

Neste momento, foi de grande relevância o suporte estatístico por parte de 

um professor especializado. 

h) Selecionar o segundo caso - "Empresa B": nessa fase da pesquisa, teve-se 

como objetivo a construção de uma estratégia de amostragem do tipo "casos 

confirmatórios ou divergentes", a fim de prover interpretações rivais, bem 

como estabelecer limites ao redor das descobertas realizadas (Patton, 1990). 

Com esse intuito, procurou-se identificar um novo caso com significativas 
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diferenças em relação a "Empresa A". Os principais critérios foram o 

faturamento total da firma, a importância financeira do website, estratégias 

de marketing e investimento anual em varejo eletrônico. Nesta etapa foi 

elaborado um cronograma, em conjunto com a empresa, para execução das 

entrevistas e coleta de dados. 

i) Conduzir o segundo estudo de caso: foram entrevistados os profissionais de 

marketing e comércio eletrônico da "Empresa B" e executadas consultas ao 

banco de dados, para levantamento dos elementos quantitativos da pesquisa. 

Adicionalmente, foram analisadas a forma como os produtos são expostos no 

website e os e-mails enviados para os clientes, ao longo de 12 meses. 

Adicionalmente, foi de fundamental importância conquistar a colaboração 

dos profissionais da empresa nas entrevistas e coleta de informações. 

j) Analisar as evidências do segundo estudo de caso: de forma semelhante ao 

constatado no primeiro caso analisado, as evidências coletadas na "Empresa 

B" sugerem que o declínio do valor dos clientes freqüentes está associado a 

práticas transacionais, ou seja, conceitos que não se encontram em 

conformidade com a teoria vigente do Marketing de Relacionamento. Neste 

momento, foi de grande relevância o suporte estatístico por parte de um 

professor especializado. 

k) Comparar os dois casos: o método de cross-case analysis (ver Miles e 

Huberman, 1984; Eisenhardt, 1989) demonstrou grande convergência entre 

as práticas gerenciais observadas nos casos analisados. Como pode ser 

observado no CAPÍTULO 5, todos os elementos qualitativos investigados 

apresentaram resultados semelhantes em ambas as empresas. Nesta etapa, as 
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revisões e contribuições oferecidas por terceiros possibilitaram um 

refinamento do arcabouço teórico e metodológico da pesquisa. Foram 

submetidas versões parciais da dissertação, para congressos e revistas 

acadêmicas relacionadas ao tema abordado. Em especial, cabe destacar a 

importância dos comentários oferecidos pelos Professores Doutores 

integrantes da banca aprovadora, durante a análise preliminar do estudo. 

1) Rever as questões da pesquisa: após a análise cruzada dos casos, as questões 

da pesquisa foram revistas, com base no "oportunismo controlado", onde o 

pesquisador tira proveito das idiossincrasias de um caso específico e da 

emergência de novos temas para enriquecer a teoria resultante (Eisenhardt, 

1989). Especificamente, nesta etapa foram elaboradas novas perguntas para 

as empresas, a fim de aprofundar o entendimento de aspectos relacionados a 

rentabilidade dos clientes e das práticas gerencias observadas. 

m) Rever a teoria: o arcabouço conceitual foi estendido para subsidiar as 

evidências encontradas e compreender o fenômeno em análise. 

n) Desenvolver implicações práticas: neste momento foram elaboradas 

recomendações gerenciais vis-à-vis as evidências empíricas encontradas e 

elementos conceituais desenvolvidos no referencial teórico. 

o) Elaborar as conclusões finais: nesta fase foram sintetizadas as principais 

descobertas realizadas, utilizando os aspectos exploratórios desenvolvidos na 

pesquisa. Adicionalmente, foram elaboradas recomendações acadêmicas, a 

fim de inspirar futuros estudos relacionados ao cenário investigado. 
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Por fim, ao longo de todas as etapas descritas, foi de fundamental importância a 

execução de reuniões acerca do projeto de pesquisa e da dissertação, com o Professor 

Doutor Orientador Acadêmico. 

RELATÓRIO DE PESQUISA 

Segundo Yin (1994), o relatório de pesquisa deve estabelecer uma cadeia de 

evidências relativas às questões investigadas, a fim de permitir que o leitor possa seguir 

as etapas em qualquer direção - do início ao fim ou do fim para o começo. Na 

consecução deste estudo, foram encontradas as seguintes evidências: 

a) A rentabilidade propiciada pelos clientes freqüentes não cresce, ao longo do 

tempo, em ambas as empresas analisadas. De fato, a lucratividade dos 

clientes mais valiosos é declinante. Esta evidência encontra-se em 

dissonância com a literatura do Marketing de Relacionamento (pepper e 

Rogers, 1993; Reichheld e Teal, 1996; Kotler, 1999; Day, 1999). 

b) O ticket médio das compras efetuadas pelos clientes freqüentes não cresce, 

ao longo do tempo, em ambas as empresas analisadas. De fato, o valor 

médio da compras efetuadas pelos clientes mais valiosos é declinante. Esta 

evidência encontra-se em dissonância com a literatura do Marketing de 

Relacionamento (Pepper e Rogers, 1993; Reichheld e Teal, 1996; Kotler, 

1999; Day, 1999). 

c) No segmento de clientes mais valiosos, os freqüentes não compram produtos 

mais lucrativos que os esporádicos. A análise de variância da lucratividade 

média entre os consumidores esporádicos e freqüentes não foi 

estatisticamente significativa para o segmento Pareto 20%. Esta evidência 
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não permite corroborar os conceitos disponíveis na literatura do Marketing 

de Relacionamento (McKenna, 1993; Reichheld e Teal, 1996; Kotler, 1999; 

Brondmo, 2000). 

d) No segmento de clientes mais valiosos (pareto 20%), os freqüentes não 

compram produtos mais caros que os esporádicos. A análise de variância do 

ticket médio dos consumidores esporádicos e freqüentes demonstrou que, na 

"Empresa A", os clientes esporádicos compram produtos mais caros que os 

freqüentes. Por sua vez, na "Empresa B", não houve diferença 

estatisticamente significativa entre o ticket médio dos clientes freqüentes e 

esporádicos. 

e) Ambas as empresas utilizam e-maUs e vitrines virtuais para destacar 

produtos comuns e facilmente comparáveis. Este elemento poderia 

influenciar a queda do valor dos clientes freqüentes. Segundo a literatura do 

Marketing de Relacionamento, a oferta de produtos diferenciados favorece a 

rentabilidade empresarial (Alba et aI., 1997; Bakos, 1997; Oliver, 1999; 

Ariely, 2000; Lynch e Ariely, 2000; Ellison e Ellison, 2001). 

f) As duas empresas enfatizam preço, ao invés de informações qualitativas em 

seus websites e e-mails enviados para os clientes. Este elemento poderia 

influenciar a queda do valor dos clientes freqüentes. A literatura de 

marketing e economia sugere que o uso de informações qualitativas pode 

mitigar a sensibilidade ao preço demonstrada pelos clientes (Malone, Yates e 

Benjamin, 1987; Mitra e Lynch, 1996; Alba et aI., 1997; Bakos, 1997; 

Brynjolfsson e Smith, 2000a; Blair, Harris e Monroe, 2002). 
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g) Nenhuma das empresas envia e-maUs personalizados para seus clientes. Este 

elemento poderia influenciar a queda do valor dos clientes freqüentes. 

Evidências conceituais sugerem que o uso de e-maUs personalizados 

favorece uma maior rentabilidade ao longo do relacionamento (Seybold, 

1998; Peppers, Rogers e Dorf, 1999; Chen e Sudhir, 2002). 

h) As duas empresas encontram-se orientadas a produtos, ao invés de clientes. 

Este elemento poderia influenciar a queda do valor dos clientes freqüentes. A 

literatura de marketing sugere que a orientação a clientes poderia explicar 

uma maior rentabilidade ao longo do tempo, na medida em que a empresa 

toma-se melhor conhecedora dos hábitos e necessidades dos consumidores 

(Day e Montgomery, 1999; Homburg et aI., 2000; Coviello et aI., 2002). 

i) Ambas as empresas competem com base em preço, ao invés de 

diferenciação. Este elemento poderia influenciar a queda do valor dos 

clientes freqüentes. A literatura de marketing sugere que a maior incidência 

de promoções baseadas em descontos parece influenciar a sensibilidade ao 

preço, bem como tomar os consumidores freqüentes mais bem informados 

sobre oportunidades de barganha (Inrnan, McAlister e Hoyer, 1990; Krishna, 

Currim e Shoemaker, 1991; Lynch e Ariely, 2000; Brynjolfsson e Smith, 

2000a; Erdem, Mayhewe Sun , 2001; Chen e Sudhir, 2002; Iyer e pazgal, 

2003). 

j) As duas empresas utilizam uma abordagem transacional, ao invés de 

relacional, para gerenciamento de seus clientes. Este elemento poderia 

influenciar a queda do valor dos clientes freqüentes. Evidências conceituais 

sugerem que o uso de uma abordagem transacional deverá favorecer a 
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competição por preços, minando a lucratividade ao longo das sucessivas 

compras efetuadas pelos clientes (Day e Montgomery, 1999; Coviello et aI., 

2002). 

k) Nenhuma das empresas implementa qualquer mecanismo de retenção de 

clientes. Este elemento poderia influenciar a queda do valor dos clientes 

freqüentes. A literatura de marketing sugere que a presença de ferramentas 

de fidelização estaria associada a uma menor sensibilidade ao preço por 

parte dos clientes (Schouten e McAlexander, 1995; Seybold, 1998; Oliver, 

1999; Rust e Oliver, 2000; Bolton, Kannan e Bramlet, 2000; Brown, Tilton e 

Woodside, 2002; Kotha, Rajgopal e Venkatachalam, 2003; Reinartz e 

Kumar, 2003). 

1) Ambas as empresas praticam preços menores e condições especiais de 

pagamento na web. Este elemento poderia influenciar a queda do valor dos 

clientes freqüentes. Evidências conceituais sugerem que a concorrência 

baseada em descontos, entre diferentes canais dentro da mesma empresa, 

favorece o aumento da sensibilidade ao preço (Camp, 1999; Gulati e Garino, 

2000). 

m) Nenhuma delas utiliza métricas ou ferramentas para gerenciamento do valor 

de seus clientes. Este elemento poderia influenciar a queda do valor dos 

clientes freqüentes. Segundo Reinartz e Kumar (2000, 2002 e 2003), o 

acompanhamento da rentabilidade dos clientes é o principal mecanismo para 

o gerenciamento eficiente dos benefícios inerentes à retenção de clientes. 



GRÁFICOS 

Figura 10 - Evolução do lucro transacional (Empresa A: Freqüentes 20%) 
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Figura 14 - Evolução do ticket médio (Empresa A: Freqüentes 20%) 
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Figura 17 - Evolução do ticket médio (Empresa B: Freqüentes 80%) 
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GLOSSÁRIO 

Banner: parte de uma página web, utilizada para propaganda. Normalmente, um banner 

aponta para o website de um anunciante (Turban et aI., 2000). 

Biblioteca digital: biblioteca cujos conteúdos estão em forma eletrônica e digital e são 

acessados localmente ou por meio de redes de comunicação (Takahashi, 2000). 

Business-to-Business (B2B): modalidade de comércio eletrônico onde ambos os 

participantes, compradores e vendedores, são organizações. 

Business-to-Consumer (B2C): ver varejo eletrônico. 

Chat: bate-papo eletrônico - um fórum online, em tempo real, para discussão de 

assuntos de interesse público ou privado (Turban et aI., 2000). 

Clicks (ou click-through): total de vezes em que um banner é clicado pelos usuários, a 

fim de acessar o website do anunciante (Turban et aI., 2000). 

Comércio eletrônico: atividade econômica em que se efetuam transações de compra e 

venda, via rede de computadores. Usa-se também a forma inglesa e-commerce 

(Takahashi, 2000). 

Conteúdo: todas as informações utilizáveis pelo usuário, que passam pela Internet. São 

conteúdos, por exemplo, as home pages, as mensagens e os endereços de correio 

eletrônico, os acervos das bibliotecas digitais etc (Takahashi, 2000). 

Correio eletrônico: modalidade de transmissão de mensagens por melO de rede 

eletrônica, em particular a Internet. Usa-se também a forma inglesa e-mail (Takahashi, 

2000). 

E-business: ver negócio eletrônico. 
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E-commerce: ver comércio eletrônico. 

E-mail: ver correio eletrônico. 

Hipertexto: texto que contém links (apontadores, elos) para outros documentos ou 

outras partes do mesmo documento. Os elos estão associados a palavras ou expressões 

que permitem ao leitor se deslocar automaticamente para as partes por eles apontadas 

(Takahashi, 2000). 

Home page: principal e primeira página de um website. Serve como índice ou sumário 

de documentos armazenados naquele ou em outro site (Takahashi, 2000). 

HTTP: Hypertext Transport Protocol - protocolo utilizado para comunicação entre os 

web browsers e servidores web (Turban et aI., 2000). 

Internet: sistema mundial de redes de computadores - uma rede de redes - que pode 

ser utilizado por qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo (onde haja ponto de 

acesso) e que oferece um amplo leque de serviços básicos, tais como correio eletrônico, 

transferência de arquivos, acesso livre ou autorizado a informações em diversos 

formatos digitais. Os protocolos básicos para o transporte dos dados são do TCP /lP 

(Takahashi, 2000). 

IP: Internet Protocol (protocolo da Internet) - para que um computador possa enviar ou 

receber requisições de outro computador na Internet, essas requisições devem ser 

divididas em pacotes que são rotulados com o endereço dos computadores emissor e 

receptor. O IP formata os pacotes e associa os endereços pertinentes (Turban et aI., 

2000). 

L TV: Lifetime Value (Valor Vitalício) - receita ou lucro total propiciado por um 

consumidor, ao longo de toda a sua vida, em um determinado fornecedor ou em todos 

os concorrentes da categoria (peppers e Rogers, 1997; Kotler, 1999). 
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Market share: expressão que designa o percentual de participação de um produto ou 

empresa no mercado em que atua. 

Negócio eletrônico: atividade econômica em que se efetuam transações de compra, 

venda, pagamentos, marketing etc, em redes, na forma digital. Usa-se também a forma 

inglesa e-business (Takahashi, 2000). 

Page views: também referenciado como impressões, significa o número de vezes que 

uma página web foi vista por usuários. Reflete a exposição dos consumidores às 

propagandas na Internet (Turban et ai., 2000). 

Portal: site que reúne produtos e servIços de informação de determinada área de 

interesse e também de interesse geral. Portais de acesso à web normalmente oferecem, 

por exemplo, serviços gratuitos de correio eletrônico, notícias, chat, informações sobre 

o tempo, cotação de ações, facilidade para procurar outros sites etc (Takahashi, 2000). 

Programa: ver software. 

Protocolo: No contexto da Internet, um protocolo consiste de um conjunto de regras 

que determinam como dois ou mais computadores se comunicam através de uma rede 

(adaptado de Turban et ai., 2000). 

RFM: Recentidade, Freqüência e Valor Monetário - métrica utilizada para pontuar o 

valor dos clientes, segundo a recentidade da última compra, a freqüência de compras em 

determinado período e o valor médio das compras (Stone, 1984). 

ROI: Return on Investment - mede o sucesso de um investimento através da razão 

entre os recursos necessários versus os beneficios gerados (Turban et ai., 2000). 

Shopbot: abreviatura de shopping robot - website de comparação de produtos. 

Permitem que os consumidores pesquisem, de forma extremamente fácil, os preços e 

características de produtos entre diferentes varejistas eletrônicos (Smith, 2002). 
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Site: coleção de páginas da web referentes a um assunto, instituição, empresa, pessoa 

etc. Diz-se também website (Takahashi, 2000). 

Software: Parte lógica de um sistema computacional que permite a interação do usuário 

com a máquina ou a integração entre sistemas. Diz-se também programa. 

TCP: Transmission Control Protocol (Protocolo de Controle de Transmissão) -

assegura que dois ou mais computadores possam se comunicar de forma confiável. 

Cada mensagem transmitida deve ter seu recebimento confirmado dentro de 

determinado tempo. Caso contrário, o computador emissor deve retransmitir os dados 

(Turban et aI., 2000). 

TCP/lP: Transmission Control Protocol/lnternet Protocol (Protocolo de Controle de 

TransmissãolProtocolo da Internet) - união dos protocolos TCP e IP, permitindo a 

comunicação entre computadores pela Internet (adaptado de Takahashi, 2000). 

URL: Uniform Resource Locator - esquema de endereçamento utilizado para localizar 

documentos na web. A sintaxe completa de um endereço é: 

protocolo://servidor[:porta]/diretório/arquivo. A porta, entre colchetes, é opcional e o 

protocolo HTTP é assumido como padrão pelos browsers. Um exemplo do endereço 

completo seria: http://www.fgv.br:80/institucional/index.cfm. Um exemplo abreviado 

seria www.fgy.br. (adaptado de Turban et aI., 2000). 

Varejo eletrônico: espécie de negócio eletrônico onde o comprador é tradicionalmente 

um consumidor individual, que adquire poucas unidades da mesma mercadoria ou 

serviço, a cada transação efetuada (adaptado de Turban et aI., 2000).Web: também 

referenciada como WWW (World Wide Web) - Teia Global. Enorme conjunto de 

documentos e serviços, que fazem parte da Internet, organizados em forma de páginas 

de hipertexto, em que cada página é identificada por um URL (Takahashi, 2000). 

Website: ver site. 


