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RESUMO 

Esta dissertação apresenta um estudo realizado com clientes portadores de 

cartão de crédito de um grande varejista com o objetivo de mensurar o risco de 

abandono de um relacionamento, quando este já apresenta histórico de compras. 

Duas atividades se destacaram: a fundamentação teórica e os procedimentos 

metodológicos. A primeira etapa serviu para o entendimento do problema, a 

relevância do tema e a definição dos métodos de pesquisa. O estudo traz um 

levantamento bibliográfico contemplando diversos autores e mostra que a fidelização 

dos clientes é a base que dá sustentabilidade e rentabilidade para as organizações 

dos mais diversos segmentos do mercado; analisa a satisfação como a chave do 

sucesso para conquista e principalmente a fidelização dos clientes. Para realizar este 

estudo foram ajustados modelos logístico-lineares e através do teste de Kolmogorov

Smirnov (KS) e da curva ROC (Receiver Operating Characteristic) selecionado o 

melhor modelo. Foram utilizados dados cadastrais e transacionais de 100.000 clientes 

da administradora, o software utilizado foi o SPSS é um sistema moderno de 

manipulação de dados, análise estatística e apresentação gráfica. Nos resultados 

apurados, identificamos o risco de cada cliente abandonar o produto através de uma 

pontuação. 
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ABSTRACT 

This paper presents a study carried out with customers with credit card of a 

large retailer to measure the risk of abandonment of a relationship, when this has 

already purchase history. Two activities are the most important in this study: the 

theoretical and methodological procedures. The first step was to the understanding of 

the problem, the importance of theme and the definition of search methods. The study 

brings a bibliographic survey comprising several authors and shows that the loyalty of 

customers is the basis that gives sustainability and profitability for organizations of 

various market segments, examines the satisfaction as the key to success for 

achievement and specially for the loyalty of customers. To perform this study were 

adjusted logistic-linear models and through the test Kolmogorov - Smirnov (KS) and 

the curve Receiver Operating Characteristic (ROC) selected the best mode!. Had been 

used cadastral and transactional data of 100,000 customers of credit card issuer, the 

software used was SPSS which is a modern system of data manipulation, statistical 

analysis and presentation graphics. In research, we identify the risk of each customer 

leave the product through a score. 
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Capítulo 1 

Introdução 

No negócio de uma empresa, a perda de clientes por atrito no 

relacionamento, como por exemplo, o desgaste gerado por uma autorização não 

concedida numa venda através do cartão de crédito; ou mero abandono, onde o cliente 

troca de empresa sem um motivo aparente é inerente a algumas fases do ciclo de vida do 

cliente. O setor responsável pelo relacionamento com o cliente executa estratégias de 

interação para prevenir que ele abandone a empresa. 

Há alguns anos, essas estratégias eram definidas por regras germs de 

comportamento, pela experiência dos gerentes e algumas pesquisas de opinião. Hoje, 

tanto o cliente se tomou mais exigente em termos de individualização do atendimento, 

quanto aumentou enormemente o número de clientes e transações realizadas por eles. 

Se, por um lado, o grande volume de dados é um problema para a análise e 

individualização, por outro, ele produz uma massa de dados cada vez maior que, 

atualmente, é capturada sistemicamente em fonua digital. Essa é uma matéria-prima que 

permite uma individualização "automática" por meio de aplicação de técnicas de 

mineração de dados, que são técnicas de extração do conhecimento inseridas em dados 

armazenados, associadas ao conhecimento do especialista no negócio da empresa. 

Com o domínio desta ferramenta, é possível criar estratégias mais assertivas, 

aumentando a rentabilidade das ações de retenção, fator fundamental em determinadas 

indústrias. Haja vista que o custo de aquisição de novos clientes é cerca de cinco vezes 

superior o custo de retenção (KURTZ; CLOW, 1998). 

1.1 Definição do Problema e Objetivos 

Segundo Gil (1991, p.52) ao se dizer que toda pesquisa tem início com 

algum tipo de problema, toma-se conveniente esclarecer o significado deste termo. Uma 

acepção bastante corrente identifica problema como questão que dá margem à hesitação 

ou perplexidade, por dificil de explicar ou resolver. Contudo, na acepção científica, é 

qualquer questão não resolvida e que é objeto de discussão, em qualquer domínio do 

conhecimento. Considera ainda que um problema é testável cientificamente quando 



envolve variáveis que podem ser observadas ou manipuladas. Um problema, segundo 

Gil (1991, p.52), será relevante em termos científicos à medida que conduzir à obtenção 

de novos conhecimentos. 

Como problema desta pesquisa apresenta-se o seguinte questionamento: 

Qual é o risco de que consumidores de cartão de crédito abandonem o 

produto que apresenta histórico de relacionamento com a administradora dos cartões? 

Diante do grande número de emissores de cartão de crédito, é notória a 

existência do fator concorrência, com a utilização de estratégias diversificadas e 

criativas para angariar o cliente alvo. Uma vez conquistado esse cliente, tem-se início o 

ciclo de vida. Prolongar esse ciclo é vital para o sucesso do negócio e do gestor de 

relacionamento. 

Sendo assim, é fundamental maximizar cada interação com os clientes de 

modo a extrair informações sobre suas necessidades, preferências e hábitos, criando 

estratégias, produtos e serviços focados na otimização sobre todos os aspectos de 

relacionamento, retenção e rentabilidade de clientes. 

Para resolução do problema, aplicaram-se técnicas de Mineração de dados 

do negócio da empresa conjugada com as de CRM (Customer Relationship 

Management). Esses tennos serão definidos adiante nos capítulos que apresentam a 

teoria e o desenvolvimento do modelo. Esse somatório viabiliza um gerenciamento mais 

preciso das informações e relacionamento dos clientes, atuando de modo a fornecer 

capacidade de aprendizado sobre os clientes. 

1.1.1 Objetivo Geral 

o objetivo principal deste trabalho é estimar o nsco de compradores 

abandonar um produto de uma administradora de cartão de crédito, através de um 

modelo estatístico utilizando infonnações oriundas do banco de dados. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Além do risco de abandono, este trabalho produzirá explicações sobre as 

variáveis que influenciam a permanência do consumidor em uma administradora de 

cartão de crédito. A questão da rentabilidade de cada cliente está menos concentrada na 

questão do crédito e do risco de inadimplência, para uma visão mais ampla, com foco 
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em gestão de portifólio com uma abordagem de rentabilidade e retenção. O que oferecer 

e para quem oferecer, sabendo de suas conseqüências é uma vantagem competitiva 

fundamental para a gestão eficiente de uma carteira de clientes de cartões de crédito. 

1.2 Justificativa 

Este trabalho aborda um dos temas mais emergentes na atual literatura do 

marketing: lealdade do consumidor. Cada vez mais administradores vêm percebendo a 

importância de conquistar consumidores certos para seus negócios e de retê-los através 

da entrega de valor e de um alto grau de relacionamento. Hoje, com a grande facilidade 

no armazenamento de dados, a aplicação de técnicas de mineração passa a ser uma 

importante ferramenta de vantagem competitiva no prolongamento do relacionamento e 

na lucratividade de longo prazo. 

A escolha aqui pela indústria do cartão de crédito, se dá por duas razões: 

1) O cartão de crédito vem ganhando espaço e inovando conceitos e 

costumes no mercado brasileiro de pagamentos. É fundamental serem exploradas e 

conhecidas às razões pelas quais o consumidor brasileiro vem aderindo, de forma 

substancial, ao uso do cartão de crédito para adquirir e/ou financiar as compras de bens 

e serviços, que fazem parte da sua rotina de consumo e atendimento das necessidades 

básicas de subsistência e convivência social. 

O setor de cartão de crédito na economia brasileira, seja, especificamente, 

como intermediadores de recursos ou como prestadores de serviços, tais organizações 

têm grande participação na atuação dos demais setores da economia. Praticamente, 

todos sofrem algum tipo de influência, em maior ou menor intensidade na utilização do 

sistema de cartões de crédito. Considerando essa necessidade de utilização do sistema 

por pessoas e empresas, pode-se dizer que o desenvolvimento desse sistema favorece, 

de alguma fonna, o desenvolvimento de toda a economia. 

Segundo a ABECS - Associação Brasileira de Cartões de Crédito (2008), os 

Cartões Próprios de Lojistas (Private Labels) já somam 167 milhões de unidades em 

circulação, saindo de 99 milhões em janeiro de 2006. Os cartões de crédito no mesmo 

período saíram de 67 milhões de unidades para 124 milhões de unidades emitidas este 

ano, de acordo com dados divulgados pela ABECS. 

Para o DataFolha (2008), a tendência é que esse tipo de negócio ainda tenha 

um crescimento expressivo nos próximos anos, levando as administradoras a uma briga 
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acirrada pelos clientes da classe C e D, onde a penetração é de 63% e 40% 

respectivamente, contra 82% da classe A e B. O varejo também faz uma grande aposta 

nesse tipo de cartão fidelize o cliente, fazendo com que o cliente seja fiel ao varejista. 

Para isso as redes têm técnicas próprias, como o pagamento das parcelas em suas 

próprias lojas, fazendo com que o cliente volte sempre às lojas. 

2) Outro fator de decisão para escolha da indústria de cartão, é a enorme 

quantidade de dados gerados mensalmente, nos bancos de dados de cada 

administradora. Essa fértil matéria-prima torna a indústria do cartão, uma importante 

usuária das técnicas de mineração de dados. Nesse segmento as decisões são sempre 

tomadas em cima de modelos oriundos das bases de dados das empresas. Confonne 

citado em Lin (1997), as Bases de Dados das grandes empresas contêm uma rica fonte 

de informações. Podemos citar a decisão de aprovar um preponente ao crédito, o 

aumento do limite de crédito e a análise de fraudes como exemplo de decisões que esta 

indústria toma, baseadas em modelos usando dados dessas bases. 

1.3 Delimitação 

Face à amplitude de perspectivas que o tema pennite e as dificuldades de se 

explorar totalmente o assunto, torna-se necessário o estabelecimento de delimitações. A 

abrangência do trabalho estará vinculada à clientes portadores de cartão próprio de um 

grande varejista. 

Não serão incluídos os consumidores, portadores de cartão de crédito, 

pertencentes às demais bandeiras e emissores, devido a impossibilidade de acesso as 

bases de dados. 

Fatores qualitativos que poderiam evidenciar a percepção dos serviços do 

varejista, da marcaslbandeiras, e emissores de cartões não serão objeto de abordagem 

específica, em razão do foco nas infonnações provenientes dos bancos de dados da 

administradora de cartão de loja. 

Não se pretendeu, também, a definição de índices referentes à eficiência da 

administradora na gestão da fidelização de seus clientes. Finalmente, embora as 

conclusões do presente trabalho sirvam para subsidiar a mensuração do risco de perder 

clientes, destaca-se que o estudo ficou restrito à identificação dos determinantes de 

retenção dos clientes do cartão de crédito emitido por um grande varejista. 
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Capítulo 2 

Referencial Teórico 

2.1 Marketing de Relacionamento 

A definição de marketing de relacionamento é "o processo contínuo de 

identificação e criação de valores e o compartilhamento de seus beneficios com clientes 

individuais, durante todo o tempo de vigência da parceria" (GORDON, 1998, p.9). Uma 

relação valorizada é aquela na qual o cliente encontra valor porque os beneficios 

recebidos da entrega do serviço superam significativamente os custos associados à sua 

obtenção (LOVELOCK; WRIGHT, 2001, p. 26). Para a empresa, é uma relação 

financeiramente lucrativa ao longo do tempo e na qual os beneficios de atender os 

clientes podem ir além das receitas e incluir intangíveis como o conhecimento e o prazer 

obtidos de se trabalhar com eles. A proposta de valor de uma empresa é muito mais do 

que se posicionar em um único atributo. É uma declaração sobre a experiência que os 

clientes obterão com a oferta e seu relacionamento com o fornecedor. A marca deve 

representar uma promessa relativa à experiência total resultante que os clientes podem 

esperar. Além de criar valor, é importante conseguir entregá-lo para os clientes. Isto 

resulta da excelência em gestão de entrega de valor, o que exige da empresa uma 

estratégia alinhada e um esforço conjunto de todos os departamentos. 

Da busca da satisfação dos clientes surge o conceito de pós-marketing. De 

acordo com Vavra (1993, p.35), pós-marketing é o processo de proporcionar satisfação 

contínua e reforço aos indivíduos, que são clientes atuais ou que já foram clientes. Os 

clientes são identificados, reconhecidos como indivíduos, comunicados de acordo com 

suas necessidades e expectativas, auditados em relação à satisfação e respondidos. O 

objetivo principal do marketing de relacionamento é construir relacionamentos 

duradouros com todos os clientes. Alguns princípios do marketing de relacionamento 

são: manter os clientes atuais; objetivo a longo prazo; interesses em venda múltiplas e 

relacionamentos duradouros através de alto envolvimento com o cliente; funcionários 

preocupados com a qualidade e com alto grau de compromisso com a prestação de 

servIços (NICKLES; WOOD, 1999, p.5). Para Gummesson (1999, p.7), além de 

diversas áreas do marketing e serviços de marketing, o relacionamento também é 

influenciado por programas de qualidade total, que em sua concepção moderna 
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consideram a percepção de qualidade do consumidor e seu nível de satisfação, ou seja, 

seu foco está na concepção de marketing. O principal mecanismo para manter 

relacionamentos de longa duração com os clientes é aumentar sua satisfação através de 

interações com a empresa, tanto em qualidade quanto em número (V A VRA, 1993, 

p.l07). Para monitorar suas interações, a empresa precisa ter um conhecimento 

completo de como os clientes compram seus produtos ou serviços e como eles 

interagem com ela. Para ZEMCKE; SCHAAF (1990), cinco princípios operacionais 

diferenciam as empresas: ouvir, compreender e responder aos clientes; definir um 

produto ou serviço superior e estabelecer uma estratégia de serviços; boa comunicação 

interna; estabelecer padrões e medidas de desempenho; e reconhecer e recompensar as 

realizações. 

Uma das formas de aumentar as interações do consumidor com a empresa é 

a utilização de ferramentas de CRM (Custumer Relationship Management), que tem as 

seguintes definições: De acordo com Swift (2001) é um processo interativo que 

transforma infonnação sobre os clientes em relacionamento positivos com os mesmos. 

O aprendizado contínuo e a criação do conhecimento do cliente a fim de atingir 

objetivos e o incremento da lucratividade de longo prazo constituem-se nos dois 

aspectos mais significativos do processo de CRM salientados pelo autor. 

Para Lopes (2001) as estratégias que visam ganhar maior participação no 

hábito de consumo do cliente (share 01 wallet) ao invés de participação de mercado são 

denominadas estratégias de CRM. 

O CRM envolve capturar os dados do cliente ao longo de toda a empresa, 

consolidar todos os dados capturados interna e externamente em um banco de dados 

central, analisar os dados consolidados, distribuir os resultados dessa análise aos vários 

pontos de contato com o cliente e usar essa infonnação ao interagir com o cliente 

através de qualquer ponto de contato com a empresa (PEPPERS; ROGERS, 2001, p.5). 

Devido a importância do tema acima, no contexto da pesquisa, o assunto será retomado 

a frente em um ponto específico. 

Marketing de relacionamento é mais do que simplesmente cadastrar pessoas 

em um banco de dados e enviar-lhe carteirinhas. Quando o cliente descobre que o 

atendimento que está tendo não é exclusivo, seja em situações como a venda, ações 

promocionais ou ofertas especiais, não só o relacionamento fica comprometido, como 

também o cliente pode se sentir desprestigiado.Também é preciso dizer que construir 

um relacionamento baseado apenas em descontos financeiros não significa 
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relacionamento duradouro. Isto porque, basta um concorrente oferecer vantagem similar 

e o consumidor facilmente mudará de posição. Outra forma inadequada para estabelecer 

relacionamento é condicionar o cliente apenas a recompensas pelo volume e freqüência 

de compras. Existe a necessidade de desenvolvimento de estratégias e ações. Saber 

como utilizar o banco de dados de fonna que possa ser explorado para sensibilizar e 

provocar reações satisfatórias do público-alvo é a chave do programa. Um programa de 

relacionamento baseado na oferta de benefícios, privilégios e valorização, que vai além 

da questão financeira e considera aspectos emocionais e comportamentais, supera as 

expectativas dos clientes. Desta forma, fica mais fácil gerar um vínculo mais sustentável 

com os consumidores dificultando a ação dos concorrentes. 

2.1.1 Do Marketing de Massas ao Marketing Relacional 

Há algumas décadas atrás todos os clientes eram tratados, empiricamente, de 

fonna personificada. Os consumidores eram conhecidos pelo nome, sabia-se onde 

viviam, que tipo de produtos consumiam e quando os necessitavam. Sabia-se também 

como queriam que esses produtos fossem entregues e como costumavam pagar as suas 

contas. Tudo isto era objeto de registro na memória do lojista. Toda esta informação era 

registrada pela "capacidade de memorização" de cada empresário (que era o próprio 

lojista) que conhecia os seus clientes, um a um. Além disso, a concorrência era pouca e 

o mercado conquistava-se facilmente, na sua zona de influência. Então, sabendo o que 

os clientes queriam, não se desperdiçavam recursos mantendo produtos em estoque ou 

desenvolvendo serviços que o cliente não comprasse. Já se perspectivava que cada 

venda feita a um cliente era potencial para outra venda, ao mesmo cliente, no futuro. 

Neste sentido podia-se planejar o negócio. 

Com a Revolução Industrial assiste-se à massificação de produtos e serviços 

destinados a mercados de massas. De um momento para o outro, o relacionamento 

personificado e individualizado do empresário com o consumidor foi esquecido. O foco 

deixa de ser o cliente individual para passar a ser a quota de mercado. Passa-se a estudar 

os mercados, cruzando a ciência e as humanidades, realizam-se pesquisas de mercado e 

segmentações e criam-se modelos estatísticos que permitam prever tendências e padrões 

de compra. Neste sentido, o Marketing de Massas desenvolveu-se de maneira bastante 
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acelerada. O Consumidor não era visto como único, mas como fazendo parte de uma 

massa unifonne, com os mesmos gostos e vontades. 

Graças à tecnologia digital de infonnação e à internet, agora é possível 

enfrentar o mercado de maneira diferente. As empresas, para sobreviverem, tiveram de 

encontrar caminhos alternativos para a retenção dos seus clientes. Devido à enonne 

oferta de produtos e serviços que são oferecidos com as mais diferenciadas 

características os consumidores passaram a ser muito mais exigentes. A qualidade passa 

a ser um requisito básico de qualquer produto/serviço e a fidelidade dá lugar à 

indiferença, pois os clientes são todos tratados da mesma fonna. Criaram-se assim as 

condições para o desenvolvimento de modelos que possam distinguir os clientes uns dos 

outros. Possibilitando a retenção daqueles clientes que interessam e que, no limite, 

possam abandonar os que custam caro às organizações. Tudo isto se foi desenvolvendo 

de fonna gradual. O Marketing Direto foi o pioneiro na identificação dos clientes, no 

seu tratamento dirigido e na criação de segmentos comportamentais distintos. 

O Marketing Relacional é o resultado da evolução natural do marketing 

direto e hoje em dia é aplicado através de diversos modelos de marketing. Esta idéia 

objetiva a construção e desenvolvimento de relações entre a marca e os seus clientes, 

enquanto indivíduos com vontade própria, inteligência e necessidades específicas. Uma 

relação com o consumidor não se estabelece de um dia para o outro; há que construí-la, 

há que ganhar confiança mútua, tal como numa relação de amizade onde a confiança só 

se adquire com o tempo. E enquanto estas etapas se vão construindo, vai-se notando 

uma mudança na atitude das empresas que as adotam. De fato, essas empresas passam a 

agir de fora para dentro e a ter uma atitude de mercado muito mais pro ativa, reagindo 

assim à atividade do consumidor que, ganhando confiança na marca, passa também ele 

a ser muito mais exigente nesta relação. De espectador o consumidor transfonna-se em 

ator, na medida em que vai passando à Marca infonnações sobre si próprio, dando-lhe a 

oportunidade de desenvolver produtos e serviços à sua medida (customização). 

Só recentemente essa prática se tomou acessível em grande escala, devido à 

baixa dos preços dos recursos tecnológicos. A tecnologia de hoje pennite a uma 

empresa acompanhar os seus clientes de fonna quase individual. Tecnologias interativas 

como a Web (e-marketing), os Call Centers (telemarketing), a TV Interativa e as 

ferramentas de automação da força de vendas pennitem a conexão automática dos 

clientes à empresa. O feedback fica grandemente facilitado, ao pennitir a recolha de 

infonnação ao nível das especificações e modificações dos produtos, de atitudes de 
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compra dos clientes e das suas expectativas. Por outro lado, a tecnologia de 

personalização em massa pennite que a empresa configure as suas ofertas digitalmente, 

produzindo inúmeras variações do mesmo produto, podendo assim dar respostas 

adequadas às exigências dos seus Clientes. 

2.2 Satisfação do Cliente 

A satisfação do consumidor é um construto amplamente estudado em 

marketing desde a década de 60. Entretanto, o período exato das investigações nesta 

área é desconhecido (OLIVER, 1981). 

O conceito comumente trabalhado entre autores da área trata da comparação 

(ou avaliação) subj eti va dos níveis esperados e recebidos da experiência com o 

produto ou serviço (OLIVER, 1981), o qual está relacionado ao paradigma da 

desconfonnidade. 

Este paradigma compreende que a resposta de satisfação ou insatisfação do 

indivíduo ocorre por meio de comparação entre expectativa e desempenho. Caso a 

primeira seja melhor avaliada, uma situação desfavorável é desencadeada. Já se o 

segundo for predominante, uma situação favorável será obtida. Ainda num terceiro 

momento se expectativa e perfonnance estiverem equilibrados, o resultado será nulo. 

(OLIVER, 1981) 

Lovelock (2001, p. 106) já enfatiza o aspecto temporal relacionado a 

satisfação, definindo-a da seguinte fonna: "uma reação emocional de curto prazo ao 

desempenho específico de um serviço". 

Satisfação pode ser definida como: "a extensão pela quais as expectativas, 

dos clientes sobre um produto ou serviço são atendidas pelos beneficios reais que 

recebem" (V A VRA, 1993, p. 165). Satisfação consiste na sensação de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação do desempenho (ou resultado) percebido de 

um produto em relação às expectativas do comprador (KOTLER, 2000, p.58). A 

satisfação é tida como função do desempenho percebido e das expectativas do 

consumidor: desempenho aCIma das expectativas geradas, resulta em clientes 

plenamente satisfeitos, ao passo que desempenho abaixo das expectativas gera 

insatisfação. A organização tem por objetivo a criação de um alto nível de satisfação de 

seus consumidores, em função dos custos adicionais que a organização teria que 
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Incorrer, como também, devido às diferenças entre os diversos segmentos de 

consumidores. 

Jones; Sasser (1995, p. 90) destacam a existência de quatro elementos que 

afetam a satisfação de cliente: os elementos básicos do produto ou serviço; os serviços 

básicos de apoio como atendimento ao consumidor; o programa de recuperação para 

neutralizar as experiências ruins; e os serviços extraordinários que personalizam o 

produto ou serviço. 

A satisfação do cliente possui dois conceitos essenciais: satisfação específica 

em uma transação e satisfação acumulada (ROSSI; SLONGO, 1998) No que tange à 

satisfação como medida individual é a avaliação de uma experiência particular com 

certo produto ou serviço. Na satisfação acumulada, o conceito vai além da utilidade 

econômica esperada e encampa a utilidade do consumo pós-compra. Sob um ponto de 

vista mais aplicado ou gerencial, a satisfação acumulada é mais atraente porque fornece 

uma indicação clara e fundamenta da perfonnance atual e de longo prazo de uma 

empresa ou mercado. 

A satisfação dos consumidores é a chave para assegurar a conquista da sua 

lealdade (JONES; SASSER, 1995, p. 89). Se as empresas realmente soubessem quanto 

vale perder um cliente, elas poderiam fazer avaliações precisas dos investimentos em 

projetos de retenção de clientes. Reichheld; Sasser (1990, p. 106) afinnam que os 

clientes sendo atendidos corretamente geram ganhos crescentes a cada ano porque 

pennanecem comprando da empresa. 

Outra afinnação é que, se uma empresa tem uma forte lealdade dos clientes, 

este comprometimento deveria ser refletido nos lucros econômicos da empresa porque 

asseguram um fluxo monetário futuro (REICHHELD; SASSER, 1990, p. 106). 

Atualmente, há amplo suporte empírico a comprovar que elevados escores de satisfação 

dos clientes são acompanhados por uma rentabilidade acima da média (REICHHELD; 

SASSER, 1990; FORNELL, 1992). 

Em indústrias altamente competitivas, como é o caso da indústria dos 

cartões de crédito, objeto de estudo dessa pesquisa, a satisfação do cliente desempenha 

um papel extremamente crítico. A relevância que se dá em tomo da satisfação, e a busca 

incessante pela lealdade do cliente é diretamente relacionada à competitividade do 

mercado. No caso do mercado de cartões para clientes de alta renda, os programas de 

relacionamento, milhagem e segmentação deixam evidente a importância dada ao 

assunto. 
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2.3 lealdade 

Fidelidade é um profundo comprometimento assumido pelo consumidor em 

recomprar um produto ou serviço consistentemente no futuro, resultando na compra 

repetitiva de uma mesma marca ou de um mesmo conjunto de marcas, apesar das 

influências situacionais e dos esforços de marketing que podem provocar o 

comportamento de mudanças de marca (OLIVER, 1999, p.34) 

Percebe-se, em muitos setores, uma grande oferta de produtos aos consumidores, 

tal situação é resultante de uma maior competitividade entre diversos tipos de 

organizações, nessas circunstâncias, onde os clientes têm maior facilidade para trocar 

seus ofertantes de bens e serviços, satisfazê-los, nem sempre é o suficiente para a 

manutenção de uma carteira de clientes. 

Jacoby; Chestnut (apud Oliver, 1999 pg. 35) analisaram o significado psicológico 

da lealdade em um esforço para distingui-la das definições comportamentais e 

concluíram que a "compra consistente como indicador de lealdade pode ser invalidada, 

devido à compra por impulso ou a preferência por conveniência, e que compras 

inconsistentes poderiam mascarar a lealdade de consumidores fiéis a várias marcas". 

Como conseqüência desse estudo foi possível afirmar que não é correto fazer 

inferências sobre lealdade ou deslealdade com base apenas em padrões de compras 

repetidas (OLIVER, 1999). 

Outro ponto de alta correlação com fidelização que gera certa confusão na 

associação é a questão da satisfação. As empresas perceberam o equívoco da premissa 

de que os clientes felizes são equivalentes a clientes fiéis, pois se estima que 65% a 85% 

dos clientes que mudaram de fornecedor chegaram a afirmar estar satisfeitos com o 

fornecedor anterior (REICHHELD, 1996). Sendo assim, não apenas alcançar a 

satisfação de necessidades e desejos do consumidor deve ser perseguido. Mais do que 

isso, é necessário manter os clientes conquistados através de ações capazes de gerar a 

lealdade de tais clientes para com as marcas e empresas. A preocupação com a lealdade 

dos clientes torna-se ainda mais relevante na medida em que a manutenção dos 

relacionamentos de longo prazo é fator-chave na rentabilidade de uma empresa 

(REICHHELD, 1996; RUST, et ai., 2001). 

Tucker (1999, p. 105) comenta sobre uma pesqUIsa realizada pela Bain & 

Company: em média, 65% a 85% dos clientes que optam por não manter um 
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relacionamento com um fornecedor, dizem que estavam 'satisfeitos' ou 'muito 

satisfeitos' com seu antigo fornecedor. O autor aponta o fato dos clientes descobrirem 

melhor valor em outro fornecedor como principal motivador para a troca. 

A criação de valor é essencial para a fidelização dos clientes, é necessário oferecer 

uma proposta de valor melhor que a da concorrência e não simplesmente a oferta de 

utilidades imediatas (GALE, 1996). Esse valor precisa ser também administrado por 

meio do gerenciamento da qualidade na organização. 

Criar valor é oferecer algo que destaca um produto ou serviço sob a visão do 

cliente. Não é o que o produto faz, mas o que aquele espera que o produto faça por ele 

de maneira destacada e, se possível, única 

Segundo Swift (2001), o segredo do cliente fiel não está restrito as melhores 

marcas, aos melhores produtos e serviços ou à melhor publicidade. O segredo está 

exatamente nos melhores clientes. Se uma organização conhece os melhores clientes, 

sabe o que eles desejam, o que pode ser feito para satisfazê-los, esta empresa pode estar 

certa que esses clientes pennaneceram em sua base e a recompensarão com lealdade. 

2.4 Retenção de Clientes 

Segundo Kurtz e Clow (1998), o fato de que o custo de aquisição de novos 

clientes é cerca de cinco vezes superior ao custo de retenção de um cliente antigo 

consitui-se no principal argumento da retenção de clientes. 

De acordo com Swift (2001), organizações com foco na retenção de clientes 

conseguiram melhorias significativas nesse aspecto, retendo até 35% dos clientes que 

nonnalmente teriam deixado de ser clientes. As aplicações do uso de técnicas de 

modelagem nos bancos de dados de conhecimento, mostram que, na realidade, a tomada 

de decisão, por parte do cliente, de interromper o relacionamento com a organização 

acontece muitos meses antes da consumação do fato. E é por essa razão, que toma-se 

cada vez mais imprescindível, o reconhecimento, por parte das organizações, das 

mudanças no comportamento dos clientes que possam sinalizar uma potencial deserção 

(ex.: redução do valor da conta) e do potencial de lucratividade de seus clientes no 

ponto onde ocorre a decisão e não necessariamente quando ocorre o 

desentendimento/rompimento. 
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A mudança de comportamento de usuários de melO de pagamento e da 

concorrência, sugere diferentes abordagens pelos gerentes de relacionamento, com 

menor foco em risco de crédito e concessão do mesmo, para um foco maior na 

identificação e na retenção do portifólio rentável de clientes de cartões de crédito. 

De acordo com Hamilton e Howcraft (p.II, 1995), a estratégia de retenção, 

para este tipo de negócio se baseia em quatro elementos básicos. 

Empenho da Alta Gerência - o aumento da retenção de clientes, envolve a 

sustentação de investimentos de tanto de capital quanto do tempo da alta gerência. O 

capital pode ser investido por exemplo em sistemas de infonnações. O Empenho da 

Alta Gerência é também um ponto crítico para estabelecer uma cultura corporativa que 

conduza a maximizar a retenção de consumidores. Sobre este respeito, os pontos de 

vista e opiniões dos quadros superiores têm de ser comunicados dentro e através da 

organização de tal fonna que eles penneiam as atitudes e hábitos de todos os 

colaboradores da organização, detenninando assim sua atitude com o negócio. 

Cultura Focada no Consumidor - o incremento parece vir quando o valor 

do relacionamento é claramente entendido por todos e também quando os funcionários 

focam sua atenção neste objetivo . A retenção de consumidores baseado no reforço do 

relacionamento com os clientes é altamente fomentadora de um melhor serviço ao 

cliente e de melhores receitas bancárias. 

Ações de Front-Line - O aumento da retenção de clientes, eXIge dos 

funcionários do front-line, ou seja, os que têm contato diariamente com os clientes, 

poder de tomar decisões e ações que promovam a satisfação imediata aos consumidores, 

reforçando a retenção. Para isso, é necessário que eles também têm os meios, sob a 

fonna de uma apropriada tecnologia da infonnação para acesso a dados e a 

interpretação dos mesmos, como uma base sólida para qualquer dessas ações. 

Em um esforço para melhorar a retenção de clientes e a qualidade dos 

serviços prestados, focado na melhora do relacionamento com os clientes, a ênfase deve 

ser dada tanto nas considerações externas quanto nas internas, isto é, tanto nos 

consumidores quanto nos colaboradores. É necessário o gerenciamento ativo das 

interações entre os clientes e os funcionários, além de incrementar a qualidade do 

serviço externo, com isso mudando o nível de serviço interno suportado pelos 

departamentos e por tecnologia. O pressuposto subjacente implica à esta abordagem, 

que satisfazendo as necessidades e desejos dos próprios funcionários do front-line, uma 

organização pode melhor satisfazer as necessidades dos seus clientes. 

13 



Existem evidências empíricas que as empresas que promovem o bem-estar 

dos seus clientes e de seus funcionários experientes possuem taxas de retenção mais 

elevadas, em comparação com empresas que não promovem (HUNT et aI. 1985; 

SCHENEIDER; BROWN, 1985). 

Sistema de Informação de Retenção - Os bancos e emissores de cartões já 

utilizam as suas grandes bases de dados na tentativa de fortalecer o relacionamento com 

os clientes através do envio de produtos financeiros aos clientes já existentes. Mas a 

verdadeira questão é saber quais os clientes responderá a essas iniciativas. 

Independentemente da questão de saber se os clientes vão responder a essas iniciativas 

ou não, as instituições financeiras estão usando o relacionamento como pilar da oferta, e 

não a real qualidade do produto ofertado, ou simplesmente pelo fato do baixo custo da 

oferta. 

Para a sustentabilidade de longo prazo desta estratégia, é necessário 

desenvolver novos e sofisticados métodos de monitoramento e análise das 

conseqüências para os clientes, de forma a maximizar o relacionamento, através do 

gerenciamento das alavancas que afetam a retenção dos consumidores. 

2.5 Abandono de Clientes 

Objeto de estudo desta dissertação, o churn fundamentado no marketing, 

trata da perda de clientes sofrida por uma empresa. E em tempos de mercados maduros 

e intensa competição, cada vez mais empresas estão descobrindo o seu mais precioso 

ativo nas bases de clientes existentes (VAN DEN POEL; LARIVIERE, 2003). Essa 

evolução é resultado das aplicações de técnicas de CRM. Com isso, o valor econômico 

da retenção de clientes é amplamente reconhecido na literatura e apresentado no artigo 

supracitado das seguintes formas: 

1 - A retenção de clientes bem sucedida diminui a necessidade de procurar 

novos clientes e potencialmente arriscada, além disso permite que as 

organizações se concentrem com maiS foco nas necessidades dos atuais 

clientes, construindo relacionamento. 

2 - Consumidores de longo prazo compram mais, e se satisfeitos podem 

prover novas referencias positivas através do boca a boca. 
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3 - Atender e manter clientes de longo prazo é menos oneroso devido ao 

maior conhecimento sobre os consumidores, através do banco de dados. 

4 - Eles tendem a ser menos sensíveis com as atividades de marketing da 

concorrência. 

5 - A perda de consumidores não é somente um custo de oportunidade por 

causa da redução de vendas, mas também pela necessidade de atrair novos 

clientes para suprir essa perda, sendo que para conquistar é cinco ou seis 

vezes mais caro do que para reter. 

De acordo com Lejune (2001), o churn é definido com a taxa anual de 

turnover da base de clientes e o gerenciamento desta taxa, consiste no desenvolvimento 

de técnicas que tomam apta as empresas a manter seus clientes rentáveis e cada vez 

mais leais. Entretanto, clientes de longo prazo não são necessariamente fiéis. O cliente 

fiel é aquele que mesmo com proposta mais vantajosas de outros fornecedores, 

continuam clientes. 

Churn é uma medida de clientes com atrito. Refere-se a percentagem de 

clientes que uma empresa perde, ao longo de um período de tempo específico. 

O impacto do churn também é correlacionado com o ciclo de vida da 

indústria. Quando a indústria em questão está em fase de expansão, as vendas 

aumentando exponencialmente, o número de novos consumidores excede fortemente o 

número de churners. No entanto, o impacto do churn toma-se nitidamente mais 

sensível, no caso de produtos em fase de maturidade do seu ciclo. Com isso as empresas 

colocam o foco sobre a redução da taxa de churn (LEJUNE, 2001, p.5). 

Fatores como processos de desregulamentação e abertura de mercado são 

grandes influenciadores nas taxas de churn e consequentemente nas estratégias das 

empresas. 

Os conceitos acima estão em pauta entre as empresas de cartão de crédito ou 

em qualquer outra empresa de serviço. Também podemos citar outros setores que 

tentam administrar as taxas de churn, por exemplo, empresas de telefonia e bancos. A 

administração desta taxa em níveis satisfatórios passa a ser crucial e gera uma variedade 

de ações orientadas aos consumidores. 

O churn é uma das mais importantes variáveis que deve ser controlada nos 

modelos de L TV (L!fe Time Value) que são modelos que mensuram o lucro gerado por 
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um cliente durante o ciclo de vida na empresa (GREENBERG,2001). Esta variável 

além de afetar a duração do serviço afeta também as futuras receitas. 

A taxa de abandono dos clientes ou churn rale mede, em percentagem, a 

proporção dos clientes que abandonam uma empresa (perda do cliente ou mudança do 

cliente para a concorrência) relativamente ao total dos clientes. A ameaça do "churn" é 

uma preocupação cada vez maior para as empresas orientadas para o consumidor final. 

O ambiente competitivo, as guerras de preços e tarifas, o crescente nível de formação 

dos consumidores e, na maioria dos casos, a deterioração progressiva do serviço ao 

cliente explicam o fato de as empresas nacionais e internacionais enfrentarem clientes 

cada vez mais dispostos a mudar de fornecedor. A taxa de churn pode ser reduzida, 

além do uso das técnicas ou processos de CRM, através da realização pós venda e com 

base de dados da última compra de um cliente. A idéia é procurar o cliente antes de 

perdê-lo. 

2.6 Introdução ao Database Marketing 

Transformar dados em informações e estas em conhecimento sobre o cliente e 

sua família são os principais desafios para o setor de marketing direto que visa à 

fidelização e a busca de novos clientes. Nesta perspectiva, existe a necessidade de 

dividir os clientes em grupos de maior ou menor valor para o negócio com o objetivo de 

possibilitar a personalização dos serviços e produtos para que se adéqüem às 

necessidades e ao valor de cada cliente. Entretanto, essa estratégia só é permitida a 

partir da reunião de uma grande quantidade de informações, mais diversas quanto 

possível, sobre os clientes (SWIFT, 2001). 

Desde os primeiros anos da década de 90, a evolução dos sistemas e tecnologias 

de informação e comunicação tem pennitido uma crescente disseminação e utilização 

de uma ferramenta conhecida como database marketing. O database marketing, 

comumente associado ao marketing de relacionamento (CRM), preocupa-se com a 

aplicação de sistemas de informação ao marketing direto. Mais especificamente, visa à 

aplicabilidade de um sistema de infonnação de marketing baseado em banco de dados 

com enfoque mercadológico com vistas ao gerenciamento do relacionamento com o 

cliente - CRM. 

O principal diferencial dessa ferramenta em relação a outras estratégias é a 

extensiva atenção dada à análise dos dados. Database marketing procura agrupar toda 
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informação disponível sobre o cliente e potenciais clientes em uma base de dados 

central. A proposta é a utilização de técnicas estatísticas para desenvolver modelos que 

descrevam o comportamento e preferências dos clientes com o intuito de selecionar 

clientes para receber determinada comunicação. Como conseqüência, em geral, os 

profissionais que trabalham diretamente com o database marketing são usuários de data 

warehouses (armazéns de dados), pois lidam com uma grande quantidade de 

informações sobre os clientes e estas possibilitam a construção de modelos mais 

precIsos. 

Embora a idéia de armazenar dados dos clientes em formato eletrônico com o 

intuito de usá-las para proposta de database marketing vem sendo desenvolvida durante 

décadas, apenas recentemente os sistemas computacionais disponíveis tomaram 

possível, por exemplo, ter um completo histórico de um cliente na tela do computador 

no momento de uma ligação. Hoje os sistemas de gerenciamento do relacionamento 

com o cliente usam os dados não apenas para a proposta de marketing direto, mas para 

gerenciar o completo relacionamento com seu cliente particular e conseqüentemente 

desenvolver o leque de produtos e serviços oferecidos. 

Sistema de CRM trata-se de um sistema integrado de gestão focado no 

cliente, constituído por um conjunto de procedimentos e processos organizados e 

integrados num modelo de gestão de negócios. Esta metodologia define toda uma classe 

de ferramentas que automatizam as funções de contato com o cliente, essas ferramentas 

compreendem sistemas informatizados e fundamentalmente uma mudança de atitude 

corporativa, que tem por objetivo ajudar as companhias a criar e manter um bom 

relacionamento com seus clientes armazenando e inter-relacionando de maneira 

inteligente, informações sobre suas atividades e interações com a empresa (ZENONE, 

2007) 

De uma maneira geral, o sistema CRM apresenta três possibilidades: 

• CRM Operacional: visa à criação de canais de relacionamento com o cliente. 

• CRM Analítico: visa a obter uma visão consistente do cliente, usando os dados 

recolhidos pelo CRM operacional para obter conhecimento que permita 

optimizar e gerar negócios. 

• CRM Colaborativo: foca na obtenção do valor do cliente através de colaboração 

inteligente, baseada em conhecimento. 
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Os processos e sistemas de gestão de relacionamento com o cliente permitem, 

através de database marketing, que se tenha controle e conhecimento das informações 

sobre os clientes de maneira integrada, principalmente através do acompanhamento e 

registro de todas as interações com o cliente, que podem ser consultadas e comunicadas 

a diversas partes da empresa que necessitem desta infonnação para guiar as tornadas de 

decisões 

2.6.1 Definição de Database Marketing 

Atualmente, não existe urna definição de database marketing universalmente 

aceita e muitas confusões são feitas na utilização desse termo. Algumas razões são 

citadas a seguir: 

• Database marketing vem de urna derivação dos princípios do marketing direto. 

Esta história confunde a definição do marketing direto com a do database 

marketing (Petrison; et AL, 1997). 

• Database marketing dá suporte ao desenvolvimento da estratégia de marketing 

de relacionamento. Freqüentemente, os dois termos são usados de fonna 

permutada, mas eles são diferentes. Database marketing é a ferramenta que dá 

suporte (entre outras coisas) ao marketing de relacionamento. Ele fornece meios 

de desenvolver urna corrente de comunicação personalizada entre a companhia e 

seus clientes (Shani e Chalasani, 1992). 

• Rápidas mudanças no ambientes de negócio têm permitido um debate sobre a 

definição a limites do marketing em geral (Bauer e Miglautsch, 1992). 

• As recentes aplicações de database marketing variam largamente entre 

companhias e indústrias (Stone e Shaw, 1987). 

Pelos motivos apontados acima, as definições de database marketing dada 

em jornais acadêmicos e outras fontes são bem variadas. Porém propriedades similares 

aparecem na maioria delas. As propriedades de database marketing incluídas em urna ou 

mais dessas definições incluem: 

• um conjunto de dados infonnatizado; 

• dados individuais de clientes e/ou clientes em potencial tais corno informações 
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• 

• 

demográficas, geográficas e sobre procedimentos de aquisição/compra de bens e 

servIços; 

uso dos dados para construir relacionamentos comerciais segmentados; e 

uso dos dados para melhorar o custo efetivo dos programas de marketing e/ou 

estimular vendas/fidelização para aumentar a rentabilidade. 

A seguir tem-se duas definições do database marketing: 

Shani e Chalasani (1992): Database marketing envolve a coleção de 

informações atuais e sobre o passado dos clientes e também de potenciais clientes para 

construir uma base de dados para melhorar os esforços de marketing. 

Roberts (1997): Database marketing é a aplicação de análise estatística e 

técnicas de modelagem para processar dados dos clientes a nível individual. Esses dados 

são usados para prover o desenvolvimento de programas de marketing de custo efetivo 

que geram comunicação direta com o cliente e clientes em potencial, e ainda, avalia os 

resultados de esforços promocionais específicos. Database marketing implica em 

comunicação planejada com clientes e clientes em potencial individualmente sob um 

prolongado período de tempo com o intuito de promover a compra repetida de produtos 

e servIços. 

Mesmo havendo um consenso das definições de database marketing, na 

prática o seu uso pode variar muito. O quadro 2.1 apresenta alguns tipos de aplicações 

de database marketing: 
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Quadro 2.1 - Tipos de Aplicações de Database Markeketing 

TIPOS DE 
DESCRIÇÃO APLICAÇÃO 

Clientes em potencial 
Buscar clientes para aluguel de carro no verão 

(Prospecting) 

Aplicação de análises estatísticas para os atributos e 
Targeted marketing características dos clientes para determinar a público 

específico para cada promoção 
Reter clientes através da identificação dos prováveis 

Marketing preditivo clientes que pretendem "deixar" a empresa e propor 
ofertas especiais 

Programas de 
Registrar hábitos de freqüentadores de cinemas usando 

fidelidade 
um cartão que é escaneado a cada vez que o cliente 
assiste um filme. 

Do que foi exposto se pode concluir que as definições e aplicações de 

database marketing englobam um universo muito extenso de conceitos e possibilidades 

de utilização ferramentas com finalidades e propósitos diferenciados. Contudo, as 

técnicas estatísticas são instrumentos fundamentais para apoio à decisão. A experiência 

e o conhecimento adequado dos produtos e dos consumidores constituem a chave para 

tirar as ilações mais corretas e definir estratégias em função dos outputs obtidos a partir 

da análise técnica. 

2.6.2 Estágios de Desenvolvimento dos Sistemas de Database 
Marketing 

Gartner Group (1996) divide as estratégias de database marketing em três 

gerações que refletem diferenças no ambiente e na estratégia de marketing. 

Os sistemas da primeira geração são caracterizados por sistemas 

proprietários administrados por escritórios de serviços externos. Ferramentas são 

restritas para analisar o dado agregado. Os dados são usados para reduzir o custo da 

correspondência direta e aumentar as taxas de resposta. 

A segunda geração dos sistemas são tipificadas pela iniciativa do grandes 

bancos de dados (data warehousing). Fazem expandir o uso dos dados dos clientes além 

das funções de marketing. Rendimento do cliente e comportamento do cliente são 

preditos pela ligação de dados transacionais de múltiplos sistemas operacionais com 
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dados de marketing de clientes e usando técnicas sofisticadas de modelagem e 

segmentação para predizer o comportamento do cliente. 

A terceira geração de database marketing foca no gerenciamento de clientes 

através da iniciativa de negócios. Informações dos clientes não são integradas apenas 

com as decisões de marketing, mas também com a cadeia de gerenciamento, alocação 

de orçamento, decisões em relação ao quadro de funcionários e pesquisa e 

desenvolvimento do produto. A progressão da segunda para a terceira geração requer 

uma evolução fundamental das estratégias de negócio. Diversos componentes chave da 

infra-estrutura da segunda geração permanecem, entretanto, as estratégias usadas para 

explorar as informações dos clientes, a cultura de empreendimento e o foco no cliente 

são significativamente diferentes. 

Diversos autores propõem modelos de desenvolvimento de database 

marketing apenas do ponto de vista do processo ao longo do tempo, ver Jackson e Wang 

(1997) e Fletcher, Wheeler and Wright (1991). Descrições das fases iniciais e finais do 

desenvolvimento dos sistemas de database marketing mostram uma grande similaridade 

entre esses modelos. Os modelos divergem apenas na descrição das fases 

intermediárias. 

2.6.3 Base de Dados 

Embora organizações de qualquer tamanho possam empregar o database 

marketing, é nas companhias que possuem um número elevado de clientes em que o seu 

emprego se toma mais apropriado. Isto por que uma grande população pennite maiores 

oportunidades de encontrar segmentos de clientes ou prospectos que possam receber 

mensagens de maneira customizada. As bases de dados menores tendem a ser mais 

homogêneas o que não justifica do ponto de vista econômico o investimento a ser feito 

para construção de uma mensagem diferenciada que seja adequada para cada cliente. 

As aplicações de database marketing podem ser dividas entre dois programas 

de marketing, que são: (a) os programas que dão atenção aos clientes já existentes, 

como por exemplo, buscando estratégias e fidelização e aumento da satisfação e (b) os 

programas que buscam captação de novos clientes. Geralmente, na caracterização de 

clientes são utilizados dados relacionados com o indivíduo. Estes dados incluem 

características sócio-demográficas, geográficos ou até mesmo de estilo de vida dos 

clientes. De uma maneira geral, a obtenção das informações para caracterização do 
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cliente é bastante dispendiosa. Por outro lado, os dados de consumo existem na 

contabilidade das empresas, na maIor parte das vezes basta associar os produtos 

comprados a um determinado cliente. Os dados de consumo são disponíveis em 

qualquer sistema de informação empresarial, evitando as demoras e os custos dos dados 

resultantes de inquéritos. 

Assim, distinguem-se três tipos de conjuntos de dados: os dados do cliente, 

os dados da compra do cliente e os dados relativos à comunicação com o cliente (Brito, 

2000). Para atender a esta necessidade existe uma estrutura de dados, como se apresenta 

em seguida: 

(i) Dados do cliente: nome, contatos/canal, contato/canal preferencial, datas 

importantes, dados demográficos, sociográficos e psicográficos 

(ii) Compras do cliente: data, produto, quantidade, preço, forma de pagamento, 

vendedor, descontos, devoluções, reclamações, ofertas, pontos. 

(iii) Comunicações com o cliente: data-hora, origem, destino, assunto, conteúdo da 

mensagem, canal. 

A base de dados de clientes, além de registrar os dados do cliente e das suas 

compras, como qualquer sistema de contabilidade integra o registro das comunicações 

que darão suporte a programas de fidelização. Para o sucesso das aplicações de cliente, 

a qualidade dos dados e a agregação dos mesmos são dois fatores críticos. Os dados 

devem estar devidamente consolidados e estáveis por forma a facilitar as pesquisas. Este 

tipo de conceito desenvolvido para ambientes de Data Warehouse é também necessário 

nas Bases de Dados de Clientes, permitindo a agregação dos dados e a capacidade de 

absorver periodicamente novos dados. 

2.6.4 Obstáculos Técnicos para o Database Marketing 

Embora as organizações estejam mais cientes das barreiras técnicas do que 

das barreiras organizacionais, freqüentemente observa-se uma deficiência crítica no 

entendimento de como desenhar a base de dados, manter e utilizá-la de forma eficiente 

para ajudar na construção do relacionamento com o cliente (DeTienne; Thompson, 

1996). Na construção de database marketing, os obstáculos técnicos surgem 
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principalmente em três áreas, a saber: desenho da base de dados, seleção dos dados e 

manutenção e análise dos dados e aplicação. 

Desenho da base de dados: existem muitas formas de construir uma base e reunir a 

informação de tal modo que esta tarefa tem um elevado grau de complexidade. Nesse 

sentido, uma freqüente falha é colocar a arquitetura da base de dados antes de suas 

aplicações. As aplicações da base de dados devem ser determinadas antes da definição 

da arquitetura. Organizações que não consideram as aplicações da base dados 

freqüentemente tem problemas no desenvolvimento do database marketing de fonna 

efetiva, pois passam a ter muitas restrições já que estão fazendo uso de arquitetura que 

não foi pensada visando a aplicação da infonnação. 

Muitos autores sugerem passos básicos que podem superar dificuldades 

durante o desenvolvimento da base de dados. Kohli e Gupta (1993) consideram os 

seguintes passos: 

1. Estabelecer os objetivos coorporativos; 

2. Identificar os dados necessários; 

3. Realizar armazenamento de dados e construir mecanismos de acesso; 

4. Estabelecer mecanismos para coleta de dados e armazenamento contínuo. 

Seleção dos dados e manutenção: muitos autores consideram que a coleta dos dados 

pode trazer diversas restrições para a implantação bem sucedida da base de dados. 

Práticas como comumente realizadas como coletar o mínimo de informações sobre os 

consumidores, coletar dados errados, coletar uma quantidade de dados insuficiente, 

entre outras que na maioria das vezes compromete uma boa aplicação do database 

marketing. Klitsch (1997) sugere que um banco de dados deve conter informações 

básicas (nome, endereço, etc), histórico de resposta dos clientes considerando as vendas 

e promoções, questões e preocupações dos consumidores e informação demográfica e 

psicográfica extensiva. 

Análise dos dados e aplicação: desenvolver a estrutura da base de dados e alimentá-la é 

apenas o início do database marketing. As ferramentas de análise é que comprovam o 

poder dos dados coletados na tomada de decisões. O problema do database marketing 
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não é garantir a infonnação, mas convertê-la em marketing eficiente. A utilização de 

medidas de desempenho e modelos de marketing adequados são fundamentais nesse 

processo. 

Medidas de desempenho pennitem trilhar o sucesso relativo individual dos 

esforços de marketing direto ou ajudar a melhorar a efetividade dos modelos de 

marketing. Especificamente, podem ser usadas para captar taxas de resposta das 

campanhas de marketing, número médio de vendas por cliente, dívida irrecuperável, 

aquisição de clientes, retenção e reativação econômica. Estas medidas auxiliam na 

detenninação do RFM (recenticidade, freqüência e valor monetário) e LTV (valor do 

ciclo de vida do cliente). Não existem regras específicas para selecionar medidas de 

desempenho apropriadas, mas sistemas de database marketing bem sucedidos oferecem 

um leque de medidas para reduzir a ambigüidade e melhorar a produtividade das 

estratégias de marketing. 

Os modelos de marketing usam análises estatísticas para construir ferramentas que 

assistem os gestores em estratégias, mudança de marca, alocação do território de 

vendas, precificação, etc. Além disso, pennitem a construção de cenários a serem 

desenvolvidos, testados e avaliados. A mineração de dados usa tecnologias como redes 

neurais, regressão logística, árvores de decisão e diversas técnicas estatísticas para 

investigar grandes volumes de dados e construir modelos que visam predizer de o 

comportamento dos clientes. O baixo nível de riqueza dos dados e a utilização de 

medidas de desempenho inadequadas podem comprometer a construção de modelos 

eficientes. 

2.7 Modelos de Segmentação e Personalização 

Segmentar bases de clientes com ferramentas de database marketing abordam 

desde a utilização dos sistemas e tecnologias de infonnação para coleta e 

annazenamento dos dados dos clientes até a análise dessas infonnações. A análise 

técnica e profissional da infonnação resulta nas decisões de marketing. Estas incluem a 

definição dos melhores planos estratégicos para abordar o mercado, escolher a melhor 

campanha publicitária e selecionar o segmento e o tipo de produto a oferecer. As 

técnicas estatísticas multivariadas conjuntamente com as diferentes soluções de 

software existentes tornam hoje esta tarefa em algo fácil ( SELLER; GRA Y, 1999) 
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A análise dos dados, a partir de uma variedade de instrumentos ou ferramentas 

estatísticas possibilita encontrar padrões e relações que pennitam estabelecer projeções 

válidas acerca do objeto de estudo. Existem diversas técnicas que os operadores de 

database marketing podem utilizar para atingir os seus objetivos, que vão desde a 

simples análise das freqüências de compra a análises de crescente complexidade. A 

análise dos clientes de maior valor (MVC), análise de compras por recentíssima de 

freqüência- valor monetário (RFM), valor do ciclo de vida do cliente (L TV), análise de 

perfis, árvores de decisão, análise fatorial, análise de agrupamentos, regressão, análise 

discriminante e redes neurais. Adiante serão apresentados os modelos citados acima que 

são mais utilizados. 

2.7. 1 Segmentação de clientes 

É muito comum a utilização de database marketing para classificar e ordenar 

os clientes ou clusters mais lucrativos e segmentares o mercado, tomando por base os 

fatores mais adequados para o tipo de produto/serviço oferecido. Segmentação é "um 

esforço para aumentar a precisão da estratégia do marketing"(KOTLER, 2000). O 

essencial para identificar os clientes ou clusters mais lucrativos é entender quais 

características são mais relevantes ao mercado de cada empresa. Após identificar os 

grupos mais interessantes, devem-se buscar características em comum para cada um 

deles, ou seja, segmentá-lo, com o intuito de aumentar a previsibilidade de resposta para 

as ações adotadas. Contudo com as bases de consumidores cada vez maiores, as 

empresas são obrigadas a traçar estratégias para grupos com características similares, e 

oferecer no atendimento ou ponto de contato a personalização desejada pelos segmentos 

específicos de consumidores. Por outro lado, na prática observa-se que grande parte das 

organizações tratam a sua base de clientes sem nenhuma distinção. A partir daí elabora

se a segmentação tomando bases diferenciadas para isso, tais como comportamental 

(ciclo de vida, freqüência de utilização, comprometimento, estágio de prontidão, L TV 

etc.), demográfica (idade, tamanho da família, sexo, rendimento, ocupação, religião, 

raça etc.), geográfica (região, porte da cidade, densidade, área etc.) e psicográfica (estilo 

de vida, personalidade etc.). 
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2.7.2. Análise RFM (Recência, Frequência e Valor Monetário) 

o RFM é um método muito utilizado na análise do comportamento do 

consumidor e na definição de segmentos de mercado. A definição de segmentos de 

mercado é realizada para que a empresa possa decidir quais os clientes que justificam 

um investimento futuro a nível promocional (email, catálogos, mala direta, contatos 

telefônicos etc.). A proposição fundamental é: os clientes que compraram mais 

recentemente, que fizeram compras em maior número e que realizaram as maiores 

despesas nas suas compras, responderão, provavelmente, mais positivamente a uma 

ação de promoção, do que os clientes que compraram a menos tempo, que fizeram 

compras em menor número e que realizaram despesas menores (F ADER; et AL, 2005) 

. Esse método pode também ser utilizado para identificar segmentos 

especiais de mercado de modo a oferecer promoções a novos clientes, encorajar clientes 

pequenos a gastar mais, ou outras iniciativas de marketing. O método RFM utiliza 

informação do comportamento passado do cliente, considerando os seguintes pontos: 

• 

• 

• 

o tempo em que o cliente fez a última compra: Recenticidade 

Quantas compras foram feitas por esse cliente: Freqüência 

O valor das compras feitas pelo cliente: Valor monetário 

O método RFM apenas funciona com informações de clientes já existentes. 

A base do seu funcionamento é o histórico de compra de cada cliente (base de dados 

clientes). A análise de cada categoria do método é feita separadamente (recenticidade, 

freqüência e valor monetário). No fim agrupam-se de modo a segmentar a base de dados 

em células RFM com o objetivo de melhorar a comunicação das promoções aos 

clientes. É importante atualizar os dados regulannente. 

Recenticidade: Ordena-se a base de dados a partir da data de compra mais recente, com 

a data mais recente no topo. Depois se divide a base de dados em cinco partes iguais, 

que são enumeradas de 1 (os menos recentes) a 5 (os mais recentes). A partir da base de 

dados separada por recenticidade, realiza-se um teste em que sugere aos clientes, 

mediante uma comunicação, que façam uma compra. Tendo em atenção os subgrupos 

definidos anteriormente, e os clientes que responderam efetivamente à comunicação 

(com uma compra), obteremos uma taxa de resposta para cada subgrupo. É esperado 

26 



que os clientes do subgrupo 5, respondam muito melhor que os do subgrupo 4 e assim 

por diante. A ordenação por recenticidade pennite uma correta previsão, de quem é 

mais provável de responder. 

Freqüência: Para esta categoria a base de dados de clientes é ordenada pelo número 

total de vezes que o cliente efetuou uma compra na empresa. Depois divide-se, como 

feito anterionnente para a Recenticidade, em subgrupos enumerado-os igualmente de 5 

(mais freqüentes) a I (menos freqüentes). Dependendo do tipo de negócio, pode-se usar 

outros tipos de freqüências, visto que pode-se usar por exemplo, o número médio de 

compras por ano. Em seguida, faz-se um novo teste para ver qual a resposta dos 

clientes. 

Valor Monetário Nesta categoria utiliza-se a mesma técnica usada anterionnente para 

analisar as categorias de recenticidade e freqüência, sendo que desta vez ordenaremos 

os dados, antes de serem separados em subgrupos pelo valor do total de compras 

efetuada em detenninado período. 

Segundo estudos realizados por Hughes (2005), os resultados mostram que a resposta 

dos clientes às ações de marketing varia muito mais pela recenticidade que pelos demais 

pontos. 

Para detenninar segmentos de RFM pode-se utilizar dois métodos, a saber: 

(i). A abordagem Independent n-tiles: Cada um dos pontos de análise ficou então com 

os seus subgrupos definidos, sendo os segmentos criados através da intersecção destes 

valores. Se existiam 5 subgrupos por categoria a matriz resultante terá 125 combinações 

possíveis (relação mais usada em análise comercial). (ii). A abordagem Sequential n

tiles: Esta abordagem, primeiro calcula subgrupos para a recenticidade, depois dentro de 

cada subgrupo de recenticidade calcula subgrupo para a freqüência, resultando num 

total de 25 combinações Recenticidade/ Freqüência. Finalmente dentro de cada 

subgrupo de freqüência, calculamos subgrupo para o valor monetário. Este método 

produz aproximadamente um número igual de clientes em cada uma das 125 células 

RFM, o que é útil para a análise de testes de mercado, visto ser complicado comparar 

taxas de respostas de grupos de tamanhos muito diferentes (HUGHES, 2005). 

A principal vantagem do RFM é sua simplicidade, visto não requerer 

nenhum software estatístico especializado, e também os seus resultados serem 
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facilmente compreendidos pelos utilizadores. Em contra partida, como método principal 

de targeting, pode conduzir a um exagero no investimento de marketing no segmento 

RFM mais atrativo, em detrimento de outros segmentos que poderiam ser rentáveis caso 

fossem corretamente desenvolvidos. 

É importante quantificar o comportamento do cliente, a partir dos dados 

recolhidos, para poder analisar os efeitos a curto e longo prazo da fórmula de 

segmentação. Neste campo, o método RFM possibilita a quantificação do 

comportamento do cliente através da elaboração de um simples quadro quantitativo e na 

atribuição de padrões comportamentais aos clientes. É através desta atribuição de 

padrões comportamentais e subseqüente agrupamento por segmentos, que é possível 

uma análise de viabilidade econômica dos futuros investimentos promocionais. 

2.7.3 Análise L TV (Life-time Value) 

A capacidade de criar uma proposta de valor relevante de acordo com as 

necessidades de cada cliente, na forma de diferenciais do próprio produto, sistemas de 

entrega mais eficientes, comunicações com conteúdo mais personalizado, políticas de 

preço diferenciadas ou mesmo a proposição de programas baseados em pontos e 

recompensas. Quando esses atributos são desenvolvidos a partir do conhecimento que 

somente a empresa possui sobre o cliente, torna-se pouco conveniente a mudança para o 

concorrente, sob o risco de o cliente ter que contar tudo novamente a seu respeito para o 

novo fornecedor. 

Além disso, as empresas de maior sucesso no relacionamento com clientes 

investem na fidelidade de forma desproporcional, reconhecendo que nem todos eles 

geram o mesmo retorno financeiro para a empresa. Nesse sentido, o conceito de L({e

time Value (L TV) tem emergido como uma métrica importante para mensurar o valor 

do cliente, devido à sua capacidade de sintetizar as receitas oriundas de transações 

futuras entre ele e a empresa. O L({e-Time Value (LTV), ou valor do ciclo de vida do 

cliente, é definido como "o lucro gerado por um cliente durante seu ciclo de vida na 

empresa" (GREENBERG,200 I). Esse conceito é essencial, pois facilita o entendimento 

de quanto significa financeiramente perder um cliente. Embora seja um conceito 

simples, incorpora uma série de aspectos complexos como, por exemplo, a estimativa 

dos lucros que serão gerados pelo cliente no futuro, a probabilidade do cliente deixar de 
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comprar da empresa ao longo do tempo e o desconto progressivo dos ganhos futuros 

para convertê-los a valor presente. 

De uma fonna geral, podemos assumir que o cálculo do L TV envolve-se 

duas partes complementares, a saber: (i) a detenninação da margem média gerada pelo 

cliente ao longo de sua vida de transações com a empresa e (ii) a estimativa de sua 

longevidade. 

Assumir que a variação das margens ao longo do ciclo de vida do cliente, quando existe, 

não impacta significativamente a lucratividade é uma fonna segura e totalmente aceita 

para estimar o LTV. Além do mais, toma o cálculo muito menos complexo e mais 

aderente às demandas do mundo real. 

LTV = m * ( r / ( 1 + i - r)), 

em que m = margem de contribuição; r = taxa de retenção (%) e i = taxa de desconto 

(%). A fónnula acima pressupõe que a margem de contribuição e o índice de retenção 

pennanecerão estáveis ao longo do tempo. 

Estudo de perfil de consumo, através de database marketing, pode estimar o 

L TV dos consumidores e assim concluir a potencialidade de consumo de cada cliente. 

Desta fonna, todas as estratégias podem focar na retenção dos prováveis melhores 

clientes, e assim canalizar os esforços para os melhores resultados. Nessas análises 

considera-se a probabilidade dos fatos, onde a freqüente reavaliação e correção são 

fundamentais para o sucesso do retomo financeiro. 
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Capítulo 3 

Método 

3.1 Mineração de Dados 

A mineração de dados faz parte de um processo abrangente chamado 

extração de conhecimento a partir de bases de dados (KDD - Knowledge Discovery 

from Databases), que consiste em descobrir, de forma automática ou semi-automática, 

padrões nos dados minerados. Segundo Addrians; Zantinge (1996), permite a extração 

não trivial de conhecimento previamente desconhecido e potencialmente útil de um 

banco de dados. A extração de conhecimento envolve a preparação da base de dados 

(Data Warehousing - DW), a mineração propriamente dita e as consultas aos dados 

(On-line Analytical Processing - OLAP) e ao conhecimento (On-line Analytical Mining 

- OLAM). A mineração de dados, mais especificamente, faz uso de técnicas da 

Inteligência Computacional tais como estatística, redes neurais, algoritmos genéticos, 

lógica difusa/nebulosa e inteligência artificial simbólica para realizar atividades de 

agrupamento (identificação de grupos de indivíduos/registros que têm perfis 

semelhantes (BERRY, 2004), regressão (estimação de valores contínuos na resposta do 

sistema), classificação (decisão do sistema com resposta no domínio discreto) e extração 

de regras (descoberta de relações entre variáveis e respostas do sistema), visando a 

minimizar os erros cometidos no processo decisório (F A YY AD; et AL, 1996). 

3.1.1 Técnicas de Predição da Inteligência Computacional. 

Buscando tomar os computadores cada vez mais semelhantes ao homem, a 

Ciência da Computação ganha cada vez mais terreno. Se o ser humano é capaz de 

reconhecer o rosto de outra pessoa, fazer classificações, enfim, atividades que 

demonstrem um grau de inteligência, a Ciência da Computação investe na máquina para 

auxiliar na evolução do homem. É a Inteligência Computacional, nome atualmente 

preferido para o que antigamente era conhecido como Inteligência Artificial. 

Através de suas técnicas, a Inteligência Computacional permite às máquinas 

utilizarem sistemas que auxiliem nas tomadas de decisões, reconhecimento de imagens, 

controle e automação industrial, entre outras coisas, contribuindo para serviços mais 

eficientes e velozes. 
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Para esse estudo foram consideradas relevantes as técnicas típicas de 

Inteligência Computacional e Estatística Aplicada e em especial que funcionam através 

de aprendizado supervisionado. Existe uma literatura bem vasta sobre todas as técnicas 

de aprendizado supervisionado e uma variedade enorme de possíveis técnicas, mas 

foram destacadas algumas como: Redes Neurais (Braga et aI., 2000) (Azevedo et aI., 

2000) (Russel,1995), Regressão Linear (Hosmer e Lemeshow, 1989) (Johnson e 

Wichern,1998), Regressão Logística (Hosmer e Lemeshow, 1989) (Johnson e 

Wichern,1998) e Análise Descriminante (Hosmer e Lemeshow, 1989) (Johnson e 

Wichern,1998). 

3.2 Regressão Logística 

3.2.1 Introdução 

o modelo de Regressão é a técnica adequada quando se deseja estudar o 

comportamento de uma variável dependente (variável resposta) em relação a outras 

variáveis independentes (variáveis explicativas). O modelo de Regressão Logística 

assume a existência de uma variável resposta binária (dicotômica). Assim, por 

exemplo, o resultado do diagnóstico de um exame laboratorial, positivo ou negativo; o 

resultado do teste de aptidão aplicado a um estudante, aprovado ou reprovado; definição 

de qualidade de crédito, bom ou ruim, entre outros. Mesmo quando a resposta de 

interesse não é originalmente do tipo binário, alguns pesquisadores têm dicotomizado a 

resposta de modo que a probabilidade de sucesso possa ser modelada através da 

regressão logística. 

Muitas vezes em uma administradora de cartão de crédito, o interesse está na 

pennanência do cliente já conquistado, portanto, a partir de variáveis explicativas que 

são atributos referentes a cada cliente pode-se analisar o perfil de relacionamento e 

antecipar possíveis rupturas. 

Em análise de regressão modela-se a média da variável de interesse ou 

dependente. No caso de uma variável dependente representando valores binários, como 

no caso de um modelo de previsão de churn - abandono (sim ou não) - está sendo 

modelada a proporção de resposta de uma das duas categorias em função das variáveis 

independentes. Logo, a variável resposta de interesse pode ser classificada como igual a 
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1, geralmente denotado para a resposta de maIor interesse, também chamado de 

"sucesso", que pode ser utilizado no caso de um cliente abandonar (sim ou não) o uso 

do cartão de crédito, ou igual a ° caso contrário. 

Embora a regressão logística seja conhecida desde os anos 1950, foi através de 

Cox (1970) (Cox; Snell, 1989) que ela tomou-se popular entre os usuários de 

Estatística. 

Supondo xi' ... ' X k valores de atributos que caracterizam um cliente, e seja, por 

exemplo, 7Z'(x) a proporção de clientes que "não abandonaram" o uso do cartão de 

crédito em função do perfil dos clientes definido e caracterizado por x. Portanto, nesse 

caso, o modelo logístico é adequado para definir uma relação entre a probabilidade de 

um cliente abandonar o uso do cartão - 7Z'(X) - e um conjunto de fatores ou atributos 

que o caracteriza - XI' . .. , X k - sendo essa relação definida pela função ou 

transformação logit dada pela seguinte expressão: 

e pode ser interpretado como uma probabilidade de um cliente não abandonar o uso do 

cartão de crédito de acordo com as características que possui representadas pelo vetor 

x. Assim, a função de regressão logística é o logaritmo das chances (odds), o logit. 

3.2.2Estimação dos Parâmetros 

A estimação dos parâmetros para modelos com resposta binária usa geralmente 

o método de máxima verossimilhança (Hosmer e Lemershow, 1989) que consiste em 

encontrar os valores das estimativas do vetor de parâmetros f3 os quais maximizam a 

função de probabilidade abaixo: 

1/ 

L(jJ) = TI 7r(x; y' [l-7Z'(x; )ty
, 

;=1 

32 



No entanto, matematicamente é mais simples trabalhar com o logaritmo dessa 

equação conhecido como função de log-verossimilhança, dada por 

1/ 

1(f3) = logL(f3) = I {Yi In[Jr(xi )]+(1- Yi) In [1- Jr(xi)]} 
i=1 

Os valores estimados de f30, f31, ••• , f3k são aqueles que maximizam 1(f3) e são 

encontrados difenciando-se 1(f3) em relação a cada um dos parâmetros e igualando as 

expressões resultantes a zero, como {ai (f3) / a f3 = O}. As equações de verossimilhança 

resultantes são 

1/ 

I[Yi -Jr(xi)]=O 
i=1 

e 

1/ 

IXij[Yi -Jr(xJ]=O, j=I, ... ,k. 
i=1 

as quais através do processo iterativo de Newton-Raphson, fornecem as estimativas de 

máxima verossimilhança. 

A Regressão Logística é largamente usada em áreas corno medicina, biologia 

(HAIMEER; BASHEER, 2003) e ciências sociais, e em aplicações comercias tais 

como, segmentação de mercado, database marketing, análise de comportamento do 

consumidor (LAITINEN; LAITINEN, 2000). É, porém, em aplicações de Credit 

Scoring que o uso da regressão logística foi bem difundido (WESTGAARD; V AN DER 

WIJST,2001). 

3.3 Método de Seleção de Variáveis 

Existem vários procedimentos para seleção de variáveis a ser incluído num 

modelo logístico, resta saber qual a melhor maneira de encontrar um modelo reduzido 

que inclua apenas as covariáveis mais importantes para explicar a probabilidade de 
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sucesso. Contudo a questão de interpretação dos parâmetros é crucial em um modelo 

logístico, implicando que uma fonna puramente mecânica de seleção pode levar um 

modelo sem sentido e de difícil interpretação. Assim, a seleção de um modelo logístico 

deve ser um processo conjugado de seleção estatística e bom senso. 

O método utilizado neste trabalho é o método Stepwise. O método Stepwise é 

usado mais frequentemente em situações nas quais as variáveis independentes 

importantes não são conhecidas e suas associações com a variável de interesse não são 

bem compreendidas. O método baseia-se num algoritmo misto de inclusão e eliminação 

de covariáveis segundo sua importância de acordo com o nível de significância do teste 

da razão de verossimilhança entre os modelos que incluem ou excluem as covariáveis 

em questão. Quanto menor for esse nível de significância tanto mais importante será 

considerada a covariável. Existem algumas variantes do método Stepwise, tais como: 

Backward Stepwise ou Forward Stepwise, cujas diferenças são simples modificações no 

algoritmo. O método Backward Stepwise parte de um modelo inicial com todas as 

possíveis variáveis, nas quais vão sendo eliminadas a cada passo até chegar ao modelo 

final. No método Forward Stepwise inicia-se com um modelo sem nenhuma variável 

explicativa e a cada passo são incluídas as variáveis relevantes, até a obtenção do 

modelo final. 

3.4 Seleção dos Modelos 

3.4.1 Teste de Kolmogorov-Smirnorv (KS) 

Smimov (1939) apresentou uma versão para duas amostras do teste de 

Kolmogorov de uma amostra e, por esta razão o teste é chamado Kolmogorov-Smimov 

(KS). 

A estatística de Kolmogorov-Smimov (CONOVER, 1999) é uma estatística não 

paramétrica que tem como objetivo testar se as funções de distribuição de dois grupos 

são iguais. O valor do KS do modelo é a maior diferença entre as distribuições 

acumuladas dos escores dos grupos que não abandonaram e os que abandonaram o uso 

do cartão de crédito. O valor da estatística pode variar de 0% a 100% e, quanto maior a 

diferença maior será o poder discriminatório do modelo ajustado. 

Sendo S(x) e F(x) a função de distribuição acumulada empírica dos clientes que 

não abandonaram e os que abandonaram respectivamente, então a estatística de 

Kolmogorov-Smimov é dada por: 
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KS =máxIS(x) - F(x)1 

Portanto a estatística KS é obtida pela distância máxima entre essas duas 

proporções acumuladas ao longo dos escores obtidos pelos modelos. 

3.4.2 ROC (Receiver Operating Characteristic) 

A curva ROC é uma métrica poderosa para avaliação de modelos. A análise é 

feita por meio de um método gráfico simples e robusto, o qual permite estudar a 

variação para as medidas de sensibilidade e especificidade do modelo, para diferentes 

valores de ponto de corte (Fawcett, 2003). De acordo com o problema proposto nessa 

dissertação, essas medidas podem ser definidas como: 

Sensibilidade: P(Ativo / Inativo), probabilidade de um cliente ser classificado 

como ativo, dado que realmente é ativo; 

Especificidade: P(1nativo / Inativo ), probabilidade de um cliente ser 

classificado como inativo, dado que realmente é inativo; 

Uma forma simples de visualizar o cálculo dessas medidas é através de uma 

tabulação cruzada entre a classe prevista pelo modelo e a classe real dos dados, 

conhecida como tabela de contingência, também chamada de matriz de confusão 

apresentada na Figura 3.1. 

Figura 3.1 - Matriz de Confusão 

Situação Real 
Ativo I nativo Total 

Ativo Aa Ai A 
Previsão Inativo la li I 

do Modelo Total A I n 
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fi 
em que a Sensibilidade é dada por Aa e a Especificidade é - . Portanto, a curva ROe 

A I 

é obtida tendo no seu eixo das ordenadas a Sensibilidade, a taxa de bons clientes que 

são realmente classificados como bons e no eixo das abscissas os valores de (1-

Especificidade), que são os clientes inativos classificados como ativos, ou seja, o erro. 

A curva ROe é obtida calculando para cada ponto de corte, o valor da 

especificidade e sensibilidade e em seguida, os valores obtidos são colocados em um 

gráfico bidimensional, como ilustra a Figura 2.2. A área sob a curva (AUe) é outra 

medida normalmente usada para comparar diferentes curvas Roe entre si. 

Figura 3.2 -Exemplo de Curva ROC 

Curva ROC 

1,0,-----------=:::::;::=..,..../'1 

0,8 

• 
~ 0,6 
;g 
:õ 
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~ 0,4 
(I) 

0,2 
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0 ,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

1 • Especificidade 
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3.5 Modelagem Proposta 

Para o estudo proposto, foi selecionada de fonna aleatória uma base de dados 

com infonnações de 100.000 clientes que possuem cartão de crédito próprio do varejista 

em análise, dos quais, 70.000 registros foram utilizados para parametrização 

(estimativas dos parâmetros do modelo) e 30.000 registros para avaliação de 

desempenho (perfonnance do modelo construído). Todos os clientes são identificados 

por um código único (chave), que no caso da base em questão é consolidada através do 

CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), e por motivo de privacidade, as identidades dos 

clientes não são reveladas. 

A visão dos dados é composta por variáveis de cadastro, que são infonnações 

dadas pelo cliente no momento que está preenchendo a proposta de crédito (quando é 

um novo cliente, conhecido também como Prospect) e variáveis de comportamento, que 

são infonnações obtidas dentro da própria base dos já clientes, também conhecidas com 

variáveis comportamentais. As variáveis de comportamento nessa base de dados são 

referentes aos extratos (faturas mensais do cartão de crédito) ao longo de dezoito meses, 

de setembro de 2006 a fevereiro de 2008. As variáveis de comportamento para este 

estudo são calculadas com as infonnações dos seis primeiros extratos (a priori) e os 

doze extratos mais recentes (infonnações a posteriori) são utilizados para cálculo da 

variável dependente ou variável resposta. 

A idéia é construir um modelo de previsão a partir de uma base de dados 

histórica dos clientes. Neste estudo, tem-se todo o histórico do cliente na loja numa 

janela de tempo de dezoito meses, e o critério para definir evasão é se o cliente não 

comprou nos últimos 12 meses, ou seja, cliente sem movimentação no cartão de crédito 

durante esse período. Então, baseado na infonnação do comportamento do cliente nos 

seis primeiros meses mais as infonnações cadastrais, o modelo será construído para 

prever evasão nos próximos doze meses seguintes e a previsão é dada de acordo com 

uma pontuação, comumente chamada de escore (probabilidade). Como a variável 

dependente é dicotômica e o objetivo é prever se haverá evasão do cliente no uso do 

cartão de crédito, classificou-se como Ativo (não evasão) ou Inativo (evasão), utilizando 

a seguinte definição: 

- Clientes INATIVOS: Sem utilização nos últimos 12 meses, ou seja, não teve 

nenhum extrato nesse período. 

- Cliente Ativo: Teve pelo menos um extrato nos últimos 12 meses. 
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Os extratos analisados para geração da variável resposta são referentes ao 

período de março de 2007 a fevereiro de 2008, avaliados em março de 2008. A figura 

3.3 mostra uma linha de tempo para uma melhor visualização dessa definição. 

Figura 3.3 

Extrato 1 Extrato7 Extrato 18 Ativo/Inativo 

I I 
09/2006 03/2007 teve algum extrato? 02/2008 03/2008 

Seguem abaixo algumas variáveis referentes a cada extrato emitido mensalmente 

para cada cliente: 

• Data de faturamento: data de vencimento da fatura 

• Valor da parcela: soma do valor das parcelas 

• Saldo atual: valor total do extrato atual 

• Pagamento mínimo: valor do pagamento mínimo 

• Total pago: valor pago efetuado pelo cliente 

• Data de pagamento: data de pagamento da fatura 

• Saldo atual Total: endividamento total do cliente 

De posse do banco de dados já montado com a visão de entrada para construção 

do modelo juntamente com a variável resposta já calculada, dividi-se de forma aleatória 

um conjunto para treinamento e outro para teste. O conjunto de treinamento representa 

70% da base e será utilizado para construção do modelo (estimação dos parâmetros) e o 

de teste 30% será utilizado para medir a perfonnance do modelo construído (avaliação 

de desempenho). A variável resposta, sendo expressa por Evasão, possui 55,5% de 

clientes inativos e 44,5% de clientes ativos, segundo a definição de ATIVO/INATIVO. 

Inicialmente, um total de 28 variáveis explicativas de cadastro e comportamento 

(possíveis variáveis a compor o modelo final) de natureza qualitativa - dicotômica ou 

categórica - e quantitativa (numérica) foram coletadas, a saber: 
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Tabela 3.1- Variáveis de Cadastro e Descrições 

Dicotômicas Descrição 

Sexo masculino ou feminino 

Flag_ tel Jesid indica se o telefone residencial foi preenchido ou não 

Flag nome mae indica se o nome da mãe foi preenchido ou não 

flag nome ~ai indica se o nome do pai foi preenchido ou não 

flag_ Cid Jesid _com indica se o cliente mora e trabalha na mesma cidade 

flag uf resid com indica se o cliente mora e trabalha na mesmo estado 

flag_ end _ corresp Jesid indica se o endereço de correspondência é igual ao 
residencial 

flag_ outro _ cartao indica se o cliente possui outro cartão de crédito 

ref~essoal 1 indica se o campo referência pessoal 1 foi preenchido 

ref~essoal 2 indica se o campo referência pessoal 2 foi preenchido 

flag_opcao_seguro_cad indica se o cliente optou pelo seguro no momento do 
cadastro 

flag tel celular indica se o campo telefone celular foi preenchido 

flag_ tel Jecado indica se o campo telefone para recado foi preenchido 

Categóricas Descrição 

est civil estado civil do cliente (l-solteiro; 2-casado; 3-outros) 

escol grau de escolaridade do cliente (l- 2°grau; 2- l°grau; 3-
3°grau; 4- não informado) 

uf resid 
-

unidade da federação do cliente (1- outros; 2- RJ; 3- ES; 
4-MG) 

tipoJesid tipo de residência do cliente (l- própria; 2- alugada; 3-
outros) 

cid resid cidade onde mora o cliente 
-

bairro resid bairro o mora o cliente 

ddd resid ddd do cliente 

temp_emp tempo em meses de emprego do cliente (l-até 6 meses; 2-
mais de 6 meses até 18 meses; 3 - mais de 18 meses) 

Quantitativas Descrição 

idade idade em anos do cliente na data de cadastro 

temPJesid tempo em meses de residência do cliente 

Renda renda informada pelo cliente no momento do cadastro 

num cart adic número de cartões adicionais - -

num contas banco indica a quantidade de contas do cliente em bancos 
- -
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Tabela 3.2 - Variáveis de Comportamento e Descrição 

Quantitativas Descrição 
qtd _sem yagar yriori _ mes_ quantidade de extratos que não foram pagos entre o 
1 a 6 1° e o 6° mês 
valor _ med _ extratyago _ mes valor médio dos extratos pagos do mês 1 ao mês 6 

1 a 6 

Após a coleta das variáveis, aplica-se um conjunto de técnicas estatísticas destinadas a 

descrever e resumir os dados, a fim de que possamos tirar conclusões a respeito de 

características de interesse. 
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Capítulo 4 

Resultados 

As estatísticas descritivas (medidas que resumem as informações contidas 

nos dados) de algumas variáveis explicativas são apresentadas nas Tabelas 4.1-4.9. De 

acordo com a Tabela 4.1 pode-se verificar, que 68,6% dos clientes que possuem cartão 

da Administradora em estudo são do sexo feminino. 

Tabela 4.1- Estatística descritiva da variável: sexo 

sexo % 
F 68,6% 
M 31,4% 

Nas Tabelas 4.2-4.4 observa-se o nível de preenchimento para as variáveis de Flag (sim 

ou não). De acordo com a Tabela 4.2, observa-se que 86,6% dos clientes possuem 

telefone residencial e 41,8% moram e trabalham na mesma cidade. Na Tabela 4.3, pode

se verificar que, 77,0% dos clientes não possuem outro tipo de cartão e 94,2% 

preenchem o primeiro campo de referência pessoal. Já na Tabela 4.4, observa-se que 

99,4% não optam pelo seguro no momento do cadastro e 77,8% preenchem o segundo 

campo de referência pessoal. 

Tabela 4.2 Estatística descritiva das variáveis: flag_teIJes, 

Valor 
flag_ tcl rcs flag_ nomc mac flag_ nomc yai flag_ cid resid com 

% % % % 
N 13,4% 0,6% 4,5% 58,2% 
S 86,6% 99,4% 95,5% 41,8% 
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Tabela 4.3 - Estatística descritiva das variáveis: flag_ uf_resid _com, 

flag_ end _ corresp Jesid, flag_ outro _ carta o e ref yessoa'-l. 

Valor flag ui resid com flag_ end corresp_ resid flaK outro cartao refyessoal I 
% % % % 

N 4,3% 1,6% 77,0% 5,8% 
S 95,7% 98,4% 23,0% 94,2% 

Tabela 4.4 - Estatística descritiva das variáveis: ref yessoal_ 2, 

flag_ opcao _seguro _ cad, flag_tel_ celular e flag_te'-recado. 

Valor 
ref pessoal 2 flag opcao seguro cad flag fel celular flag fel recado 

% % % % 
N 22,2% 99,4% 99,5% 98,5% 
S 77,8% 0,6% 0,5% 1,5% 

A estatística descritiva da variável Estado Civil, apresentada na Tabela 4.5, 

indica que 51,9% dos clientes são solteiros e 34,9% são casados. Outra estatística 

relevante, é que 70,7% não infonnam o grau de escolaridade, Tabela 4.6, 94,9% do 

público residem no Estado do Rio de Janeiro, Tabela 4.7, e que 63,6% possuem casa 

própria, infonnação apresentada na Tabela 4.8. 

Tabela 4.5 - Estatística descritiva da variável: estado civil x sexo. 

est civil % sexo % 

Casado 34,9% 
M 33,6% 
F 66,4% 

Solteiro 51,9% 
M 32,2% 
F 67,8% 

Outros 13,2% 
M 22,5% 
F 77,5% 
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Tabela 4.6 - Estatística descritiva da variável: escolaridade x sexo. 

escol % sexo % 

1° Grau 9,0% 
M 28,5% 
F 71,5% 

2° Grau 15,3% 
M 28,6% 
F 71,4% 

3° Grau 5,0% 
M 26,7% 
F 73,3% 

N Infonnado 70,7% 
M 32,7% 
F 67,3% 

Tabela 4.7 - Estatística descritiva da variável: UF residencial x sexo 

uf resid % sexo % 

RJ 94,9% 
M 31,3% 
F 68,7% 

ES 4,5% 
M 34,0% 
F 66,0% 

MG 0,4% 
M 33,9% 
F 66,1% 

0,1% 
M 45,3% 

outros 
F 54,7% 

Tabela 4.8 - Estatística descritiva da variável: Tipo de Residência 

tipo resid % sexo % 

Própria 63,6% 
M 29,3% 
F 70,7% 

Alugada 9,6% 
M 31.30% 
F 68,7% 

Outros 26,8% 
M 36,5% 
F 63,5% 

A Tabela 4.9 apresenta as médias, medianas e desvios padrão, em que se verifica 

que, tempo de residência, tempo emprego e principalmente a renda possuem valores 

discrepantes do que o geral das observações, na qual a média está sendo muito 

influenciada por estes valores, tomando-a, assim, inadequada para representar este 

conjunto de dados. Neste caso, como a mediana não é afetada por valores discrepantes, 

seu uso seria mais adequado para representar o perfil dos clientes da empresa. 
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Tabela 4.9 - Estatísticas descritivas das varzavelS: idade, tempo residência, tempo 

emprego, número de contas em banco, número de cartões adicionais e renda. 

Variáveis Média Mediana Desvio Padrào 
idade 33,74 31,00 18,14 

temp_resid 137,01 96,00 135,15 
temp _ emp 49,8 18,00 86,64 

num contas banco 0,04 0,00 0,19 - -

num cart adic 0,17 0,00 0.43 
renda 2533,67 400,00 212192,52 

Os resultados obtidos utilizando a metodologia da Regressão Logística, 

considerando as variáveis descritas acima e em seguida selecionadas pelo método 

Stepwise para construção do modelo final, são apresentados abaixo. O modelo final 

fornece escores que quanto maior o valor obtido para os clientes, menor o risco do 

cliente abandona o uso do cartão, visto que a categoria cliente ativo foi considerada 

corno evento de interesse. Corno o escore é urna probabilidade, logo o valor pode variar 

de 0% a 100%. Para obtenção do escore de cada cliente é necessário atribuir o valor 

para cada urna das variáveis do modelo final de acordo com a equação 4.1. 
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Tabela 4.10 - Estimativas dos parâmetros associadas ao modelo logístico 

Variáveis Estimativas Erro Padrão Wald dif sigo 

constante 5,742 0,519 122,199 1 0,000 
sexo -0,318 0,025 157,971 1 0,000 

estado civil 1 0,136 - 0,038 12,706 1 0,000 
estado civil 2 0,151 0,039 15,197 1 0,000 

idade 0,001 0,001 1,598 1 0,206 
escolaridade 1 1,511 0,03 2616,027 1 0,000 
escolaridade 2 0,879 0,038 537,353 1 0,000 
escolaridade 3 1,013 0,049 435,910 1 0,000 

uf residencial 1 - -
0,682 0,428 2,537 I 0,111 

uf residencial 2 - -
0,392 0,175 5,024 1 0,025 

uf residencial 3 0,254 0,18 1,993 1 0,158 
tlag tel resid -0,017 0,034 0,259 I 0,611 
tipo _resid_1 -0,074 0,029 6,473 I 0,011 
tipo resid 2 -0,251 0,046 29,608 I 0,000 

tlag nome ~ai -0,108 0,167 0,418 1 0,518 
tlag nome mae 0,139 0,053 6,897 1 0,009 

tlag cid resid com -0,075 0,024 9,809 1 0,002 
tlag uf resid com -0,059 0,065 0,833 1 0,361 

tlag end corresp resid -0,326 0,103 10,000 1 0,002 
tlag outro cartao 0,015 0,028 0,283 1 0,595 

ref ~essoal 1 0,8 0,079 101,422 1 0,000 
ref ~essoal 2 0,251 0,037 46,664 1 0,000 
num cart adic -0,182 0,033 31,289 1 0,000 
temp_emp_l -0,111 0,031 12,972 1 0,000 
temp emp 2 -0,051 0,029 3,004 1 0,083 

qtd sem ~agar priori mes 1 a 6 -1,591 0,021 6012,747 1 0,000 
valor med extrat~ago mes 1 a 6 0,005 0,001 11,397 1 0,001 

A Tabela 4.10 apresenta as estimativas dos parâmetros, o erro associado a 

cada estimativa, os valores do teste Wald e a significância do teste para cada coeficiente 

estimado. Depois de calcular as estimativas, o passo seguinte consiste em determinar se 

as variáveis independentes são associadas significativamente à variável resposta, através 

de um teste de hipótese. Uma estatística foi utilizada neste trabalho, para testar 

hipóteses relativas aos parâmetros. Utiliza-se, geralmente, a estatística de Wald no caso 

de hipóteses relativas a um único coeficiente fJi 

Ho : fJi = O 

Hn : fJi :;t. O 

Logo, a hipótese nula (Ho), indica se o coeficiente é igual a zero, e a hipótese 

alternativa (Ha) , indica se o coeficiente é diferente de zero. Portanto, para que as 

variáveis sejam estatisticamente significativas para o modelo, a conclusão do teste tem 

que ser de rejeitar Ho 
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Observa-se que, a um nível de 95% de confiança, nem todos os coeficientes 

estimados foram estatisticamente significativos, onde a significância do teste é inferior a 

0,05. As variáveis, idade, uCresidencial, flag_teIJesid, flag_nome~ai, 

flag_ uCresid _com, flag_ outro _ cartao e temp _ emp apesar de não serem estatisticamente 

significativas foram incluídas no modelo pela importância no negócio. Das estimativas 

do parâmetro apresentadas na Tabela 4.10 pode-se observar que há indícios de que a 

chance de não abandonar o uso do cartão de crédito seja menor para os clientes do sexo 

masculino do que para o sexo feminino, visto que a estimativa do parâmetro é negativa 

e o nível sexo masculino é um, estimativa negativa significa menor escore e 

conseqüentemente maior chance de abandono. Nota-se, também, que quanto maior a 

idade do cliente menor a chance de não abandonar o uso do cartão. Outra interpretação é 

com relação ao número de cartões adicionais, que quanto mais cartões o cliente possui 

maior a chance de evasão. Por outro lado, se o cliente preenche a referência pessoal, 

variável que indica se o campo foi preenchido, a chance de evasão é menor do que para 

os clientes que não preenchem, visto que a estimativa é positiva. 

As variáveis de comportamento do cliente são importantes para obtenção de 

um bom modelo, porque são nelas que se reflete as compras dos clientes para traçar seu 

perfil dentro do estabelecimento. Neste estudo, as duas variáveis têm interpretações bem 

coerentes, tais que: quanto maior a quantidade de extratos não pagos maior a chance de 

evasão, estimativa do parâmetro associada a essa variável é negativa e quanto maior for 

o valor médio pago, maior a chance de não ocorrer evasão, visto que a estimativa do 

parâmetro é positiva. 

Apesar das 19 variáveis resultantes no modelo final, todas são bem simples 

de serem capturadas, ou seja, garantia de um bom nível de preenchimento, o que facilita 

e dar um conforto maior para a implementação do modelo. 

A 1 
7r = --------,-----,-

1+ exp- {B} 
(4.1 ) 
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ondeB=5,742-0,318(sexo)+0,136(estado civil 1)+0,151(estado civil 2)+ - - - -

0,001 (idade)+ 1 ,511(escolaridade _1)+0,879(escolaridade _2)+ 1 ,0 13 (escolaridade _3)+ 

0,682(l1CresidenciaC1)+0,392(uf_residencial_2)+0,254(l1f_residenciaC3)-

0,017(jlag_tel_resid)-0,074(tipo Jesid_l) - 0,251(tipo _resid_2) - 0,1 08(jlag_nome yai) 

+0, 139(jlag_ nome _ mae)-0,075(jlag_ cid _resid _ com)-0,059(jlag_l1Cresid _ com)-

0,326(flag_end _corresp _resid) +0, 01 5(flag_outro _cartao) +0, 8(ref yessoal_ 1) + 

0,251 (refyessoal_2)-0, 182(num_cart_ adic)-O, 111(temp _emp _1)-0,051 (temp _emp _2)-

1,591 (qtd _sem yagaryriori _mes _ 1 _a _ 6) +0,005( valor _ med _extrat yago _ mes _ 1 _a _ 6) 

A próxima etapa após a construção do modelo logístico é avaliá-lo através dos 

escores produzidos para os 30.000 clientes reservados para validação do modelo 

(conjunto de teste). De posse do escore e da situação real do cliente (evasão ou não 

evasão), o desempenho será medido em termos do KS, ver seção 2.10.1. Alguns 

gráficos de desempenho são apresentados nas Figuras 4.1-4.4. A Figura 4.1 apresenta o 

gráfico da estatística de Kolmogorov-Smimov (KS) mostrando uma boa separação entre 

as distribuições dos escores produzidos pelo modelo, dos clientes que evadiram 

(inativos) e não evadiram (ativos) o uso do cartão de crédito. Explicando melhor, temos 

em vermelho, a função de distribuição acumulada dos inativos e em azul, a função de 

distribuição acumulada dos clientes ativos, portanto, a linha tracejada é a diferença entre 

essas duas distribuições, logo, a estatística do KS é a máxima diferença entre essas duas 

curvas. O KS obtido de 71,3 indica que o modelo é capaz de prever a evasão do cliente 

com boa margem de acerto. Atualmente, o mercado de crédito utiliza a estatística de KS 

na avaliação de seus modelos, logo, para um modelo com apenas informações 

cadastrais, um KS em tomo de 20 a 25 já é bem aceitável. Já, para modelos com 

informações de cadastro mais informações de comportamento (Behavior), um KS acima 

de 40, já indica um modelo com uma boa performance, dependendo muito do problema 

estudado. 
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Figura 4.1 - Distribuições acumuladas dos clientes que evadiram e não evadiram e a 

Curva de Kolmogorov-Smirnov (KS) 

1.0 

0.8 

71.3 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

o 10 20 

-- ............. _-- ..... 

30 40 50 60 70 

I- FDP Inativos - FDP Ativos - KS I 

- " 

80 90 100 

A Tabela 4.11 apresenta a representatividade dos clientes classificados em cada faixa de 

escore. O maior percentual de clientes foi classificado na faixa 0-20, representando 

37,58% do total de clientes avaliados. Os clientes com a maior probabilidade de não 

evadir são classificados na faixa 90-100, totalizando 27,33%, enquanto que, a maior 

probabilidade de evadir representa 10,35%, faixa O-10. 

Tabela 4.11 - Quantidade e p ercentual de clientes por faixa de escore. 

Escore Qtd % 
0-10 3,104 10.35% 
10-20 11,275 37.58% 
20-30 1,074 3.58% 
30-40 1,997 6.66% 
40-50 2,391 7.97% 
50-60 328 1.09% 
60-70 177 0.59% 
70-80 607 2.02% 
80-90 848 2.83% 

90-100 8,199 27.33% 
I Total 30,000 100.00% I 

No gráfico da distribuição de freqüência das categorias (não evasão/evasão ou 

ativo/inativo), Figura 4.2, os clientes que abandonaram o uso do cartão de crédito estão 

concentrados nos baixos escores, enquanto que os clientes que não abandonaram o uso 

estão mais concentrados nos altos escores, o que era esperado para um bom modelo. Ou 
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seja, clientes bons pontuados com altos escores, distribuição mais à direita e clientes 

maus pontuados com baixos escores, distribuição mais à esquerda. 

Figura 4.2 - Distribuição de freqüência das categorias em função do escore 

100.0% ..---------------------------------, 

90.0% 

80.0% 

70.0% 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

A Figura 4.3 apresenta o risco de evasão por faixa de escore. Verifica-se que, quanto 

menor o escore maior o risco de evasão, o que mostra o grande potencial da solução na 

captura do risco dos clientes. Por exemplo, os clientes classificados na faixa de escore 

0-10 têm 94,33% de lisco de evadir. Já, para os clientes na faixa de escore 90-100 o 

risco de evasão é de 3,24%. Para os 30.000 clientes do conjunto de teste, pode-se 

verificar na Tabela 4.12, a quantidade de clientes que a empresa perde por faixa de 

escore. 
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Figura 4.3: Risco de Evasão por Faixa de Escore 
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A interpretação é a mesma para todas as faixas de escore e o comportamento da 

distribuição é como desejado, uma distribuição decrescente da menor para a maior faixa 

de escore. 

Tabela 4.12 - Resumo dos Resultados 

Escore Qtd Risco Qtd Evasão 
0-10 3,104 94.33% 2,928 
10-20 11,275 88.43% 9,971 
20-30 1,074 73.74% 792 
30-40 1,997 63.09% 1,260 
40-50 2,391 45.75% 1,094 
50-60 328 37.50% 123 
60-70 177 22.03% 39 
70-80 607 13.01% 79 
80-90 848 11.20% 95 
90-100 8,199 3.24% 266 

I Total 30,000 55.49% 16,647 .1 

o ponto de corte (PC) ótimo pode ser definido com o auxílio do gráfico de risco por 

ponto de corte apresentado na Figura 4.4. Com intuito de reter clientes na carteira, 

existe a necessidade de um trabalho especial com clientes de alto risco, e, muitas vezes 

nem todos podem ser atendidos. Para apoiar na decisão de quem deverá ter uma atenção 

especial, o ponto de corte tem um papel fundamental, porque serve, por exemplo, para 

controlar o impacto das decisões em relação à carga de trabalho necessária, taxa de 

sucesso e retomo em beneficio de cada ação tomada. 
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Por exemplo, definindo um PC=30, ou seja, todos os clientes pontuados com escore 

menor do que 30 poderiam ser tratados de uma forma diferenciada por possuírem um 

maior risco de evasão. Logo, de acordo com este ponto de corte o risco de evasão da 

carteira de clientes com um todo cai de 55,5% para 20,3%. 

Figura 4.4: Risco de evasão por ponto de corte 
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A curva ROC mostrada na Figura 4.5 confirma o bom desempenho do modelo, já que 

quanto maior for a área entre a curva ROC produzida e a diagonal principal, melhor a 

performance do modelo. As curvas ROC também ajudam a descrever a diferença entre 

dois modelos, por exemplo, se todos os pontos de uma da curva do modelo 1 se 

distanciam ou cobrem a outra curva do modelo 2, então podemos afirmar que o modelo 

1 é melhor na capacidade de discriminar em todos os pontos de corte definidos. 
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Figura 4.5: Curva ROC 
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As dez variáveis mais importantes presentes no modelo logístico final são mostradas 

na Tabela 4.13. A importância é definida pela magnitude que cada variável contribui 

para o escore final do cliente, ou seja, são as que mais influenciam no cálculo da 

probabilidade. Era bem provável que a variável quantidade de extratos que não 

foram pagos entre o primeiro e o sexto mês estivesse entre as de maior peso. 

Tabela 4.13 - Importância das Variáveis do modelo logístico 

Ordem Estimativas Variáveis 

1 -1 ,591 qtd sem yagar yriori mes 1 a 6 
2 1,511 escolaridade 1 
3 1,013 escolaridade 3 
4 0,879 escolaridade 2 
5 0,8 ref yessoal 1 
6 0,682 Uf residencial 1 
7 0,392 Uf residencial 2 
8 -0,326 flag end corresp resid 
9 -0,318 sexo 
10 0,254 Uf residencial 3 
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Capítulo 5 

Considerações Finais 

5.1 Conclusão 

Neste quinto capítulo são apresentadas as conclusões da pesquisa, retomando 

os objetivos inicialmente propostos. Também são as contribuições que o projeto traz 

tanto no aspecto teórico quanto gerencial, e por último algumas sugestões de 

continuidade e aprofundamento das questões tratadas em estudos futuros. 

5.1.1 Conclusão dos Objetivo Proposto 

Essa dissertação teve como objetivo proposto estimar o risco de abandono de 

clientes de uma administradora de cartões de crédito. 

Através de pesquisa bibliográfica e utilização de um banco de dados, 

aplicando métodos de estatística, tentou-se obter um panorama geral do risco de cada 

cliente, e como a teoria sustenta a necessidade de retenção. O resultado do modelo 

proposto apresenta um nível adequado de separação e ajustamento para responder à 

pergunta em questão. Foi possível verificar o nível de risco de cada cliente, através de 

uma pontuação. 

Apesar de um bom ajuste, qualquer modelo estatístico tem suas limitações, 

portanto deve ser realizado um acompanhamento mensal, semestral ou até mesmo anual 

através de testes estatísticos para medir a aderência do modelo, com o objetivo de 

controlar uma possível degradação. A implantação do modelo dependendo da estrutura 

fisica da empresa e capacidade da equipe de Tecnologia de Informação (TI) é tranqüila. 

5.1.2 Contribuições para o Conhecimento 

Recentemente, com o desenvolvimento da tecnologia de armazenamento, a 

quantidade de dados disponível nas Bases de Dados das organizações tem crescido 
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demasiadamente. Este crescimento inviabilizou a utilização de técnicas manuais para 

análise desses dados. 

Ao mesmo tempo, as organizações têm visto a possibilidade de utilizar seus 

dados a fim de obter conhecimento sobre seus clientes, produtos e parceiros, e assim 

adquirir vantagem competitiva perante seus concorrentes. 

Conforme apresentado, pode-se observar que o processo de extração de 

conhecimento é complexo e trabalhoso, pois envolve a execução de muitas tarefas, 

configuração de diversos parâmetros e grande interação com os usuários. Contudo, o 

sucesso do processo pode trazer uma recompensa valiosa para as organizações. 

5.1.3 Contribuições Gerenciais 

Com forte peso na economia brasileira, o mercado de cartões de crédito 

ocupa espaço cada vez maior no dia-a-dia dos consumidores. O crescimento da 

aceitação em diversos estabelecimentos, a crescente variedade de produtos oferecida, a 

constante evolução tecnológica, originou um universo cujo domínio não é simples em 

um mercado com consumidores cada vez mais exigentes. O desafio de se manter 

competitivo inclui a capacidade de antecipar-se às novas demandas do mercado, 

fazendo das prioridades do cliente as prioridades do gestor do negócio 

As mudanças tecnológicas, as mudanças nos custos dos processos de 

marketing, o aumento da competitividade e as mudanças nas estratégias de marketing 

direto são exemplos de fatores que podem influenciar a disseminação e a fonna de 

utilização dos sistemas de database marketing, ferramenta fundamental na gestão de 

cartões de crédito. 

Estratégias de marketing de clientes usando, desenvolvendo, ou 

considerando sistemas de database marketing terão provavelmente suas direções sendo 

influenciadas por algumas tendências. Schoenbachler, et aI. (1997) apresenta algumas 

dessas tendências: 

• 

• 

• 

o uso dos sistemas de database marketing será requisito para a manutenção dos 

programas de fidelidade. 

Modelos analíticos se tornarão mais sofisticados e mais fáceis de usar. 

Database marketing continuará a se expandir em novas indústrias e companhias. 
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• A tecnologia proporcionará novos canais de marketing e comunicação com os 

clientes. 

• Os avanços tecnológicos continuarão direcionando a queda dos custos 

computacionais e o aumento da eficiência no processamento. 

• Mais informações dos clientes estarão disponíveis, os dados se tomarão mais 

preCISOS e menos caros. 

Como ocorre nos dias de hoje, no futuro, os resultados das aplicações do 

database marketing provavelmente não afetaram todas as companhias ao mesmo tempo 

e nem com o mesmo nível de intensidade. Mas com certeza, a aplicação desta 

metodologia, será fundamental para se manter competitivo. 

5.2 Sugestões para Estudos Futuros 

o tratamento do modelo proposto não se esgota neste estudo. A começar 

pela aplicação em outras administradoras, lojas ou bancos emissores de cartões de 

crédito. A integração com modelos de L TV ou RFM, que possa oferecer maior 

adequação ao relacionamento pesquisado, e ainda a definição de outras variáveis, como 

a aquisição de produtos financeiros no cartão ou o tipo de mercadoria comprada com o 

cartão, que possam demonstrar maior impacto sobre a retenção e rentabilidade dos 

clientes. 

A exploração de outras informações que ofereçam maIOr veracidade ao 

histórico de relacionamento do cliente no período de estudado, possivelmente auxiliem 

com cálculos mais precisos. Também a replicação deste modelo em outros contextos 

poderia oferecer resultados distintos, o que comprovaria a parcimônia do modelo e 

contrastaria as particularidades dos setores pesquisados. 

Uma outra composição do modelo pode ser realizada, buscando variáveis 

que pudessem ser detenninantes no impacto da rentabilidade do cliente, como perfis de 

uso, seja no volume, produtos ou freqüência de uso dos diferentes serviços oferecidos 

pelas administradoras de cartões de crédito, ou ainda nas próprias características do 

ponto de venda. 

As interações humanas, como contato via cal! center poderiam ser marcados 

em uma base de dados, assim como a finalidade desse contato poderiam ser 
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incorporados ao modelo. Processos de autorizações de vendas, ou pagamentos do 

extrato, também são pontos de atenção que poderiam ser variáveis do modelo. 

Por fim, outra possibilidade de extensão do estudo seria o acompanhamento 

das variáveis em caráter longitudinal, com o objetivo de perceber a consistência dos 

resultados e as mudanças ocorridas ao longo do tempo. 
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