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RESUMO 
 
 
 
 

 

O objetivo central deste trabalho é investigar a possível relação positiva entre a 
lealdade e a lucratividade do cliente em um ambiente de negócio pouco competitivo 
onde a lealdade comportamental poderia não estar associada à lealdade atitudinal, 
não se configurando portanto, uma situação de lealdade plena. Os dados utilizados 
para a realização da pesquisa foram cedidos pela empresa adquirente Redecard. 
Hoje no Brasil ela é a única empresa que realiza a captura das transações de 
cartões de crédito da bandeira MasterCard. A concorrência se manifesta indireta 
através de empresas que capturam transações de crédito de outras bandeiras como 
Visa e American Express, assinalando ser este um mercado de baixa concorrência. 
A análise foi realizada em dois momentos para cobrir situações de ambiente 
competitivo distintas: no ano 2000, momento de investimento da Redecard para 
consolidação do cartão de crédito como meio de pagamento nos estabelecimentos 
comerciais e no ano 2005, já com o mercado e a cultura de cartões de crédito 
estabelecido. Além da análise em momentos distintos, o estudo cobriu diferentes 
sub-ramos de negócios de distintas características. Como resultado do estudo 
verificou-se que a relação entre lealdade e lucratividade de clientes na relação 
adquirente e estabelecimento comercial é muito pequena podendo ser praticamente 
inexistente. Além da pouca intensidade, quando comparadas às demais fontes de 
variação, esta relação parece ser muito dependente do contexto competitivo, como 
demonstraram as diferenças encontradas entre os sub-ramos e as diferenças entre 
os anos 2005 e 2000. 

 
Palavras-Chave: Lealdade; Lucratividade; Satisfação do Cliente; Custos de Mudança 
e Cartão de Crédito. 
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ABSTRACT 
 
 
 

 

This dissertation investigates the possible positive relation between the customer 
loyalty and profitability in a low competitive business environment, where the 
behavioral loyalty could not be linked to the attitudinal loyalty, not featuring thus a 
complete loyalty situation. The data used in this research were given by the acquirer 
company Redecard. Today in Brazil it is the only company which captures and 
processes the MasterCard credit cards transactions. The competition reveals indirect 
through companies that captures and processes credit transaction from other flags, 
such as Visa and American Express, pointing out a low competitive market. The 
analysis was carried out in two times to cover different competitive environments: in 
the year 2000, when Redecard invested to consolidate the credit card as a 
purchasing means in commercial establishments and in 2005, with the credit card 
market and culture already settled. Beyond the analysis in distinct times, the study 
covered different sub-branches of business with distinct characteristics. The data 
analysis methodology was the conclusive descriptive research. As a result, the study 
verified that the relation between the customer loyalty and profitability in the relation 
between acquirer and commercial establishment is very low, what could be 
considered practically inexistent. Besides the low intensity when compared to the 
other sources of variation, this relation seems to be very dependable of the 
competitive context, as the differences found among the sub-branches and between 
the years 2000 and 2005 demonstrated.  

 
 

Keywords: Loyalty, Profitability, Customer Satisfaction, Switching Cost and Credit 
Card. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O estabelecimento de relações de longo prazo entre cliente e empresa, de forma a 

propiciar vantagens para ambas às partes é uma preocupação constante nos 

negócios. A lealdade do cliente tem sido um dos mais freqüentes objetivos das 

iniciativas de marketing nas organizações. 

 

A lealdade se expressa de duas formas. Na sua forma atitudinal, a lealdade se 

manifesta por meio da intenção de uso ou de recomendação do produto, mesmo em 

face de produtos alternativos superiores. Na segunda forma, a lealdade 

comportamental se manifesta pelas métricas tradicionais de repetição de compras. 

 

A compreensão dos efeitos da lealdade traz como benefícios para a empresa a sua 

orientação ao cliente, na medida em que as suas necessidades são compreendidas 

mais profundamente. Este conhecimento é a base que permite estreitar o 

relacionamento, logrando atingir o equilíbrio entre os esforços de Marketing e o 

retorno econômico do relacionamento com o cliente. Um destes efeitos seria uma 

lucratividade superior dos clientes mais leais, o principal argumento de Reichheld 

(1996).  

 

Este trabalho de pesquisa nasce dessa relação envolvendo lealdade e lucratividade 

do cliente, trazendo evidências empíricas, deste efeito da lealdade na lucratividade 

do cliente no mercado de cartões de crédito. Apesar de amplamente divulgado, 

existem poucos estudos empíricos que contribuem para entender o efeito desta 

relação. Desta forma, esta dissertação teve como objetivo principal analisar a 

relação entre lealdade e lucratividade do cliente em um ambiente de negócios pouco 

competitivo onde a lealdade comportamental poderia não estar associada à lealdade 

atitudinal, não se configurando, portanto, uma lealdade plena. 

 

Os dados escolhidos para realizar a pesquisa são da empresa Redecard, 

participante do mercado de cartões de crédito, que se mostrou particularmente 

interessante para o estudo em questão por se tratar de uma empresa inserida em 

um mercado de baixa concorrência (monopólio da captura de transações 

MasterCard no Brasil), permitindo analisar o efeito do construto da lealdade na 
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dimensão comportamental na lucratividade, posto que a lealdade atitudinal não afeta 

a relação em mercados de baixa concorrência (JONES; SASSER, 1995). 

 

Como benefício, espera-se que seus resultados possam contribuir para uma visão 

mais realista dos efeitos da lealdade, no que diz respeito ao princípio da 

lucratividade e ao mesmo tempo possam orientar empresários e executivos do setor 

de cartões.  

 

Como contribuição acadêmica este trabalho permite ainda ampliar o conhecimento 

existente sobre a relação da lealdade e da lucratividade do cliente, e em especial em 

um mercado de baixa concorrência, um modelo ainda muito pouco estudado.  

 

Os resultados encontrados apontaram que a relação entre lealdade e lucratividade 

do cliente para uma empresa adquirente existe, porém é fraca. A lealdade foi  

operacionalizada pela longevidade da relação comercial entre a Redecard e seu 

cliente. Considerou-se a lucratividade no ano 2005, no Brasil, em cinco setores de 

atuação. O resultado apurado foi uma relação positiva, porém muito baixa. O mesmo 

estudo de relação foi replicado para o ano 2000 e o resultado foi uma relação 

praticamente inexistente. Como implicação gerencial, o fato desta relação ser 

pequena e muito dependente do contexto mostra que a base de clientes da 

Redecard não constitui uma vantagem competitiva, facilitando assim a entrada de 

um concorrente, já que não há necessidade de investimento de tempo para obter 

uma situação equivalente à dela, neste aspecto.  

 
A dissertação está dividida em outros sete capítulos, além desta introdução. O 

segundo capítulo faz uma revisão da literatura de lealdade e lucratividade do cliente, 

com o objetivo de compreender suas origens e relações. Este capítulo se encerra 

com a definição da estrutura de análise do fenômeno, o que possibilita investigar 

melhor essa relação. 

 

A Redecard é apresentada no terceiro capítulo, permitindo ao leitor um 

entendimento do mercado de cartões de crédito e mais especificamente do negócio 

da empresa. 
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O quarto capítulo apresenta a questão de pesquisa e define o objetivo geral e os 

objetivos específicos. O quinto capítulo trata da metodologia onde iremos descrever 

em detalhes a pesquisa, o processo de coleta de dados e a metodologia adotada no 

desenvolvimento desta dissertação. 

 

O sexto capítulo apresenta os resultados e discussões encontrados na análise 

estatísticas dos dados da empresa Redecard. 

 

O sétimo capítulo apresenta as conclusões, implicações gerenciais e limitações da 

pesquisa.  

 

 

 
 



 14

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A realidade do marketing vem experimentando profundas modificações nos últimos 

anos. Sem dúvida, uma das mais sentidas diz respeito à recente ênfase dada às 

ações de marketing onde o foco passa a ser a manutenção dos atuais clientes. 

Singh e Sirdeshmukh (2000) afirmam que as empresas, cada vez mais, procuram 

desenvolver relacionamentos com os clientes. Nesse sentido, construir esse 

relacionamento implica em entender profundamente os processos pelos quais os 

clientes mantêm trocas com as empresas, e como esses processos influenciam a 

lealdade. Para Augustin e Singh (2005), mesmo que seja evidente a mudança pela 

qual a disciplina de marketing atravessa, da troca como transação para a troca como 

relação, ainda há muito espaço para discussões. Descobrir quais fatores auxiliam as 

empresas manterem relacionamentos de longo prazo e o impacto destes 

relacionamentos no desempenho das empresas. 

 

A importância conferida à manutenção dos clientes justifica o estudo de quais são os 

fatores que determinam o comportamento da lealdade do cliente e da relação entre 

esta lealdade e a lucratividade obtida com cada cliente, uma vez que, do ponto de 

vista administrativo, o entendimento destas variáveis permite a gestão inteligente 

das mesmas, visando melhorar seus desempenhos. 

 

Este capítulo apresenta um levantamento sobre diversos conceitos, proposições, 

modelos e idéias encontrados sobre a Lealdade, permitindo compreender sua 

origem e relações, representando uma importante base conceitual para a elaboração 

de uma estrutura de análise do fenômeno, o que possibilita investigar melhor a 

relação entre Lealdade e Lucratividade. 

 
A primeira seção deste capítulo apresenta o conceito de Lealdade, sua relevância e 

sua diferenciação em duas formas distintas: Lealdade Atitudinal e Lealdade 

Comportamental, que representa o arcabouço teórico para a análise deste trabalho. 

A segunda seção explora o tema lucratividade do cliente e como este tema tem sido 

tratado na literatura de marketing e contabilidade. A terceira seção revê as 

explicações teóricas e evidências empíricas da relação entre lealdade e lucratividade 

do cliente. A última seção liga todos estes conceitos à presente pesquisa. 
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2.1 Lealdade 
 

A lealdade tem-se constituído como um dos objetivos almejados pela maioria das 

organizações em mercados competitivos. A idéia de considerar não somente a 

participação de mercado como uma mensuração de sucesso de uma estratégia, mas 

avaliar também a participação da empresa nos gastos totais de um cliente numa 

categoria de produtos/serviços tem sido apresentada como um conceito-chave para 

o marketing no século XXI (REICHHELD, 1996) 

 
Na pesquisa de comportamento do consumidor, as relações entre cliente e 

fornecedor são multifacetadas e complexas; o vínculo entre cliente varia conforme o 

tipo de serviços, estando sujeito a custos de mudanças e sendo influenciado por 

multiplicidade de fornecedores e pelo acesso que o cliente possa ter a produtos 

substitutos. 

 

Neste contexto, estudos envolvendo os processos de formação da Lealdade do 

cliente, reconhecida como causa da lucratividade e bom desempenho organizacional 

em diversos setores econômicos (DAY, 1994; JONES; SASSER, 1995; DICK; BASU, 

1994), têm recebido prioridade na agenda de profissionais da área de mercadologia, 

tanto no meio acadêmico como no meio empresarial (ANDERSON; FORNELL; 

LEHAMAN, 1994). A Lealdade é um importante fator causador de retenção de 

clientes (REICHHELD, 1996; JONES; SASSER, 1995), e sua ausência, 

conseqüentemente, pode resultar em deserção, tipicamente medida pela taxa de 

clientes que abandonam a marca (HUGHES, 1994). 

 

 

2.1.1 Definição constitutiva do construto lealdade 
 

Inicialmente, a Lealdade foi definida como a compra repetida de um dado fornecedor 

(KAHN; KALWANI; MORRISON, 1986), numa operacionalização com dados 

comportamentais. Outros autores voltaram-se para a perspectiva de integrá-la a 

outros conceitos correntes na literatura de marketing. 

 

Evoluindo desta definição para a combinação de aspectos comportamentais e 

atitudinais, a lealdade pode ser definida como o grau em que o cliente possui uma 
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atitude positiva, apresenta comprometimento (vinculo emocional) e pretende 

continuar comprando no futuro (MOWEN; MINOR, 1998), ou seja, é a resposta 

comportamental resultante de um processo psicológico em relação a uma ou mais 

opções alternativas. Essa situação implica em compras repetidas, baseadas em 

fatores cognitivos, afetivos, avaliativos e disposicionais, que são os componentes 

clássicos de uma atitude. 

 

De modo semelhante, Oliver (1999, p.34) definiu a Lealdade como “um profundo 

comprometimento de um cliente em continuar consumindo ou comprando de um 

dado fornecedor, causando a recompra da mesma marca ou grupo de produtos da 

mesma marca, apesar de influências situacionais e esforços de marketing que 

poderiam induzir o comportamento de troca”. Chamou esta condição de Lealdade 

Última (Ultimate loyalty), sugerindo que é formada a partir de um conjunto de 

experiências positivas (satisfações) continuamente recebidas do seu fornecedor.   

 

Diferentemente da primeira definição apresentada, centrada puramente na 

recompra, nestas duas últimas a preocupação está em dividir a Lealdade em duas 

partes. A primeira refere-se à perspectiva comportamental, vista a partir do padrão 

de compra propriamente dito. A segunda refere-se à perspectiva atitudinal, tratando 

das predisposições desenvolvidas por este cliente em apresentar o comportamento 

observado de compra repetida.  

 
No que se refere ao processo de decisão do cliente relacionado à intenção ou 

comportamento de recompra, pode-se afirmar que os componentes atitudinais e 

comportamentais nem sempre são considerados com a mesma intensidade. A 

combinação desses dois fatores leva a quatro situações diferentes, ilustradas na 

figura e descritas a seguir (DICK; BASU, 1994; OLIVER, 1999; SHETH; MITTAL; 

NEWMAN, 2001). 
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Figura 2.1 – Condições de Lealdade. 

Fonte: Adaptada de Dick e Basu (1994, p.101). 

 
Lealdade verdadeira: a atitude é favorável e a recompra, determinada pelo forte 

comportamento, é consistente. Considera, além do comportamento de recompra, os 

antecedentes (atitude) que levam ao comprometimento do cliente. 

 

Lealdade falsa: também chamada de espúria, esse tipo de lealdade indica que o 

cliente compra (forte comportamento), mas possui baixo comprometimento atitudinal 

(não possui preferência). Isso significa que outros fatores estão influenciando a 

compra desse cliente como, por exemplo, preço mais baixo. Esses clientes estão 

mais propensos a trocar de fornecedor frente a melhores alternativas. A existência 

da falsa lealdade mostra que nem sempre o índice de recompra indica lealdade, o 

que pode mascarar a compra por impulso, por conveniência, ou a lealdade a mais de 

uma marca. 

 

Lealdade latente: neste caso, apesar de possuir forte atitude, o cliente demonstra 

baixo nível de recompra, possivelmente devido a barreiras de acesso, como preço 

ou conveniência de compra. 

 

Sem lealdade: refere-se a indivíduos que demonstram baixa atitude (não há 

preferência) e baixo comportamento (a compra não é regular). 

 

A lealdade verdadeira é a que deve ser buscada pelas empresas, pois o 

comprometimento, aliado ao fator comportamental de recompra, vai determinar uma 

situação favorável para a empresa, onde a ação de recompra partiria de uma 
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iniciativa do próprio cliente. Na tabela 2.1, estão descritas quatro etapas que, em 

conjunto, caracterizam a lealdade verdadeira. 

 

Tabela 2.1: Fases da Lealdade 

Fase Características 
Cognitiva Lealdade à informação, como preço, benefícios, qualidade 

(características) etc. 
Afetiva Lealdade causada por afeto: “Eu compro porque eu gosto”. É 

sustentada pela satisfação, envolvimento, preferência, consistência 
cognitiva. 

Conativa Lealdade como uma intenção: “Eu estou comprometido a 
comprar”.Sustentada por comprometimento e consistência cognitiva.   

Ação Lealdade como ação inercial. Sustentada pela inércia e pelos custos 
perdidos.  

Fonte: Adaptado de Oliver (1999, p. 36) 

 
Segundo os proponentes desta tipologia, existem outros fatores, além da Lealdade, 

que influenciam o processo de decisão de compra do cliente, como preço e 

conveniência. Assim, clientes que apresentam Lealdade espúria podem estar 

propensos a substituir o fornecedor em face de melhores alternativas, enquanto 

clientes que apresentam lealdade latente podem estar enfrentando barreiras de 

acesso do produto ou serviço (FAZIO, 1990). 

 

Em mercados com baixa diferenciação entre competidores; com alta volatilidade 

(variabilidade de fatores sociais e contextuais); heterogeneidade de fatores que 

influenciam a decisão de compra; e com grande competitividade de preços, a 

formação de lealdade é improvável (DICK; BASU, 1994). Entretanto, nestes mesmos 

mercados, uma singela melhoria na atitude do cliente relativa ao fornecedor pode 

levar à formação de preferência, resultando em contribuição significativa para a 

manutenção da Lealdade no longo prazo (JONES; SASSER, 1995; DICK; BASU, 

1994). 

 

Em contrapartida, em mercados de baixa concorrência, Jones e Sasser (1995) 

argumentam que a Lealdade Comportamental desaparece rapidamente quando são 

eliminadas situações de monopólio, barreiras de mudança, tecnologia proprietária e 

formas promocionais de Lealdade (como, por exemplo, programa de milhagem). 
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Desta forma, diferenciar a lealdade em suas duas manifestações e estudar os 

processos formadores de lealdade atitudinal e comportamental representam 

maneiras de desenvolver a capacidade de previsão de recompra, proporcionando 

aos gestores indicadores para a adoção de estratégias de retenção de clientes 

(DICK; BASU, 1994).  

 
A lealdade comportamental, acompanhada ou não da lealdade atitudinal, tem 

elevada relevância gerencial, pois se manifesta na retenção de clientes por uma 

organização. Dada a necessidade de crescimento e de lucratividade por parte das 

organizações, executivos e acadêmicos de marketing vêm empregando esforços 

para a compreensão da gestão do cliente como um ativo das organizações. Cada 

cliente, de forma individual, pode ter seu valor maximizado de acordo com o seu 

potencial de negócios para com determinada organização. Nesta perspectiva, não 

só a aquisição, mas também as retenções de clientes passam a ser 

estrategicamente relevantes. 

 
A retenção de clientes pode se manifestar de diversas formas como, por exemplo, 

pela  longevidade do relacionamento entre cliente e empresa, do volume de 

transações realizadas, ou da quantidade de produtos consumidos Busca-se 

estimular o comportamento do cliente em termos de repetição de compras, ou de 

preferência explícita, como resposta às ações mercadológicas praticadas ativamente 

por um fornecedor (ZEITHAML; BERRY; PARASURAN, 1996; REICHHELD, 2002, 

RUST; ZAAHORIK, 1993). 

 

O movimento antagônico à retenção é a deserção do cliente. O êxodo de clientes 

pode implicar a conseqüente queda dos volumes de venda em face de um portfólio 

decrescente de clientes fiéis à empresa e a necessidade de reposição destas perdas 

por meio da conquista de novos clientes. 

 

Conseqüentemente, a retenção pode ser considerada uma estratégia de Marketing 

defensivo, equivalendo à redução da deserção da base de clientes (FORNELL, 

1992). Para Zeithaml, Berry e Parasuraman (1996), a retenção é uma alternativa 

mais econômica do que a conquista de novos clientes; leva a um aumento de 

lucratividade da empresa, por envolver um menor volume de recursos despendidos 
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no esforço de aquisição de clientes (ENGEL; BLACKWELL; MINARD, 1995); assim 

como leva ao aumento de competitividade, produtividade e criação de valor 

agregado (REICHHELD, 1996). 

 

 Assim, a retenção de clientes é vista como uma estratégia mercadológica voltada à 

manutenção dos clientes atuais e ao aumento de sua atividade (VAVRA, 1998), ou 

ainda, como uma estratégia de expansão do valor percebido pelo cliente 

(REICHHELD, 1996). 

 

Nesta pesquisa, o conceito de lealdade está decomposto nas duas dimensões: 

lealdade atitudinal, e lealdade comportamental. Na seção seguinte, discute-se a 

relação entre satisfação e lealdade, um componente relevante para a existência da 

lealdade atitudinal explorado em grande parte dos estudos teóricos e empíricos. A 

seguir, introduz-se o conceito de custo de mudança, justificando-se teoricamente a 

possibilidade da lealdade comportamental não estar associada sempre a lealdade 

atitudinal. 

 
 
2.1.2 Satisfação do cliente e sua influência na Lealdade 
 
As empresas devem entregar valor ao cliente com o objetivo de obter sua satisfação. 

Este item passa a ser um novo atributo para futuras aquisições, não somente do 

mesmo cliente, mas também dos novos clientes que recebem influência dos clientes 

atuais. Estas influências podem ser tanto positivas como negativas, dependendo 

naturalmente do nível de satisfação. 

 

Kotler (1996, p.50) define: “Satisfação é o nível de sentimento de uma pessoa 

resultante da comparação do desempenho (ou resultado) de um produto em relação 

a suas expectativas”. O nível de satisfação é então uma função da diferença entre o 

desempenho percebido e as expectativas. Existem três níveis de satisfação: se o 

desempenho ficar longe das expectativas o cliente estará insatisfeito; se o 

desempenho atender as expectativas, o cliente estará satisfeito; se o desempenho 

superar as expectativas, o cliente estará altamente satisfeito, gratificado ou 

encantado.  

 



 21

De maneira geral, satisfação do cliente é o julgamento formado durante ou depois do 

uso ou consumo de um produto ou serviço de determinado fornecedor, sendo, 

portanto, uma reação ou sentimento em relação a uma expectativa (SOLOMON, 

1999). Essa definição ressalta tanto aspectos cognitivos quanto emocionais dos 

julgamentos de satisfação. 

 

A teoria da desconfirmação de expectativas é amplamente aceita e estudada como 

determinante da satisfação dos clientes (OLIVER, 1980; CHURCHIL, 1999; entre 

outros). Segundo esse paradigma, o cliente forma expectativas anteriores ao 

consumo, observa a performance do produto e compara a performance percebida 

com as expectativas iniciais. As expectativas são pensamentos que criam um padrão 

de referência para o julgamento do cliente e quando os resultados são diferentes 

desse padrão, ocorre a desconfirmação. Se o resultado for melhor do que o 

esperado, desconfirmação será positiva, e se for pior do que o esperado há 

desconfirmação negativa, tendendo a gerar insatisfação.  

 

Diversos estudos confirmaram que a satisfação é um importante fator para predizer 

as intenções de comportamento de recompra dos clientes, de modo que as 

pesquisas de satisfação proporcionam um rico banco de dados, que pode ser 

utilizado para alcançar a lealdade e a retenção dos clientes (LEHMANN; GUPTA; 

STECKEL, 1998).  A lealdade é então, resultado da satisfação dos valores do 

usuário, o que sustenta a relação direta entre essas variáveis (MOWEN; MINOR, 

1998). 

 

Para a satisfação afetar a lealdade é preciso que o cliente sinta-se freqüentemente 

satisfeito (satisfação acumulada). Bloemer e Kasper (1995) realizaram um estudo 

confirmando que a satisfação manifesta (resultado de uma avaliação mais 

elaborada) tem mais influência na lealdade verdadeira do que a satisfação latente (a 

avaliação não é elaborada, não há uma comparação explícita das expectativas com 

a performance). De acordo com esses autores, a avaliação mais elaborada entre as 

expectativas e a performance, caso seja positiva, leva ao comprometimento, que é 

uma condição necessária para a lealdade verdadeira.  
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Em artigo mais recente, Oliver (1999) propõe uma autonomia plena dos dois 

conceitos. A Lealdade, no seu estado formativo, teria impacto da percepção geral da 

Satisfação. Porém, definida a lealdade, essa se tornaria independente da satisfação. 

Essa visão carece de evidências, que nitidamente ainda pendem no sentido oposto. 

 

A conclusão principal é que apesar da satisfação exercer um passo precioso na 

formação da lealdade, ela se torna menos importante após o seu estabelecimento, 

quando outros mecanismos se tornam mais determinantes. O autor também coloca 

que as estratégias de Marketing devem ter em mente que a busca da satisfação do 

cliente, embora seja um objetivo válido para certas empresas, é insuficiente para 

outras que deveriam traçar ações em busca da lealdade. 

 
O trabalho de Henning-Thurau e Klee (1997) apresenta uma discussão diferente da 

relação entre satisfação e retenção de clientes que pode ser tomada como a 

lealdade comportamental discutida anteriormente. Em vez de introduzir o conceito de 

lealdade atitudinal, os autores propõem um construto mediador chamando-o de 

qualidade da relação. A figura 2.2 mostra a estrutura proposta pelos autores, cuja 

justificativa e explicação de seus principais elementos serão expostos a seguir. 

 

Henning-Thrurau e klee (1997) defendem que, além da satisfação e da qualidade 

percebida, as quais se referem à dimensão do produto e serviço, a avaliação da 

relação com a empresa também impacta a retenção e, por isto, deve ser 

considerada. É a qualidade da relação que incorpora uma perspectiva dinâmica à 

qualidade de serviços e liga o gerenciamento de serviços (e sua noção de qualidade 

percebida) ao Marketing de Relacionamento. A qualidade da relação representa 

então, o grau com que esta relação preenche as necessidades do consumidor 

associadas com aquela relação. 

  

Esta qualidade da relação seria um construto mediador mais complexo entre a 

satisfação e retenção devido à característica geralmente volátil e pouco estável da 

satisfação. Para explicar porque tantos clientes satisfeitos abandonam a relação ( ou 

mesmo porque clientes insatisfeitos não a abandonam), expõem que a percepção 

relativa da qualidade do produto pelo cliente, devido a suas propriedades de maior 

estabilidade e durabilidade, atue de forma semelhante à atitude do cliente. 
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Atributos 
Compensatórios 

Atributos Não 
Compensatórios 

Satisfação 
do Cliente 

Descrescent

Estável

Crescente

Compromisso

Confiança

Retenção 
do Cliente 

Fatores Situacionais, Contextuais e Intra-

Qualidade 

Latent Manifest

Qualidade do Relacionamento 

Figura 2.2 – Modelo Conceitual da Relação Satisfação-Retenção 

Fonte: Adaptado de Henning--Thurau e Klee (1997, p. 742)  

 

Com a conceituação de qualidade, de maneira parecida com a de atitude, faz os 

autores estabelecerem uma relação entre os conceitos de percepção de qualidade 

com dois graus de envolvimento do cliente: 

 

• Qualidade Manifesta é baseada num julgamento cognitivo formado antes da 

coleta de dados. É típica em situações de alto envolvimento onde o cliente 

coletou e processou amplamente informações sobre o produto ou serviço. 

 

• Qualidade Latente é quando o julgamento da qualidade é coletado no ato da 

medida e formada pela primeira vez neste ponto. Geralmente ocorre em 

processos de baixo envolvimento, quando o cliente não está interessado 

emocionalmente ou cognitivamente no produto. 

 

Os fatores psicológicos fazem com que a avaliação do produto pelo cliente aumente, 

diminua ou permaneça estável com o tempo. Estas avaliações percebidas é que 

influenciam a retenção. Porém, tal influência ocorre somente com aqueles clientes 

que tenham percepção da qualidade de forma manifesta, o que ocorre somente com 

pessoas altamente envolvidas com o produto. 
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Os autores incorporam no modelo a percepção da qualidade, influenciando a 

formação da confiança e do compromisso. 

 

Estes três elementos constituem o ponto central do modelo, que é chamado de 

qualidade da relação, sendo a responsável pela ligação entre satisfação e retenção. 

Uma relação de alta qualidade deve apresentar níveis elevados nas três dimensões. 

 

O modelo apresentado por Henning-Thurau e Klee (1997) traz três interessantes 

contribuições: 

 

• Permite visualizar a forma como a confiança e compromisso se desenvolvem 

a partir da utilização da qualidade percebida; 

• Pode ser utilizado como base conceitual para o desenvolvimento de projetos 

de mensuração que procurem estimar melhor o impacto da satisfação sobre a 

retenção. 

• A ligação entre a Satisfação e a Lealdade do cliente, que alguns autores 

indicaram não ser linear (REICHHELD, 1996; PEPPERS; ROGER, 1995), 

pode ter a intermediação, num contexto de relacionamento, da Qualidade 

Percebida no mesmo. 

 
 
2.1.3 Custo de mudança e sua influência na Lealdade 
 
Na literatura, os custos de mudança aparecem como barreiras que evitam que o 

cliente troque de fornecedor (VERHOEF, 2003). Essas barreiras podem ser erguidas 

pelas empresas como forma de aumentar a retenção de clientes, mas à medida que 

os clientes obtêm informação quase-perfeita sobre suas alternativas, as barreiras de 

mudança caem drasticamente (BLATTEBERG; GETZ; THOMAS, 2001). Os custos 

de mudança percebidos pelos clientes fornecem para as empresas o grau de poder 

que estas têm sobre a recompra dos clientes, como podem ser também 

considerados um recurso da empresa, uma estratégia para aumentar a lealdade dos 

clientes (LAM et al., 2004), e uma vantagem competitiva. 

 

Por outro lado, espera-se que os custos de mudança variem de indivíduo para 

indivíduo, uma vez que são definidos como “os custos que o cliente incorre por 
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trocar de fornecedor que ele não incorreria se permanecesse com o fornecedor do 

momento” (LEE; LEE; FEICK, 2001, p.36). Bansal e Taylor afirmam que os custos de 

mudança podem incluir não só custos monetários, mas também questões de esforço 

e conveniência. Ping (1993) reforça esta posição, definindo o domínio dos custos de 

mudança tanto com gastos monetários necessários para o término de uma relação e 

para que seja garantida uma alternativa, como custos psicológicos incorridos no 

gasto de tempo e esforço. Lam et al. (2004) definem os custos de mudança como os 

custos monetários e não monetários. Dentre os não-monetários, têm-se os 

investimentos feitos no relacionamento para lidar com determinado fornecedor, como 

rotinas e procedimentos, especialmente no contexto business-to-business. 

 

Os custos de mudança podem realmente existir ou podem apenas ser percebidos 

pelos clientes (KLEMPERER, 1995). Muitas vezes, antes de uma compra, os custos 

escondidos podem aparecer tanto por imposição das empresas ou indiretamente 

pela própria natureza do produto comprado (KLEMPERER, 1995). Além de custos 

explícitos, pode haver custos implícitos associados a barreiras psicológicas e 

emocionais, como laços sociais e pessoais. A confiança construída ao longo do 

tempo pode dificultar a saída de um cliente (CARUANA, 20004). Ainda, 

especificamente para serviços, por sua natureza, os clientes podem enfrentar 

consideráveis riscos em mudar para um fornecedor alternativo, porque um serviço 

não pode ser avaliado antes da compra propriamente dita (CARUANA, 2004). 

 
Em seu trabalho que estabelece uma tipologia, antecedentes e conseqüências dos 

custos de mudança, Burnham, Frels e Mahajam (2003), os custos de mudança têm 

um papel mais importante na intenção de troca do fornecedor do que a satisfação do 

cliente, deixando claro que os custos de mudança têm grande importância na 

construção da lealdade dos clientes.  No estudo de Lam et al. (2004), não há 

diferença significativa entre os efeitos da satisfação e dos custos de mudança, 

sendo que ambos podem ser vistos como estratégias importantes para promover a 

lealdade do cliente. Já o estudo de Jones et al. (2000) suporta que o foco estratégico 

para o desenvolvimento de lealdade deve ser voltado à construção de satisfação, e 

não à construção de barreiras de mudança. 
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Tabela 2.2 – Tipos de Custo de Mudança 

Custos de risco Econômico: custos 
de aceitar a incerteza de um potencial 
resultado negativo, ligados ao risco do 
desempenho, risco financeiro e risco 
de conveniência. 
Custo de Avaliação: relacionado ao 
tempo e ao esforço necessário para 
buscar e avaliar alternativas de 
mudança, tanto na busca de 
informações como no processamento 
mental requerido para estruturar e 
analisar a informação coletada e 
chegar a uma decisão. 
Custos de Aprendizagem: 
relacionados ao tempo e ao esforço 
necessário para aprender a usar o 
novo produto ou serviço com eficácia, 
quando investimentos são necessários 
para adaptar-se a um novo fornecedor. 

Custos de mudança de 
Procedimentos: envolvem a perda de 

tempo e esforço 

Custos de Inicialização: relacionados 
ao tempo e esforço necessários para o 
desenvolvimento de um novo 
relacionamento com um novo 
fornecedor ou para a instalação do 
produto. 
Custo de Benefícios Perdidos: 
devido a possíveis benefícios 
financeiros existentes em permanecer 
com o fornecedor atual, como pontos 
em programas de fidelidade ou 
descontos e benefícios que não são 
fornecidos para novos clientes. Custo de Mudança Financeiros: 

associados à perda financeira 
quantificável de recursos Custos de Perdas Monetárias: 

devido a gastos iniciais incorridos na 
mudança de fornecedor, como taxas 
de adesão ou matrículas para novos 
clientes, que não são aqueles 
necessários para a compra do produto 
em si. 

Custos de Mudança Relacionais: 
envolvem desconforto psicológico ou 

emocional devido à perda de 
identidade e à ruptura de laços. 

Custos de Perda de Relacionamento 
Pessoal: perda afetiva relacionada 
com a quebra de laços pessoais que 
tenham sido formados com as pessoas 
da empresa com as quais o cliente 
interage. 
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 Custos de Perda de Relacionamento 
com a Marca: perda afetiva pela 
quebra de identificação que havia sido 
formada pela associação do indivíduo 
com a marca ou com uma 
organização, a qual lhe fornecia um 
senso de identidade e que é perdida 
com a mudança de fornecedor. 

Fonte: Adaptado de Burnham, Frels e Mahajam (2003, p.111). 

 

Burnham, Frels e Mahajam (2003) confirmam que a satisfação conduz à intenção do 

cliente em permanecer com um prestador de serviço, mas o efeito mais forte na 

retenção do cliente é observado pela existência de custos de mudança, e não são 

encontradas evidências de interação entre os custos de mudança e a satisfação. A 

satisfação por si só explica 16% da variância nas intenções de mudança do cliente, 

valor dentro dos limites reportados na meta-análise de Szymanski e Henard (2001). 

Em contrapartida, 30% da variância na intenção do cliente em permanecer com o 

fornecedor do momento é explicada pelos custos de mudança. Além disso, quanto 

maiores os custos de mudança, qualquer que seja o tipo, maior a intenção do cliente 

em permanecer com o fornecedor do momento. Então, “custos de mudança, assim 

como os compromissos do casamento, podem favorecer melhores relacionamentos 

ao longo do tempo” (BURNHAM; FRELS; MAHAJAM, 2003, P.120). 

 

Além da relação direta entre satisfação e lealdade e entre custos de mudança e 

lealdade, pode-se esperar uma possível relação negativa entre a existência de 

custos de mudança e a satisfação, uma vez que, quanto maiores os custos de 

mudança, mais o cliente sentir-se-à preso ao fornecedor, levando a uma menor 

satisfação. Burnham, Frels e Mahajan (2003) testaram este efeito dividindo a 

amostra em diferentes níveis de percepção de custos de mudança e não obtiveram 

interação entre os dois construtos. Lam et al. (2004) também testaram a possível 

moderação dos custos de mudança no impacto da satisfação na lealdade, mas os 

dados não suportaram essa hipótese. Esses resultados sugerem que os custos de 

mudança são ferramentas úteis para lutar contra a perda de clientes satisfeitos, mas 

com baixa lealdade verdadeira (JONES; SASSER, 1995), desde que de forma ética 

e sem deixar de lado a gestão da satisfação (BURNHAM; FRELS; MAHAJAM, 

2003,). É possível, portanto, em situações onde o custo de mudança seja alto, ter-se 
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clientes leais (lealdade comportamental) sem necessariamente a co-existência da 

lealdade atitudinal, ligada à satisfação. 

 
Jones e Sasser (1995) ilustraram esta situação analisando a relação entre 

Satisfação de consumidores em indústrias de diferentes graus de concorrência. Os 

autores concluíram que a relação entre satisfação e lealdade apresenta-se muito 

diferente para indústrias de diferentes naturezas, como se observa no modelo 

apresentado na figura 2.3. 

 

 

 
 

Figura 2.3 – Relação entre Lealdade e Satisfação segundo o grau de concorrência 

na indústria. 
Fonte: Adaptado de Jones  e Sasser (1995, p. 91)  

 

Segundo o modelo da figura 2.3 em indústrias onde existe um alto grau de 

concorrência (como é o caso das montadoras de automóveis americanos), um 

pequeno aumento da Satisfação resulta em um aumento significativo da Lealdade 
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do consumidor. O mesmo não ocorre em indústrias onde a concorrência é baixa, e 

os custos de mudança são altos. Nestes casos o cliente praticamente não tem 

escolha e permanece fiel (o conceito de lealdade comportamental) mesmo que 

esteja insatisfeito e, portanto, não tenha a lealdade atitudinal. Um exemplo extremo 

deste caso seria o caso das empresas de telefonia fixa local (ver Figura 2.3). 

 

O objeto de estudo desta pesquisa, a empresa Redecard, é uma situação onde o 

custo de mudança é elevado e praticamente inexistem alternativas para o cliente 

trocar de fornecedor. Neste caso a lealdade comportamental pode não estar 

acompanhada da lealdade atitudinal. 

 

 
2.1.4 Definições operacionais de lealdade 
 

A longevidade do relacionamento com o cliente pode ser vista como uma forma de 

operacionalização da lealdade. Pressupõe-se que, uma vez estabelecido o vínculo 

entre fornecedor de serviços e o cliente, o cliente continue comprando e aumente 

seus gastos, ou ainda, que desenvolva uma atitude positiva que sustente sua 

preferência pelo fornecedor (RUST; METTERS, 1996). 

 

Pela tipificação das definições feitas por Jacob e Chesnut (1978), as definições 

operacionais da lealdade têm diferentes abordagens e grande variedade de 

aplicações. Nela, os autores dividiram o modelo de mensuração em 3 grupos, como 

descrito a seguir. 

 

O primeiro grupo considera indicadores comportamentais da lealdade. Este tem sido 

os mais utilizados para operacionalizar o conceito em questão, e baseiam-se no 

comportamento de compras declarado pelo cliente. Pode ser dividido ainda em 4 

subgrupos: a) aqueles que avaliam a proporção das compras em uma determinada 

marca, b) aqueles que verificam a seqüência de marcas adquiridas, c) aqueles que 

refletem a probabilidade de compra, e d) aqueles que sumarizam ou mesclam 

indicadores dos comportamentais com outras categorias. 
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Os indicadores aplicados nestas categorias são de diferentes formatos. O primeiro 

deles trata de dados internos da empresa, refletindo o comportamento real do cliente 

quanto às suas compras, como em análises RFV (Recência, Freqüência e Valor 

Monetário do histórico de compras) através de bancos de dados (LEVIN; ZAHAVI, 

2001). Hennig-Thurau e Klee (1997), por exemplo, propuseram que a lealdade deva 

ser mensurada através da Retenção de Clientes em uma instituição. Outras 

situações captam estas informações junto a pontos-de-venda que possuem uma 

ampla variedade de marcas, e pelo ticket de compra, verificam a continuidade de 

aquisição de marcas ao longo do tempo e suas substituições como em modelos 

desenvolvidos por Pfeifer e Carraway (2000). 

 

O segundo grupo refere-se aos indicadores atitudinais da lealdade, com medidas 

que possam oferecer melhor capacidade de predição dos comportamentos futuros e 

de entendimento e/ou modificação destes resultados. Como sugeriram Jacoby e 

Chesnut (1978), as atitudes dos clientes podem ser importantes neste papel. A 

operacionalização destes indicadores é feita sobre as preferências por marcas, 

avaliações comparativas das opções disponíveis e intenções futuras. Este grupo 

teve um grande desenvolvimento nas últimas décadas a partir de modelos que 

contemplem os antecedentes da lealdade, como os construtos discutidos nesta 

revisão. 

 
Seguindo este modelo, Santos (2001) desenvolveu medidas baseadas nos trabalhos 

de Zeithaml et al (1996) e Sidershmukh et al (2001), optando por avaliar aspectos 

decorrentes da Lealdade como indicadores desta, como intenção de utilização 

futura, comunicação boca-a-boca, e ampliação dos negócios com o fornecedor. 

Assim, em uma escala de probabilidade (Muito Improvável e Muito Provável), ela 

coletou indicadores como “usará os serviços desta empresa novamente”; 

“recomendará esta empresa a amigos, vizinhos e parentes”, “fará negócios com a 

empresa na próxima vez que precisar deste tipo de serviço”, “dirá coisas positivas 

sobre a empresa para outras pessoas”; “terá um maior volume de negócios com esta 

empresa, no futuro”; “considerará a empresa como sua primeira escolha na compra 

deste tipo de serviço”. 
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O terceiro grupo sugerido por Jacoby e Chesnut (1978) trata de indicadores 

combinados, tratando de modelos que captem perspectivas atitudinais e 

comportamentais, mesmo que de forma simulada. As avaliações consideram 

sensibilidade a preços, comprometimento com a marca, e de modelos compostos 

por preferências e compras atuais. Apesar de guardarem muitas das vantagens de 

cada um dos grupos citados, estes apresentam dificuldades operacionais, pois 

dependem de simulações, ou de cruzamentos de opiniões pessoais com dados 

armazenados em sistemas de informações internos, o que exige do pesquisador 

acesso a eles de forma irrestrita. Como exemplo deste tipo de aplicação, Marchetti e 

Prado (2001) aplicaram às concessionárias do setor elétrico indicadores verificados 

em situação de cenário, onde o usuário era solicitado a responder, em uma escala 

de probabilidade de troca, se optaria por outra empresa se esta oferecesse 

vantagens de preço, e na qualidade dos serviços em relação à atual prestadora de 

serviços. 

 

Nesta pesquisa, a lealdade foi operacionalizada como o tempo de relacionamento 

comercial efetivo com o cliente. Esta operacionalização captura o conceito de 

lealdade comportamental, mas não implica na existência concomitante de lealdade 

atitudinal, uma vez que nenhum indicador direto dos antecedentes deste construto 

foi incluído. A natureza do negócio da Redecard também é tal que possibilita a 

existência da lealdade comportamental sem um nível elevado de satisfação como 

exemplificado nos modelos de Jones e Sasser (1995) pelas curvas correspondentes  

às indústrias menos competitivas e maiores custos de mudança (ver Figura 2.3). 

 

 
2.2 Lucratividade do cliente 
 
Nos últimos anos, o mundo dos negócios vem sofrendo profundas transformações, 

dentre as quais destacam-se as inovações tecnológicas, o aumento da concorrência 

em escala mundial e a mudança de comportamento dos clientes. “Atualmente, os 

clientes esperam produtos de alta qualidade, maior funcionalidade e preço baixo. 

Estas expectativas são conseqüência de progressos tecnológicos e científicos sem 

precedente, conjugados com concorrentes globais que obrigam as demais empresas 

do mesmo ramo a adotarem uma estratégia de excelência empresarial ou saírem do 

negócio” (BRIMSON, 1996, p.17). 
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Nesse contexto, surge a necessidade de uma adequada metodologia de custeio que 

permita o entendimento dos fatores que o administrador possa influenciar, para no 

mínimo preservar as margens de lucro da empresa. 

 

Tendo isso em vista, é necessário o que se entende, para este trabalho, por 

lucratividade e como ela é apurada, extraindo esse entendimento do embate das 

diversas formas de apuração que hoje se apresentam. Antes de entrar 

especificamente no tema da lucratividade do cliente, apresenta-se uma discussão 

sucinta sobre como a contabilidade tem tratado a lealdade e o tema retenção de 

clientes. 

 
 
2.2.1 Lealdade na Contabilidade 
 
A lealdade precisa ser tratada de forma estratégica tanto pela contabilidade como 

pelos gerentes de marketing. A lealdade mede de forma confiável se uma empresa 

ofereceu ou não valor superior aos clientes, ou se eles voltam com uma freqüência 

regular a comprar ou se optam por outra empresa. 

 

Reichheld (1996) faz várias críticas à contabilidade com referência ao tratamento da 

informação por cliente. Ele é um defensor da gestão baseada na lealdade dos 

clientes, tratando-os como clientes ativos. Isso significa que a empresa tem que 

quantificar e prever a permanência do cliente e o fluxo de caixa do ciclo de vida. 

Para isso, as empresas precisam aprender o valor de lealdade do cliente em termos 

de geração de caixa e a maioria não sabe que não sabe. A falha está na linguagem 

básica dos negócios. A contabilidade, que atualmente tem um vocabulário limitado 

para avaliar a lealdade ainda não encontrou uma forma de acompanhar o valor do 

estoque de clientes da empresa. Não estabelecem distinção entre receita das 

vendas de clientes novos e a receita das vendas de clientes leais e antigos, pois não 

mensuram que o custo em servir um novo cliente é muito maior do que servir a um 

cliente antigo. O resultado é que princípios contábeis geralmente acabam ocultando 

o valor de um cliente leal. Um impressionante trabalho de ocultação, levando em 

consideração o que a lealdade pode fazer pela grande maioria das empresas. 
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Temos que reconhecer que a contabilidade fornece pouca informação 

individualizada de clientes, apesar de ter um enorme potencial para gerar e criar 

informações com a contabilidade gerencial e contabilidade estratégica.  

 

A contabilidade tem a conta contábil de cada cliente que acompanha e controla o 

recebimento por cliente, e muitas vezes essas informações não são trabalhadas em 

sintonia com as estratégias de marketing, mas sim de forma destrutiva pelo setor ou 

departamento de contas a receber, e acaba a empresa perdendo vários clientes 

leais. Neste ponto de vista Reichheld (1996) tem razão de argumentar que 

contabilidade não distingue o cliente de um mês com o cliente de cinco anos. 

 

 

2.2.2 A importância da lucratividade do cliente 
 
No atual ambiente de concorrência globalizada, as empresas trabalham com 

margens de contrbuição do produto cada vez menores. Por outro lado, a 

necessidade de manter a participação do mercado tem levado a um aumento de 

complexidade nos serviços e produtos oferecidos como forma de diferenciação, 

elevando custos e diminuindo ainda mais a rentabilidade. Muitas vezes esta 

complexidade não vem sendo adequadamente compensada nos arranjos de preços 

e volumes. Torna-se necessária uma análise da lucratividade dos produtos e clientes 

a fim de que as decisões tomadas possam garantir as compensações adequadas. 

 

A contabilidade precisa elaborar relatórios que possibilite distinguir os clientes 

lucrativos e os clientes não lucrativos. Com base nestas informações o marketing 

pode direcionar seus esforços com mais eficácia. 

 

O cruzamento de informações de marketing e de contabilidade é fundamental para 

avaliar o desempenho das estratégias de marketing e o gerenciamento do resultado 

de longo prazo. 

 

A idéia de que clientes não são todos iguais e precisam ser diferenciados e 

valorizados conforme o valor que representam para a empresa é reforçada com o 

seguinte argumento: 
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Na língua dos esquimós, existem várias palavras para neve, 
destinadas a refletir os diferentes aspectos da importante dimensão 
do ambiente em que vivem. Tão importante quanto a neve para eles 
é o cliente para a empresa. Curiosamente, nos negócios existe 
apenas uma única palavra para cliente, independente de se tratar de 
um comprador descontente, alguém que compra com freqüência e 
paga mais por bens e serviços de qualidade superior ou um caçador 
de ofertas, que compra sem freqüência ou somente produtos 
disponíveis por preços baixos. (GORDON, 1999, p. 128). 

 

 

A importância de investir nos clientes mais rentáveis e refrear o ritmo de deserção 

dos clientes requer uma estruturação de informações, e a contabilidade ainda não 

dá a devida importância em relação do custo por cliente, rentabilidade por cliente, 

índice de deserção e índice de retenção. Essas informações ainda são 

desenvolvidas na área de marketing. 

 

Lambert e Stock (1993) ressaltam a necessidade de se dispor de relatórios onde a 

lucratividade do segmento seja reportada de forma adequada ao gerenciamento do 

negócio. Na maioria deles os custos do período, tais como os custos gerais e 

administrativos, são alocados aos produtos e clientes de forma arbitrária, usando-se 

bases como mão-de-obra direta ou receita das vendas, sendo que outros custos, 

como os de marketing e distribuição, são muitas vezes ignorados. Os autores citam 

ainda, uma pesquisa em que se mostra que as poucas empresas que possuem seus 

relatórios com a lucratividade reportada de forma mais adequada, são as que obtêm 

maiores retornos sobre seus ativos. 

 
Christopher (1997) argumenta que além da lucratividade, outros aspectos financeiros 

que forneçam uma visão de  um período de tempo maior, também devem ser 

analisados, como a rentabilidade, que mede a relação entre o lucro e o capital que 

foi aplicado para gerar lucro. 

 

Christopher (1999) ressalta a importância do desempenho do serviço ao cliente para 

o alcance da satisfação do cliente, resultado em rentabilidade em longo prazo, 

conforme mostra a Figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Principais determinantes da rentabilidade a longo prazo 

Fonte: Adaptado de Christopher (1999, p. 57). 

 
 
Selnes (1992) argumenta que, em muitos casos, o sistema de contabilidade 

tradicional reproduz informações inapropriadas relativas à lucratividade de produtos 

e clientes. O autor analisa que o uso da margem de contribuição tradicional (preço 

menos custos diretos), foi um indicador válido de lucratividade numa época em que 

os custos de produção representavam a maior parte dos custos totais. Na medida 

em que os custos considerados indiretos (marketing, distribuição, pesquisa e 

desenvolvimento, etc) vêm crescendo proporcionalmente, distorções significativas 

podem ser introduzidas com o uso deste indicador. 

 

Ainda segundo Selnes (1992), a análise de lucratividade pode ser usada para 

comparação entre os diferentes produtos do portfólio (marca, grupo de produtos, etc) 

ou também para comparação entre clientes (grupos de clientes, segmentos de 

mercado, etc.). Afinal o importante não é só ter produtos rentáveis, mas ter e manter 

os clientes rentáveis. 

 
Para o gerenciamento das informações a respeito da lucratividade por cliente, 

Christopher (1997) sugere a construção de uma matriz de lucratividade (figura 2.5), 

que fornece orientações gerais para um posicionamento estratégico. 

 

Desta forma, de acordo com a localização no quadrante, tem-se uma orientação: 
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• Construa – o custo da prestação de serviço é baixa, porém o valor 

líquido das vendas também é. A equipe envolvida pode procurar 

oportunidades para melhorar o posicionamento. 

• Perigo – margem baixa e custo alto. Este tipo de cliente é desafiador e 

deve ser analisado com bastante cuidado, inclusive sob aspecto de 

conservá-lo ou não. 

• Planeje – margem alta, porém com custo também alto. Estes clientes 

podem ser mais lucrativos caso o custo dos serviços possa ser 

reduzido. 

• Proteja – alto valor líquido de vendas com baixo custo de atendimento. 

Estes clientes devem ser bem cuidados e protegidos, pois podem ser 

vulneráveis à concorrência.  

 

 
 
Figura 2.5 – Matriz de Lucratividade por Cliente 
Fonte: Adaptado de Christopher (1997, P.75) 

 
 
 O alto custo associado à prestação de serviço ao cliente pode resultar dos 

padrões de pedidos realizados: alterações, impressibilidade, freqüência excessiva, 

produtos e ou logística personalizados, etc. A implantação de um sistema de custos 

apropriado indicaria as atividades relacionadas a estes custos possibilitando desta 

forma, o direcionamento dos esforços para a melhoria do processo. 

 

 Segundo Kaplan e Cooper (1998), a análise da lucratividade de clientes 

proporciona oportunidades para: 
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• Preservar os atuais clientes lucrativos. 

• Redefinir preços de serviços. 

• Oferecer descontos para conquistar clientes atrativos. 

• Negociar relacionamento para redução do custo de atendimento de 

clientes cooperativos. 

 
Kaplan e Cooper (1998) afirmam ainda que as empresas estão cada vez mais 

adotando um menu de preços diferenciados de acordo com o volume e mix de 

produtos comprados, método de entrega e outros serviços. 

 

O problema enfrentado neste tipo de levantamento é como considerar os custos 

incorridos. Tradicionalmente, a lucratividade do cliente é calculada ao nível de lucro 

bruto (receita bruta das vendas para o cliente menos os custos de produção). 

Entretanto, outros custos devem ser considerados, que decorrem da prestação de 

serviço ao cliente. Este custo da prestação de serviço para cada cliente pode sofrer 

grandes variações. Num passado recente os custos relativos às despesas de 

vendas, marketing, distribuição e administrativas eram consideradas naturalmente 

fixas.  

 

Na verdade, de acordo com Christopher (1997) existe um descontentamento cada 

vez maior com o sistema convencional de contabilidade de custos, que não fornece 

a visibilidade de como os custos vão acontecendo através do fluxo da cadeia de 

valor. O que se encontra freqüentemente é o total desconhecimento dos custos da 

prestação de serviço para os clientes, alto nível de agregação e o rateio dos custos 

gerais. 

 

Alguns autores sugerem que deve haver um rompimento radical na contabilidade de 

custos, buscando os verdadeiros geradores de custos através do fluxo da cadeia de 

valor. 

 

Esta discussão da apuração da Lucratividade do cliente é o clímax lógico da 

mudança de uma economia de produtos e do pensamento baseado no produto para 

uma economia de serviços e um pensamento baseado no cliente. A utilização das 
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informações e os critérios que podem ser obtidos da lucratividade, do conhecimento 

e das percepções de clientes individuais devem influenciar a estratégia corporativa. 

Ao fazê-lo, a empresa clarifica a relação entre o valor do cliente e o gerenciamento 

do mesmo. 

 
 
2.2.3 Lucratividade do produto versus lucratividade do cliente 
 
Para desenvolver as estratégias de marketing que satisfaçam o cliente e aumentem 

a lucratividade, Best (1997) sugere que a contabilidade estenda a unidade contábil 

de análises, para melhor auxiliar as funções de marketing no gerenciamento da 

lucratividade do mercado. 

 
 
Para acompanhar as necessidades de informações de marketing, 
precisamos de uma maneira alternativa de traçar as receitas, os 
custos variáveis, às despesas fixas e o lucro líquido usando o cliente 
como a unidade de medida da contabilidade, poderemos criar o mais 
completo entendimento da lucratividade baseada no mercado e as 
maneiras de aumentar o lucro. (BEST, 1997, p. 47). 

 
 
O demonstrativo comparativo da lucratividade baseada no produto versos a baseada 

no mercado esclarece bem como essas informações auxiliariam o marketing nas 

suas estratégias. 
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Tabela 2.3 –  Lucratividade Baseada no Cliente versus Baseada no Produto 

  Contabilidade Baseada no Produto   Contabilidade Baseada no Cliente   
            
  Demanda de Mercado (Unidade)   56.250     Demanda de Mercado (Cliente)  225.000   
  Participação de Mercado 6%    Participação de Mercado 6%  
  Unidade de volume    3.375     Unidade de Clientes   13.500   
            
  Preço por Unidade ($)      5,00     Receita por Cliente ($)     1.250   
  Custo Variável por unidade ($)      2,00     Custo Variável por Cliente ($)        500   
  Margem por Unidade ($)      3,00     Margem por Cliente ($)        750   
            
  Receita Total (milhões) ($) 16,9     Receita Total (milhões) ($) 16,9   
  Custo variável Total ($) 6,8     Custo variável Total ($) 6,8   
  Contribuição Total ($) 10,1     Contribuição Total ($) 10,1   
            
  Despesas com Marketing ($) 3,4     Despesas com Marketing ($) 3,4   
  Contribuição Marketing Liquida ($) 6,7     Contribuição Marketing Liquida ($) 6,7   
            
  Despesas Operacionais  ($) 3,4     Despesas Operacionais  ($) 3,4   
  Despesas indiretas ($) 1,5     Despesas indiretas ($) 6,7   
            
  Lucro Líquido (milhões) ($) 2,2     Lucro Líquido (milhões) ($) 2,2   
                

Fonte: Adaptado de Best (1997, p.47)  

 
Vê-se  que os resultados do lucro líquido são os mesmos para os dois 

demonstrativos, porém o demonstrativo baseado no cliente possui um maior valor 

para a área de marketing. 

 
 

[...] cada uma apresenta uma diferente percepção do gerenciamento 
baseado no mercado. Ambos são importantes e significativos. O 
demonstrativo da contabilidade baseada no produto ajuda-nos a 
entender o volume por unidade do produto, preço do produto, e a 
margem unitária por produto. O demonstrativo da contabilidade 
baseada no cliente ajuda-nos a entender a demanda dos clientes, 
participação no mercado, volume de cliente, receita por cliente, custo 
variável por cliente. Porque clientes freqüentemente compram vários 
produtos da empresa, a contabilidade baseada no cliente é 
importante maneira de traçar o impacto no lucro de servir mercados 
com diferentes clientes. (BEST, 1997, p.48) 

 

 

Smith e Dikolli (1995) identificaram quatro fatores chave que impactam na 

lucratividade por cliente: 
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• Política de entrega – diz respeito ao tamanho do lote, freqüência de 

entregas, localização, etc. 

• Padrão de compra – diz respeito aos descontos praticados, comissões, 

número de visitas requerido, etc. 

• Prática contábil – diz respeito ao sistema de crédito utilizado, 

pagamentos em dia, processamento dos pedidos, etc. 

• Política de estoque – diz respeito à previsibilidade da demanda, 

localização da entrega, etc. 

 
 
As empresas sabem que precisam se tornar mais focalizadas nos clientes, mas 

muitas não sabem como implantar esta transformação. Sistemas, métricas e 

estratégias baseadas na antiquada visão do mundo centrada em produtos ainda 

dominam na maior parte das empresas. Uma pequena porcentagem de empresas 

identifica segmentos ou, mais adequadamente, camadas de clientes, os quais 

diferem na lucratividade atual e/ou futura para uma empresa. Esta abordagem vai 

além da segmentação por uso, porque acompanha custos e receitas para 

segmentos de clientes, identificando assim seu valor financeiro para as empresas. 

Depois de identificar as faixas de lucratividade, a empresa oferece serviços e níveis 

de atendimento ajustados aos segmentos identificados.  

 

Uma das empresas que utilizam este modelo é a FedEX. Embora alguns possam 

considerar negativo o agrupamento dos clientes feito pela FedEx em “Bons, maus e 

horríveis”, a segmentação tem sido muito útil internamente para prover rótulos 

descritivos dos segmentos, em especial se ajuda a empresa a distinguir entre 

clientes lucrativos e não lucrativos (RUST; ZEITHAML; LEMON, 2001, P.189). 

 

• Segmento de Platina descreve os clientes mais lucrativos da empresa, 

geralmente aqueles que são grandes usuários do produto, não são 

excessivamente sensíveis ao preço, estão dispostos a investir e experimentar 

novas ofertas e são clientes comprometidos com a empresa. 

• Segmento de Ouro difere do de Platina nos níveis de lucratividade, que 

limitam as margens ou não são tão altos, talvez porque os clientes queiram 
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descontos que limitam as margens ou não sejam tão leais. Eles podem ser 

grandes usuários que minimizam o risco trabalhando com vários fornecedores 

em vez de apenas um.   

• Segmento de Ferro contém clientes essenciais, que provêem o volume 

necessário à utilização da capacidade da empresa, mas seus níveis de 

gastos, lealdade e lucratividade não são suficientes para justificar tratamento 

especial. 

• Segmento de Chumbo consiste de clientes que estão custando dinheiro à 

empresa. Eles exigem mais atenção do que merecem por seus gastos e sua 

lucratividade e, às vezes, são problemáticos, reclamando com outros a 

respeito da empresa e amarrando os recursos da mesma.  

 

Chumbo 

Ferro 

Ouro 

Platina 

Clientes Menos 
Lucrativos 

Clientes Mais 
Lucrativos 

Qual segmento gasta mais 
conosco ao longo do tempo, 
custa menos para manter e 
faz um boca a boca positivo 
? 

Qual segmento nos custa 
tempo, esforço e dinheiro, 
mas não dá o retorno que 
desejamos? Com qual 
segmento é difícil operar ? 

 
 

Figura 2.6 – A Pirâmide de Clientes Ampliada 
Fonte: Adaptado de Rust, Zeithaml  e Lemon (2001, P.191) 

 
Em um ambiente tecnológico altamente dinâmico, produtos vêm e vão, mas os 

clientes permanecem. O segredo para o sucesso é manter fortes relações com os 

clientes que são lucrativos em longo prazo, independente de quais produtos estejam 

envolvidos ou de como os produtos necessários possam mudar ao longo do tempo. 

As necessidades e preferências dos clientes mudarão com o tempo. A tarefa da 

empresa moderna é manter a interação com o cliente, através dos vales das 

recessões, sobre as montanhas das expansões econômicas, acima das preferências 

por marcas, ao longo dos diferentes estágios da vida. Em geral, a crescente ênfase 
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no gerenciamento das relações coincide com decréscimo da ênfase em produtos. 

Não que os produtos não sejam importantes. Apenas eles são secundários para o 

crescente valor do Cliente.  
 

 

2.3 A relação entre lealdade e lucratividade do cliente 
 
Nesta seção, inicialmente discute-se a fundamentação teórica e os mecanismos que 

levariam à existência da relação entre lealdade e lucratividade do cliente. A seguir, 

faz-se uma breve revisão de estudos empíricos que exploraram esta relação. 
 

 

2.3.1 A fundamentação teórica da relação entre lealdade e lucratividade do 
cliente 
 

A premissa de que clientes mais leais são mais lucrativos está implícita ou explícita 

na literatura acadêmica e gerencial de marketing. Reichheld (1996) talvez tenha sido 

a maior expressão desta premissa em seu best-seller “The Loyalty Effect”.  

 

Empresas com maiores níveis de lealdade do cliente e maiores taxas de retenção 

apresentam lucros consistentemente superiores e um crescimento acelerado. O 

sucesso de uma empresa repousa no respeito a dois princípios fundamentais: 

primeiro, a missão de criar valor para o cliente e, segundo, o reconhecimento de que 

o principal ativo da empresa é o funcionário dedicado a realizar contribuições 

produtivas ao processo de criação de valor para o cliente (REICHHELD, 1996). 

 

Segundo Reichheld (1996), em média, as empresas americanas perdem metade de 

seus clientes no prazo de cinco anos, metade de seus funcionários no prazo de 

quatro anos e metade de seus investidores no prazo inferior a um ano.  

 

Elevadas taxas de retenção de clientes podem gerar grandes vantagens 

competitivas, impulsionar o moral dos funcionários, fornecer significativas 

contribuições para a produtividade e crescimento e, até mesmo, reduzir o custo 

capital. 
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Por outro lado, uma persistente deserção dos clientes indica que os mesmos estão 

descontentes com o valor que estão recebendo da empresa. Quando o número de 

pessoas descontentes supera o número de pessoas que advogam em defesa da 

empresa, a reputação e a imagem já estão profundamente abaladas. 

 

A manutenção de clientes não é apenas mais uma estatística operacional, ela 

corresponde ao critério de desempenho que integra todas as dimensões do negócio 

e mede quão bem a empresa está criando e entregando valor para seus clientes 

(REICHHELD, 1996). 

 

A única forma de obter melhorias sustentáveis na performance é através da 

construção de aprimoramentos sustentáveis na criação de valor e na conquista da 

lealdade do cliente. 

 

O modelo criado por Reichheld, que poderia ser denominado de “teoria do valor”, por 

outro lado, parte da premissa de que a missão fundamental do negócio não é o 

lucro, mas sim a criação e a entrega de valor para o cliente. O lucro torna-se uma 

conseqüência vital da criação de valor – um meio mais do que um fim, um resultado 

mais do que um propósito. Uma vez que a única forma de manter clientes é 

garantindo seu mais elevado grau de satisfação através da entrega de valor superior 

ao da concorrência, pode-se intuir que uma elevada taxa de lealdade é uma 

indicação forte e sólida da criação de valor para o cliente. 

 

Dessa forma, segundo a proposição desse modelo de gerenciamento do valor, o 

lucro, embora não assuma a posição de direcionador chave do negócio, assumem 

um papel relevante: permitem que a empresa aprimore suas competências e 

capacidades para a criação e entrega de valor superior ao fornecer incentivos para 

que clientes, funcionários e investidores permaneçam leais.  

 

É importante, portanto, manter uma visão sistêmica da rede de ligações que conecta 

clientes, funcionários e investidores. A satisfação do cliente somente será atingida se 

os funcionários estiverem realmente motivados e satisfeitos com o trabalho que 

estão prestando e se os investidores, satisfeitos com os resultados que estão 
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obtendo, permanecerem como parceiros da empresa contribuindo para a geração de 

novas oportunidades para a criação de valor superior. 
 

 
 

Disponibilidade 
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Atração dos 
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Orgulho e 
Satisfação em 
servir o Cliente

Lealdade dos 
Funcionários 

Produtividade 
Superior 

Vantagens de 
Custo Lucros Atração dos 

Investidores 

Lealdade dos 
Investidores 

Valor Superior 
para o Cliente 

Mecanismos de 
Recompensa 
atrelados aos 

ganhos 
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Figura 2.7 – O Ciclo de crescimento baseado na baseado na Lealdade e do Valor 
Superior 
Fonte: Adaptado de Reichheld (2002, p. 20)  
 

O diagrama de inter-relações construído por Reichheld (1996) procura reforçar os 

laços existentes entre a criação e a entrega de valor superior e o chamado “efeito 

lealdade”. Na visão de Reichheld, uma empresa somente será capaz de usufruir na 

sua plenitude os benefícios e vantagens atrelados ao “efeito da lealdade” caso 

obtenha êxito na conquista da lealdade dos três pilares básicos de sustentação do 

negócio: clientes, funcionários e investidores.  

 

A essência do argumento de Reichheld (1996) pode ser representada na frase a 

seguir: 
 

Digamos que você acrescentasse uniformemente clientes ao seu 
estoque, mas seus antigos clientes estivessem desaparecendo 
uniformemente. Se pudesse refrear o ritmo de deserção, os novos 
clientes que você ganhou aumentariam o total em um ritmo muito 
mais rápido. É como um balde furado. Quanto maior o furo no seu 
balde de clientes, mais dificuldade você terá de enchê-lo e mantê-lo 
cheio. (REICHHELD, 1996, p.38). 
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O lucro obtido com cada cliente individual cresce à medida que o cliente fica fiel à 

empresa, por isso a perda de clientes antigos e a substituição por clientes novos 

causam efeitos econômicos e financeiros para a empresa. A elaboração dessas 

informações raramente é fornecida pela contabilidade. 

 

Segundo Reichheld (1996), os efeitos econômicos mais importantes da lealdade do 

cliente são: custo de aquisição, lucro básico, aumento de receita, economia de 

custos, referências e preços diferenciados.  

 

Gordon (1999) constatou em pesquisas que pode custar cinco vezes mais para 

adquirir um novo cliente, em comparação com os custos de atendimento a um 

cliente existente. A aquisição de clientes costuma exigir investimentos significativos 

em termos de preparação e execução de planos de visitas e estratégias de vendas, 

de promoções e de campanhas.  

 

Clientes recém-adquiridos inicialmente proporcionam um lucro básico à empresa, 

oriundo de um patamar estável de transações durante o primeiro ano de 

relacionamento, exigindo, entretanto, uma demanda elevada em termos de serviços 

de suporte e apoio. 

 

A partir do segundo ano, caso o cliente esteja satisfeito, a taxa de transações 

costuma crescer e a maior familiaridade com os produtos e serviços e com os 

procedimentos da empresa agiliza e aprimora a evolução dos relacionamentos entre 

cliente e a empresa. 

 

À medida que as compras crescem, os custos operacionais tendem a diminuir em 

função do aprendizado adquirido e da experiência acumulada pela empresa. Cliente 

e empresa passam a “falar a mesma linguagem” e o relacionamento tende a 

consolidar-se. 

 

O cliente satisfeito passa a atuar como uma espécie de “porta-voz” da empresa 

contribuindo para a propagação da propaganda boca-a-boca gratuita. Clientes leais 
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conversam muito com seus amigos sobre a empresa ao longo dos anos e trazem 

novos negócios (MACKENNA, 1993). 

 

Posteriormente, o cliente satisfeito e leal até se dispõe a desembolsar uma quantia 

maior para poder usufruir os benefícios oriundos de um relacionamento de 

aprendizado duradouro. Ao invés de arriscar-se em propostas mais baratas lançadas 

pela concorrência, o cliente leal prefere investir na confiança e fidelidade construídas 

ao longo dos anos. 

 

A partir dos resultados apresentados por Reichheld fica claro que existem evidências 

objetivas de que os investimentos na busca da satisfação do cliente podem 

efetivamente converter-se em fontes de vantagens competitivas e lucros para a 

empresa. 
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Figura 2.8 – A lucratividade dos clientes ao longo dos Anos 

Fonte: Adaptada de Reichheld (1996, p.39). 

 
 
2.3.2 Estudos empíricos sobre a relação entre lealdade e lucratividade do 
cliente 
 
Por décadas, um dos principais construtos em predizer o comportamento futuro do 

consumidor tem sido sua satisfação geral (GARBARINO; JOHNSON, 1999), como 

se houvesse uma relação direta entre estes construtos, a qual, entretanto, é 

considerada fraca ou inexistente por alguns autores (HENNING-THURAU; KLEE, 
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1997). O que se observa com razoável freqüência são clientes satisfeitos e muito 

satisfeitos abandonarem as empresas com as quais fazem negócio. Conforme 

Reichheld nos lembra: “entre 65% e 85% dos clientes que abandonaram disseram 

que estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com o seu fornecedor anterior” 

(REICHHELD, 1993, p.71).  Se o objetivo do marketing de relacionamento é a 

retenção e identificação das causas desta divergência, é necessário aprofundar os 

estudos para clarificar esta relação. 

 

Este objetivo no meio acadêmico teve como conseqüência um incremento nos 

estudos empíricos realizados para descrever evidências empíricas dos efeitos da 

lealdade do cliente. Segue abaixo a tabela 2.4 com um levantamento de alguns 

estudos realizados no objetivo de entender os efeitos da lealdade. 
 
Tabela 2.4 – Estudos empíricos da Lealdade 

 
Fonte: Adaptada de Verhoef (2003, p.32). 
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Analisando a tabela acima se entende que apesar de amplamente estudada, esta 

relação ainda necessita de mais comprovação empírica. Ainda não há uma definição 

clara dos antecedentes e efeitos da lealdade nos diferentes ramos de negócios de 

características diferentes para cobrir todos os espectros de possibilidades, 

justificando a necessidade da pesquisa contida nesta dissertação. 

 
 

2.4 Integração da revisão teórica com a pesquisa 
 

Nesta revisão da teoria, inicialmente viu-se que o construto lealdade é usado de 

diferentes maneiras na literatura e pode ser separado em duas dimensões ou 

componentes: a lealdade comportamental e a lealdade atitudinal. 

 

A lealdade comportamental é representada simplesmente pelo cliente ao exercer o 

comportamento de compra repetida do bem ou serviço. Ela leva à retenção de 

clientes. Ela ainda pode estar ou não acompanhada da lealdade atitudinal que existe 

quando o cliente desenvolve uma relação mais ampla, afetiva com o produto ou 

serviço. Quando as duas estão presentes tem-se o construto lealdade completo. 

 

A satisfação do cliente é normalmente associada à lealdade como o seu principal 

determinante. Há situações, porém, onde mesmo na ausência de um nível elevado 

de satisfação pode existir a lealdade comportamental. Estas situações surgem 

quando há custos de mudança relevantes ou ambientes de baixa competição. 
 

A lealdade dos clientes está normalmente associada a efeitos positivos para a 

empresa. Um destes efeitos seria uma lucratividade superior dos clientes mais leais, 

o principal argumento de Reichheld (1996). Apesar de amplamente divulgado, e seu 

impacto gerencial, esta relação ainda necessita de maior comprovação empírica. 

Dada a consideração da diferença entre lealdade comportamental e lealdade 

atitudinal e da não necessidade de coexistência de ambas em alguns cenários 

competitivos, a busca de comprovação empírica deveria cobrir diferentes ramos de 

negócios de características diferentes para cobrir o espectro de possibilidades. O 

crescimento de lucratividade com o tempo da relação deve-se apenas à lealdade 
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comportamental ou tem uma influência relevante da lealdade no seu sentido mais 

pleno? 

 

Esta é a inspiração da presente pesquisa. A investigação da relação entre lealdade, 

operacionalizada como a longevidade da relação comercial entre provedor de 

serviços e cliente no ambiente da operadora de cartões de créditos e 

estabelecimentos comerciais oferece uma oportunidade de explorar um ambiente 

pouco competitivo onde não é necessária a coexistência da lealdade atitudinal e 

comportamental. 
 

 

Figura 2.9 – Modelo de estudo 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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3 CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO REDECARD 
 
O produto cartão de crédito foi criado para facilitar as transações do dia-a-dia entre 

as pessoas físicas e os estabelecimentos comerciais. 

 

A idéia surgiu na década de cinqüenta, na cidade de Nova York, quando alguns 

executivos que freqüentavam um conhecido restaurante solicitaram que a conta do 

jantar fosse cobrada em seus escritórios, conforme o endereço de seus cartões de 

visita. Esta prática é similar às cadernetas dos pequenos armazéns, por meio  das 

quais o dono do armazém gerenciava a dívida de seus clientes, aumentando ou 

diminuindo o limite de crédito conforme o comportamento e a capacidade 

reconhecida de pagamento. 

 

A prática da entrega dos cartões de visitas em alguns restaurantes na década de 

cinqüenta em Nova York foi o ponto de partida para a criação do primeiro cartão de 

crédito, o Dinners Club. Rapidamente o Dinners Club passou a ser aceito nos 

principais restaurantes de Nova York. 

 

O uso do cartão simplificou o processo de pagamento das contas nos restaurantes e 

tornou-se símbolo da credibilidade e boa capacidade de pagamento de seus 

portadores. O negócio desenvolveu-se à medida que mais e mais clientes 

procuravam obter o cartão para aproveitar os benefícios da simplificação do 

pagamento das transações e a conquista da expansão do crédito pessoal, sem a 

necessidade de construir um relacionamento de longo prazo com os 

estabelecimentos. 
 
 
3.1 O processo de negócio de cartão e crédito 
 

Para iniciar a descrição do processo do negócio de cartão de crédito podemos 

conceituar os três principais participantes da cadeia de negócio: o emissor, o 

adquirente e a bandeira. Estas palavras foram traduzidas do inglês “issuer”, 

“acquirer” e “flag”, respectivamente. 
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O emissor é responsável pela captação de recursos para financiar os clientes 

(funding), gerenciamento de risco, prospecção e manutenção de clientes, 

processamento das vendas de contas novas, faturamento, manutenção e 

armazenamento dos dados cadastrais e transacionais, execução e automação de 

processos, atendimento e processamento das solicitações de clientes. 

 

O adquirente desenvolve e gerencia a rede de estabelecimentos filiados às 

bandeiras, compra os ativos e realiza os investimentos em tecnologia de processo 

de captura das transações no ponto de venda, liquidação da transação e pagamento 

aos estabelecimentos referentes às compras pagas com cartão de crédito do 

emissor. 

 

A bandeira é responsável por definir as regras de relacionamento entre os 

adquirentes e emissores, operacionalizar e gerenciar a rede internacional de captura 

de transações, integrar o adquirente à bandeira, desenvolver e executar o marketing 

institucional e campanhas de vendas para a bandeira, pesquisar e desenvolver 

novos produtos e serviços para o cliente final e estabelecimentos filiados. 

 

Os papéis descritos acima podem ser desempenhados por iniciativas privadas 

independentes, organizadas horizontalmente, ou através de organizações verticais 

que desempenham simultaneamente todas as funções. 

 

O processo do negócio cartão de crédito pode ser observado através de duas 

perspectivas: o processo transacional que está representado na figura 3.1, e o 

processo financeiro representado na figura 3.2. 
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Figura 3.1 – Processo transacional do cartão de crédito 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
 
O processo transacional inicia-se a partir da opção do cliente em utilizar o cartão 

como meio de pagamento para a compra de produtos ou serviços em um 

estabelecimento comercial filiado. Quando a tarja magnética do cartão de crédito é 

lida pela máquina de automação do ponto de venda, é disparada uma solicitação de 

autorização de compra através da rede do adquirente para o emissor do cartão 

autorizar ou não a compra do cliente, com base na qualidade de risco, ou limite de 

crédito disponível. 

 

O processo financeiro do negócio de cartão é dinâmico e acontece em ciclos curtos, 

de aproximadamente trinta dias, onde ocorre a liquidação financeira de todas as 

transações, como pagamento da fatura pelo portador do cartão ao emissor, o 

pagamento do emissor à rede adquirente e por último o pagamento da rede 

adquirente aos estabelecimentos. Todas as transações envolvem royalties para a 

bandeira, pagos sobre volumes processados e quantidade de autorizações. O 

processo financeiro é apresentado na figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Processo financeiro do cartão de crédito 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Esta dissertação utiliza como base de estudo da relação da lealdade e lucratividade 

a relação entre o estabelecimento comercial e a empresa adquirente. A lealdade é 

operacionalizada pela longevidade de relacionamento entre o estabelecimento 

comercial e a rede adquirente (tempo do contrato de prestação de serviço). A 

lucratividade é definida margem de contribuição obtida pela rede adquirente na 

prestação de serviço do processamento transacional e financeiro da transação de 

crédito (figura 3.1 e 3.2) aos estabelecimentos filiados. 

 
 
3.2 O mercado brasileiro de cartões de crédito 
 

O mercado brasileiro de cartões de crédito está em expansão, conta com mais de 

sessenta e oito milhões de cartões emitidos e um faturamento médio anual de quase 

cento e vinte bilhões de reais, conforme podemos observar na quadro 3.1, que 

apresenta a evolução do ano 2000 a 2005. 
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Tabela 3.1: Evolução do mercado de Cartões de Crédito 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
N Cartões milhares 29 38 42 45 53 68
Variação % 31% 11% 9% 17% 29%
N Transações bilhões 0,7 0,8 1,0 1,1 1,4 1,7
Variação % 18% 15% 14% 23% 23%
Valor transações bilhões 48,4 63,6 73,0 88,0 101,3 123,0
Variação % 31% 15% 20% 15% 21%

  
Fonte: Site ABECS 

 

O quadro abaixo mostra, além do crescimento do pagamento com cartão de crédito 

e cartão de débito demonstrado no quadro acima, a relação com os outros meios de 

pagamento. O principal concorrente do “meio de pagamento plástico” é o cheque, 

mas que conforme o quadro vem perdendo “market share” de forma acentuada, 

demonstrando que o “meio de pagamento plástico”  veio para dominar o mercado de 

meios de pagamento brasileiro. 

 

Tabela 3.2: Instrumentos de pagamento – Quantidade (Milhões) 

Instrumentos de pagamentos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1999-2004  %
Total 4.010 4.461 4.812 5.003 5.421 5.812 45
Cheque 2.505 2.529 2.507 2.295 2.136 1.967 -22
Cartão de débito 107 206 326 451 662 912 753
Cartão de crédito 553 706 825 970 1.084 1.253 126
Débito direto 219 322 386 438 627 657 200
Transferência de crédito interbancária 626 698 768 849 912 1.023 64

  
Fonte: Guia Cardnews 2006, p.8 

 
 
3.3 A Redecard 
 
Criada em 1996, a Redecard é a empresa responsável pela captura e transmissão 

de transações dos cartões de crédito e débito das Bandeiras MasterCard®, 

Mastercard® Maestro®, RedeShop®, MasterCard Electronic™, Maestro® e Diners 

Club International®. Oferece ainda outros produtos e serviços, incrementando os 

negócios dos estabelecimentos comerciais credenciados. 

 

Ao longo dos últimos anos a Redecard consolidou-se como uma grande empresa de 

transações de cartões de crédito e débito, oferecendo diversos produtos, serviços e 

meios de captura.  A empresa opera hoje com 930 mil estabelecimentos 

http://www.mastercard.com.br/
http://www.mastercard.com.br/
http://www.redecard.com.br/redeshop_debito.asp
http://www.mastercard.com.br/
http://www.mastercard.com.br/
http://www.dinersclub.com.br/
http://www.dinersclub.com.br/
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credenciados no país. Em 2005 foram realizadas 1.2 bilhões de transações de 

crédito e débito e a Redecard registrou um faturamento de R$ 62 bilhões de reais. 

 

Os acionistas da Redecard são estas quatro grandes instituições financeiras: 

• Citibank 

• Itaú 

• Mastercard 

• Unibanco 
 
 
3.3.1 Os produtos Redecard 
 
A Redecard possui três tipos de produtos: Produtos de Crédito, Produtos de Débito e 

Produtos de Parceiros. Segue abaixo uma breve descrição de cada tipo e as 

modalidades de transação ofertadas. 

 
 Produtos de Crédito 

 
À vista (rotativo) 
Esta é a forma de pagamento mais utilizada pelos portadores de cartões de crédito, 

que podem ter em média 30 dias (cotados a partir da data da compra) para efetuar o 

pagamento da fatura do cartão. 

 

Parcelado Estabelecimento 
O Parcelado Estabelecimento é uma modalidade em que o parcelamento da compra 

é feito sem encargos para o portador do cartão, evitando as complicações que o 

cheque pré-datado pode trazer. Vantagens para o estabelecimento: 

• O estabelecimento passa a atrair muito mais clientes.   Os clientes que 

possuem os cartões de crédito do Sistema Redecard podem parcelar sem 

encargos em loja; 

• Permite vender o Parcelado de acordo com as necessidades do negócio, 

estabelecendo o número máximo de 6 parcelas (estabelecimentos de varejo) 

ou 12 parcelas (estabelecimentos de turismo). Entretanto, o portador estará 
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sujeito aos limites em quantidades de parcelas e respectivo valor mínimo, 

determinados pelo estabelecimento; 

• Rapidez e simplicidade nas vendas. Não se perde tempo com o 

preenchimento de vários cheques ou emissão de carnês; 

• Tranqüilidade no recebimento. Os estabelecimentos não precisam preocupar-

se com cheques devolvidos. Uma vez que a transação é aprovada, é 

responsabilidade do emissor cobrar o portador do cartão caso ele não pague, 

o estabelecimento recebe o seu pagamento normalmente; 

• Não precisa controlar datas de depósitos e nem ir ao banco. A Redecard 

efetua automaticamente os depósitos na conta, sempre na data certa, sem 

trabalho para o estabelecimento. 

 

Parcelado Emissor 
O Parcelado Emissor é uma forma de pagamento em que o cliente financia a compra 

diretamente com o emissor do cartão, sem a burocracia dos crediários 

convencionais. É a melhor maneira de oferecer financiamento sem ter uma 

financeira. As principais vantagens para os estabelecimentos são: 

• Poder de convencimento de um cliente indeciso. A opção de financiar a 

compra pode ser um bom argumento de venda na hora em que o cliente 

estiver em dúvida; 

• Simples e fácil de vender. Não precisa haver preocupação com qualquer tipo 

de burocracia. O cliente fica sabendo o valor exato de cada parcela no 

momento da compra; 

• Recebimento de uma vez. Quem financia a compra do cliente é o emissor do 

cartão. Dessa forma, o comprador paga encargos em cada parcela cobrada 

em fatura do cartão mensal, enquanto o estabelecimento recebe de uma só 

vez, como se fosse uma transação à vista. O número máximo de parcelas, 

assim como o valor mínimo de cada uma delas, são determinados pelo 

emissor do cartão. 

 
 Produtos de Débito 

A Redecard é a empresa responsável pelo credenciamento, manutenção de 

estabelecimentos e pela captura de transações de débito da bandeira Maestro e 
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RedeShop, tornando possível para o  estabelecimento vender com rapidez e 

segurança. Com esses cartões, os clientes podem pagar com tranqüilidade, sem ter 

que se preocupar com preenchimento e controle de cheques, pois a transação 

debita o valor da transação da conta bancária do portador. É muito mais prático e 

rápido.  

 
 Produtos de Parcerios 

 
Consulta Serasa ACHEI-Recheque 
A parceria tecnológica entre a Redecard e a SERASA permite aos estabelecimentos 

credenciados consultar cheques com a mesma facilidade e agilidade com que 

trabalha ao aceitar os cartões das bandeiras que fazem parte do Sistema Redecard. 

Ao optar por recebimento em cheque, basta selecionar a opção do serviço no 

terminal eletrônico da Redecard e, em poucos segundos, o estabelecimento 

receberá impresso, pelo terminal, as informações.   

 

Voucher 
A Redecard e empresas emissoras de vouchers desenvolveram uma parceria para a 

captura e transmissão com os cartões dos segmentos de Alimentação, Combustível, 

Farmácia e Cartão Prêmio, em terminais POS ou terminais PDV.  

 
 

Private Label: 
A Redecard e a Fininvest, com aproximadamente 7 milhões de clientes ativos, 

desenvolveram uma parceria para a captura dos cartões Private Label. Os cartões 

Private Label Fininvest operam na função Private dentro da loja e podem ter a 

bandeira MasterCard® funcionando nas modalidades de vendas nos demais 

estabelecimentos credenciados ao Sistema Redecard. O produto é ideal para 

estabelecimentos com grande volume de vendas e freqüência de compras por 

cliente, como lojas de departamento, magazines e supermercados. Ele fortalece o 

vínculo da loja com seus clientes, aumentando e agilizando as vendas, diminuindo 

custos internos e fidelizando os consumidores.  
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3.3.2 A apuração da lucratividade do cliente Redecard 
 
Conforme vimos no referencial teórico, existem duas formas de realizar a apuração 

da lucratividade: por produto e por cliente. A Redecard faz a sua apuração por 

produto, porém a apuração por produto pode ser utilizada para determinar a 

lucratividade do cliente.  

 

O cálculo inicia-se pela margem de contribuição da transação, que posteriormente é 

somada a todas as margens de contribuição das transações do mesmo produto, 

determinando a margem de contribuição do produto em um determinado período.  A 

soma da margem de contribuição dos produtos utilizados pelo cliente é a 

lucratividade do cliente em um determinado período.  

 

 
Figura 3.3: Apuração da lucratividade do cliente  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O LAIR (Lucro antes do Imposto de Renda) da Redecard é a soma das margens de 

contribuição de todos os clientes deduzidos das despesas (ou overhead) não 

identificadas nos produtos (Exemplos: salários, aluguel do imóvel da matriz e filiais e 

marketing institucional). 

 

Dada a natureza diferenciada do negócio Redecard, segue abaixo uma descrição 

dos itens que compõe a apuração da margem de contribuição da transação: 

 
• Valor da transação: é o valor da transação capturada pelo estabelecimento 

em determinado período. 
 

• Taxa de desconto: é a taxa que incide sobre o valor da transação cobrada 
pela rede adquirente pelo serviço de processamento e liquidação financeira 
da transação. 
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• Receita Bruta: é o valor da transação deduzido da taxa de desconto aplicado 

ao valor da transação. 
 

• Interchange: percentual do valor da transação descontado do 
estabelecimento comercial. É paga ao emissor do cartão pelos adquirentes. 

 
• Receita Liquida: é a Receita Bruta deduzida do valor de Interchange 

 
• Impostos: é um percentual incidido sobre a Receita Líquida (ISS, PIS e 

Confins). 
 

• Custos: são os custos que são identificáveis em uma transação normal do 
produto. Eles podem ser custos fixos ou variáveis. Exemplo: 

 
o Custo variável = telefonia (custo por transmissão de dados conforme a 

realização de transações); 
o Custo fixo = processamento das transações (custo por máquina 

processadora independente da quantidade de transações). 
 

• Margem de Contribuição da Transação: é a Receita Liquida deduzida dos 
impostos e custos. 

 
 

 
Figura 3.4: Apuração da lucratividade da transação  

Fonte: Área de Finanças Redecard. 

 
Esta forma de apuração dificulta identificar os efeitos da lealdade do cliente ao longo 

do tempo, dado que não há uma distinção de clientes novos ou antigos no rateio dos 

custos referentes às transações (tudo aquilo que é possível ser identificado em uma 

transação normal do produto). Eles são somados e rateados por meio de 

direcionadores (variam de acordo com a natureza do custo) de forma proporcional à 

utilização do produto. Um exemplo deste problema de rateio é o custo de aquisição 
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de um novo cliente, este custo é rateado (dividido) por produto e a lucratividade do 

cliente antigo, mesmo não tendo ligação direta com o custo, acaba sendo 

impactada. Outro exemplo é o custo de atendimentos ao cliente, novos clientes 

demandam em maior quantidade a área de atendimento ao cliente (dúvidas de 

utilização do produto), porém o custo é rateado (dividido) por produto e 

conseqüentemente todos os clientes, antigos ou novos, são impactados na 

lucratividade na mesma proporção. 

 

Outro ponto a destacar é a diferença da margem de contribuição por produto. O que 

 negociação das taxas de desconto para estabelecimentos do varejo é de 

á o estabelecimento de grande porte possui um atendimento personalizado feito 

causa esta variação é a taxa de desconto cobrada pela Redecard e o Interchange 

(taxa) cobrado pelos emissores. O interchange é determinado pelos Emissores com 

base no grau de risco em receber o pagamento do portador. Sendo assim, o 

Interchange em ordem decrescente é: Crédito Parcelado estabelecimento (maior 

prazo de recebimento do portador – 60 a 360 dias), Crédito Rotativo (30 dias para 

receber do portador) e Débito (1 dia – débito em conta corrente). A taxa de desconto 

cobrada pela Redecard acompanha a proporção do Interchange cobrado pelos 

emissores. Um Interchange maior se torna uma taxa de desconto maior cobrado dos 

estabelecimentos, e conseqüentemente uma maior margem de contribuição do 

produto para Redecard. Portanto, o produto mais rentável da Redecard é o Crédito 

Parcelado estabelecimento, seguido pelo Crédito Rotativo e por último o Débito. 

 

A

responsabilidade da área Comercial Redecard ou pelos Bancos parceiros da 

Redecard.  O valor da taxa e a flexibilidade de negociação são regidos conforme a 

Política Comercial estabelecida pelas áreas de Planejamento Comercial e Produtos 

da Redecard. A política Comercial é definida por sub-ramo e geografia, tendo uma 

faixa de negociação atrelada a níveis de alçada que vai do representante comercial 

ao diretor comercial.   

 

J

pelos executivos de segmentos especiais. As negociações de taxas de desconto são 

analisadas uma a uma devido ao alto volume de faturamento e visibilidade para o 

mercado.  
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A Redecard possui relacionamento com as associações de estabelecimentos (por 

exemplo, ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados) para realização do 

desenvolvimento de parcerias e desenvolvimento de produtos específicos, mas não 

realiza negociação de taxas de descontos, a negociação é feita com cada cliente. 

Esta política de relacionamento evita que as associações exerçam o poder de 

negociação que a junção de todos os estabelecimentos da categoria poderia 

proporcionar na negociação de redução das taxas de desconto. 
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4 QUESTÃO DE PESQUISA E OBJETIVO 
 

A revisão da literatura indicou muitos autores descrevendo uma relação positiva 

entre lealdade dos clientes e o sucesso empresarial. Reichheld (1996) destaca que 

um dos efeitos seria uma lucratividade superior dos clientes mais leais. Apesar de 

amplamente divulgado, encontra-se pouca comprovação empírica desta relação em 

estudos apresentados no Brasil e no exterior.   

 

Além da relação ter sido pouco explorada empiricamente,  a consideração da 

diferença entre lealdade comportamental e lealdade atitudinal e da não necessidade 

de coexistência de ambas em alguns cenários competitivos indica a necessidade de 

novas pesquisas sobre o tema.  A questão de pesquisa investigada deste trabalho 

foi se existe uma relação positiva entre lealdade e lucratividade do cliente em um 

ambiente de negócios pouco competitivo onde a lealdade comportamental poderia 

não estar associada à lealdade atitudinal, não se configurando, portanto, uma 

situação de lealdade plena (DICK; BASU, 1994; JONES; SASSER, 1995;). 

 

Desta forma, esta dissertação teve como objetivo principal mensurar a relação entre 

lealdade e lucratividade do cilente na empresa Redecard. A Redecard representa 

um objeto de análise adequado à questão proposta, pois tem uma situação de 

mercado pouco competitiva, e não necessariamente a lealdade atitudinal está 

associada à lealdade atitudinal. 

 

Dado como proposição principal que a lealdade causa um efeito na lucratividade e a 

operacionalização da lealdade pelo tempo de relação entre o fornecedor de serviços 

e o cliente, a pesquisa foi decomposta em dois objetivos específicos: 

 

1) Determinar a relação entre a longevidade da relação comercial entre provedor 

de serviços e cliente, e a lucratividade no ano 2005 em seus principais 

setores de atuação. 

 

2) Determinar a relação entre a longevidade da relação comercial entre provedor 

de serviços e cliente, e a lucratividade no ano 2000, em seus principais 

setores de atuação. 
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A proposição de estudo em dois momentos, 2000 e 2005, é útil para mitigar a 

influência das variáveis que não estão contidas no estudo. A Redecard é uma 

empresa jovem, apenas 10 anos, que sofre uma série de mudanças internas e 

externas todos os anos. O acelerado processo de crescimento da utilização de 

cartões de crédito torna necessárias as mudanças estratégicas de produtos e 

preços, tornando o ramo mais complexo e intensivo a cada ano que passa.  
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5 MÉTODOS DA PESQUISA  
 

A metodologia utilizada na realização deste trabalho foi de pesquisa descritiva 

conclusiva. Como lembra Malhotra (2001) esse tipo de pesquisa é empregado com 

êxito em casos que visem descrever relações entre variáveis. A opção de estudo foi 

a transversal única, isto é, foi extraída uma amostra de dados e as informações 

obtidas somente uma vez.  O procedimento foi, porém realizado em dois momentos, 

em 2000 e em 2005. 

 

 

5.1 Dados coletados 

A Redecard possui 900 mil clientes distribuídos em 9 ramos que se dividem em 333 

sub-ramos. Estes sub-ramos definem ambientes competitivos similares, portanto a 

análise foi feita por sub-ramo. Selecionou-se, para esta investigação, os cinco 

maiores sub-ramos em quantidade de clientes: Supermercado, Drogarias, 

Restaurantes, Postos de Combustíveis e Artigos Unissex.  

 

Tabela 5.1: Descrição da base de dados cedido pela Redecard 

Grupo Ramo Sub-Ramo Quantidade de Clientes
ALIMENTACAO SUPERMERCADO                               39.163 
SAUDE FARMACIAS E DROGARIAS                               46.795 
ENTRETENIMENTO RESTAURANTE                               36.101 
VEICULOS POSTOS DE COMBUSTIVEIS                               25.629 
VESTUARIO ARTIGOS UNISSEX                               83.789 

231.477                           TOTAL  
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Esta base de clientes foi submetida a alguns filtros de forma a assegurar a validade 

da análise. Esta seqüência de filtros está descrita e justificada a seguir. 

 

Consideram-se apenas os clientes que possuem faturamento anual maior que R$ 

1.500, 00, por entender que abaixo deste valor o cliente não pode ser considerado 

um cliente plenamente ativo. A permanência destes clientes na base não estaria 

refletindo o objetivo de analisar o cliente efetivo da empresa.  
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Excluíram-se também os clientes com margem de contribuição menor que -20%. 

Estas observações refletem situações totalmente anormais podendo ser erros da 

base ou ainda  clientes atípicos e com propensão ao cancelamento (encerramento 

da atividade comercial). 

 

Excluíram-se também os clientes com menos de seis meses de relação com 

Redecard. Estudos internos da Redecard demonstraram que o cliente necessita em 

torno de seis meses para aprender a utilizar os produtos na sua plenitude. Os 

resultados são, portanto válidos para clientes estabelecidos, com sete ou mais 

meses de relacionamento efetivo com a Redecard. 

 

Dado que o estudo ocorrerá em dois momentos, ano 2000 e 2005, a base clientes 

de clientes é diferente, muitos estabelecimentos ativos em 2000 não são clientes 

ativos em 2005 e vice versa. Após realizar a depuração da base de dados dos 

clientes Redecard, o tamanho das bases de clientes no ano 2000 e no ano 2005 

ficaram conforme as tabelas abaixo: 

 

Tabela 5.2: Descrição da base de dados depurada dos Clientes no ano 2005 

Grupo Ramo Sub-Ramo Quantidade de Clientes
ALIMENTACAO SUPERMERCADO                               24.652 
SAUDE FARMACIAS E DROGARIAS                               28.263 
ENTRETENIMENTO RESTAURANTE                               18.017 
VEICULOS POSTOS DE COMBUSTIVEIS                               18.997 
VESTUARIO ARTIGOS UNISSEX                               38.715 

128.644                           TOTAL

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 5.3: Descrição da base de dados depurada dos Clientes no ano 2000 

Grupo Ramo Sub-Ramo Quantidade de Clientes
ALIMENTACAO SUPERMERCADO                                 5.655 
SAUDE FARMACIAS E DROGARIAS                               11.120 
ENTRETENIMENTO RESTAURANTE                                 5.672 
VEICULOS POSTOS DE COMBUSTIVEIS                                 6.499 
VESTUARIO ARTIGOS UNISSEX                               12.911 

41.857                             TOTAL

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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5.2 Construtos e Variáveis 
 

As variáveis disponibilizadas pela Redecard contêm características que podem ser 

divididas em dois grupos: Variáveis Cadastrais e Variáveis de Utilização. Variáveis 

Cadastrais estão relacionadas ao cliente (sub-ramo, data filiação, cidade e estado), e 

as Variáveis de Utilização são aquelas que se referem ao relacionamento entre o 

cliente e a Redecard (faturamento e margem de contribuição dos anos 2000 e 2005). 

A tabela abaixo descreve as variáveis que foram disponibilizadas para este estudo. 

 

Tabela 5.2: Variáveis fornecidas pela Redecard 

Nome Descrição Tipo Valor Significado
ID Identificador do cliente ID
Sub_ramo Ramo de cadastro do cliente Nominal 1 Supermercado

2 Farmácias e Drogarias
3 Restaurante
4 Postos de Combustíveis
5 Artigos Unissex

Cidade Cidade de residência do cliente Nominal São Paulo
Campinas
Ribeirão Preto
Etc

Estado Estado de residência do cliente Nominal SP
RJ
PR
Etc

Faturamento 2000 Faturamento do Cartão de Crédito em 2000 Contínua
Margem_2000 Margem de Retorno do Cartão de Crédito em 2000 Contínua
Faturamento 2005 Faturamento do Cartão de Crédito em 2005 Contínua
Margem_2005 Margem de Retorno do Cartão de Crédito em 2005 Contínua

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para o desenvolvimento do trabalho foram criadas dez variáveis com base nas 

variáveis fornecidas pela Redecard para operacionalizar o estudo, cada variável e 

sua função no estudo será descrita a seguir. 
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Tabela 5.3: Variáveis Criadas 

Nome Descrição Tipo Valor Significado
Cap_int Indica se o Cliente se localiza numa das capitais do Brasil Nominal 0 Interior

1 Capital
Região Região do Brasil na qual se localiza o cliente (critério IBGE) Nominal 1 Norte

2 Nordeste
3 Sudeste
4 Centro-Oeste
5 Sul

mes2000 Tempo em meses decorrido entre a data de filiação e 31/12/2000 Contínua
mes2005 Tempo em meses decorrido entre a data de filiação e 31/12/2005 Contínua
Fx_mes00 Faixas da variável mês 2000 Nominal 1 7 a 12 meses

2 13 a 24 meses
3 25 a 36 meses
4 37 a 48 meses
5 48 a 60 meses
6 mais de 60 meses

Fx_mes05 Faixas da variável mês 2000 Nominal 1 7 a 12 meses
2 13 a 24 meses
3 25 a 36 meses
4 37 a 48 meses
5 48 a 60 meses
6 mais de 60 meses

mcc2000 Margem de Contribuição de 2000 ponderada pelo Faturamento 2000 Contínua
mcc2005 Margem de Contribuição de 2005 ponderada pelo Faturamento 2005 Contínua
log_fat_2000 Logaritmo em base 10 do Faturamento 2000 Contínua
log_fat_2005 Logaritmo em base 10 do Faturamento 2005 Contínua

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

O construto da Lucratividade do cliente, a variável dependente do estudo, foi obtido 

através da margem contribuição dividida pelo faturamento e multiplicada por 100 

para exprimi-la percentualmente. A ponderação pelo faturamento estabelece uma 

relação da lucratividade pelo tamanho da empresa, ou seja, se duas empresas 

possuem a mesma margem de contribuição e uma delas tem o dobro de faturamento 

do que a outra, a empresa menor é mais lucrativa para a empresa. Dado que o 

estudo será analisado em dois anos - 2000 e 2005, foram criadas duas variáveis 

mcc2000 e mcc2005, conforme a figura abaixo. 

 

 
Figura 5.1: Cálculo das variáveis mcc2000 e mcc2005  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A variável dependente do estudo foi à lealdade. Conforme a revisão da teórica, a 

lealdade é apresentada em duas dimensões: Comportamental e Atitudinal. Dado as 

variáveis fornecidas pela Redecard, o construto lealdade foi operacionalizado pela 

criação das variáveis que contam os meses de relacionamento entre o cliente e a 
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Redecard. Está se medindo aqui apenas o comportamento do cliente de manter o 

seu relacionamento com a empresa e não existe nenhum componente de atitude. 

Esta é uma grande limitação do trabalho e os resultados apenas podem ser 

interpretados quanto à lealdade comportamental. As variáveis criadas são mes2000 

que conta a quantidade de meses entre a data de filiação do cliente a Redecard e 

dezembro de 2000 e mes2005 que conta a quantidade de meses entre a data de 

filiação do cliente a Redecard e dezembro de 2005. 

 

Para a análise final, foram usadas as variáveis fx_mes00 e fx_mes05 que são 

categorizações respectivamente das variáveis mes2000 e mes2005.  As faixas 

determinadas foram 1=de 7 a 12 meses, 2=de 13 a 24 meses, 3=de 25 a 36 meses, 

4=de 37 a 48 meses, 5=de 48 a 60 meses, 6=mais de 60 meses. A interpretação 

gerencial das faixas é um ano, com exceção da última. A consideração aqui é que os 

clientes com mais de 60 meses são considerados como iguais evitando o efeito 

numérico de alguns clientes que têm longos tempos de relacionamento com a 

empresa sem que este relacionamento mais longo tenha uma relevância prática. A 

categorização é uma técnica muito aplicada em estudos estatísticos, Gonçalves 

(2005, p. 47) aponta alguns ganhos obtidos com a categorização: 

  

• Padronização dos Resultados: com a categorização das variáveis, os 

modelos tornam-se mais fáceis de serem implementados e fica mais simples 

a interpretação dos pesos relativos às categorias das variáveis; 

• Estabilidade do Modelo: categorizando as variáveis quantitativas, o modelo 

fica menos suscetível a outliers (valores discrepantes). Com isso, a 

estabilidade do modelo é melhorada; 

 

As variáveis de controle, usadas também como variáveis dependentes são descritas 

a seguir. 

 

A variável Capital e Interior (Cap_int) foi criada através da classificação da variável 

cidade. Se a cidade que o estabelecimento está localizado é capital de um estado, o 

estabelecimento foi classificado como 1 – Capital. Se a cidade não é capital do 

estado, o estabelecimento foi classificado como 0 – Interior. Esta variável é 
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importante para analisar se existe uma influência da localização do estabelecimento 

nas capitais, geralmente as empresas utilizam políticas comerciais diferenciadas. 

 

Devido a diferença do tamanho da atividade econômica das regiões do Brasil, 

utilizamos a variável estado para categorizar os estabelecimentos nas cinco regiões 

determinadas pelo IBGE, conforme a tabela 5.3. 

 

As variáveis log_fat_2000 e log_fat_2005 foram criadas para compensar a 

distribuição altamente assimétrica das variáveis representando o faturamento. Esta 

transformação é comum em estudos empíricos e assume que o “efeito” do 

faturamento não é linear e seu logaritmo representa melhor o impacto da variável.  

 
 
5.3 Procedimentos de análise  
 

A estrutura de análise dos dados foi desenvolvida em três etapas aplicadas aos 

dados de 2005 e posteriormente aos dados de 2000. Inicialmente foi feita uma 

análise descritiva das variáveis analisadas que permite uma caracterização inicial da 

situação. A seguir foi feita uma análise de correlação entre a variável dependente, a 

margem de contribuição e as demais variáveis por sub-ramo (análise bivariada - com 

duas variáveis). Finalmente, foram desenvolvidos modelos de regressão múltipla 

tendo a margem de contribuição como variável dependente, novamente por sub-

ramo.  Foram desenvolvidas 10 regressões múltiplas (uma para cada um dos cinco 

sub-ramos nos anos de 2005 e 2000) com sete variáveis independentes cada uma. 

Para todas as análises foi utilizado o software SPSS for Windows v.11.0.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Esta seção tem por objetivo apresentar os resultados obtidos na pesquisa. Os 

resultados estão divididos em duas análises. A primeira análise é da relação do 

tempo de relacionamento do cliente e a Redecard com a lucratividade do ano 2005. 

A segunda análise mostra a relação do tempo de relacionamento do cliente e a 

Redecard com a lucratividade do ano 2000.  

 

 

6.1 Análise dos dados de Lucratividade do cliente em 2005 
 
 
6.1.1 Análise Descritiva 
 
 
O primeiro passo foi fazer uma análise descritiva das variáveis mes2005 (tempo de 

relação entre o Cliente e a Redecard), mcc2005 (Lucratividade do cliente no ano 

2005) e Faturamento 2005 (soma do valor das transações do Produto Crédito 

realizada pelo cliente em 2005). 

 

A tabela 6.1 abaixo mostra os resultados, dos quais se pode destacar: 

 

• A distribuição do tempo de relacionamento cliente e Redecard (variável 

mes2005) é assimétrica com a mediana sendo sempre maior que a média, 

demonstrando a existência de uma parte dos clientes com muito tempo de 

relacionamento com a empresa. 

 

• O sub-ramo que apresenta maior tempo de relacionamento com a Redecard é o 

de Farmácias e Drogarias com uma mediana de 53 meses, seguido por Postos 

de Combustíveis e Artigos Unissex com aproximadamente 43 meses, e por 

último, os sub-ramos Supermercados e Restaurantes representando os clientes 

mais novos com mediana em torno de 35 meses. 

 

• A análise do mcc2005 (lucratividade de cada cliente em 2005) indica que o sub-

ramo Artigos Unissex gera maior lucratividade para a Redecard com uma 

mediana de 2,34 pontos percentuais e 75% dos clientes pesquisados 
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apresentam um retorno sobre o faturamento maior que 1,96 pontos percentuais 

(ponto de corte do primeiro quartil). Para se ter uma idéia da magnitude da 

diferença, o ponto de corte do terceiro quartil dos outros quatro sub-ramos é 

menor que 1,96 pontos percentuais, isso indica que menos de 25% dos clientes 

dos outros ramos tem retorno maior que este número. Esta maior lucratividade se 

deve ao fato deste segmento ser predominado pelo pagamento parcelado das 

compras (venda de roupa e acessórios). Conforme apresentado na seção do 

cálculo da lucratividade do cliente, dentro do produto crédito a transação de 

Parcelado Estabelecimento é o produto mais rentável da Redecard devido a 

taxas administrativa maiores. O sub-ramo com menor lucratividade é o de 

Supermercados com uma média de 1 ponto percentual. Esta rentabilidade é 

resultado da aquisição dos supermercados de bairros por grandes redes 

varejistas. O modelo de supermercado de bairro é mantido, porém a negociação 

com fornecedores e parceiros, no caso a Redecard, é feita pela Matriz que 

possui um grande poder de negociação devido ao volume de faturamento. Os 

outros sub-ramos possuem uma lucratividade na média de 1,20 pontos 

percentuais. 
 
• Chama atenção a distribuição do tamanho (variável faturamento 2005) devido à 

assimetria, com a mediana sendo sempre muito menor que a média, mostrando 

a existência de uma parte dos clientes com grandes volumes de faturamento 

puxando a média para cima. A operacionalização do tamanho como o logaritmo 

do faturamento usado posteriormente, compensa este efeito. 

 

• O sub-ramo de Postos de Combustíveis possui os maiores estabelecimentos em 

tamanho com mediana em torno de 105 mil reais de faturamento. O sub-ramo de 

supermercados está em segundo lugar em tamanho com mediana em 40 mil 

reais em faturamento. Em terceiro lugar esta o sub-ramo de restaurantes e o 

restante ficam na mediana de 20 mil reais que são os sub-ramos de Farmácias e 

Drogarias e Artigos Unissex. 
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Tabela 6.1: Análise Descritiva 

Ramo MES_2005 MCC2005 Faturamento 2005
SUPERMERCADO Quantidade 24.652            24.652             24.652                        

Média 47,37              1,01                 201.902,27                 
Mediana 36,96              0,98                 39.840,91                   
Desvio Padrão 34,84              0,69                 654.967,47                 
Mínimo 7,00                (7,18)                1.500,35                     
Máximo 308,99            3,98                 29.039.022,64            
Primeiro Quartil 23,98              0,61                 12.676,80                   
Segundo Quartil 36,96              0,98                 39.840,91                   
Terceiro Quartil 61,96              1,46                 139.021,76                 

FARMACIAS E DROGARIAS Quantidade 28.263            28.263             28.263                        
Média 64,54              1,19                 75.485,47                   
Mediana 52,99              1,31                 20.361,49                   
Desvio Padrão 48,66              1,09                 286.931,78                 
Mínimo 7,00                (11,01)              1.501,70                     
Máximo 308,99            3,99                 34.572.284,86            
Primeiro Quartil 27,99              0,85                 7.448,66                     
Segundo Quartil 52,99              1,31                 20.361,49                   
Terceiro Quartil 84,96              1,79                 59.242,98                   

RESTAURANTES Quantidade 18.017            18.017             18.017                        
Média 55,55              1,15                 85.458,82                   
Mediana 33,94              1,29                 30.720,71                   
Desvio Padrão 55,13              0,86                 179.410,53                 
Mínimo 7,00                (9,77)                1.501,81                     
Máximo 308,99            3,98                 5.450.615,60              
Primeiro Quartil 18,99              0,73                 11.267,00                   
Segundo Quartil 33,94              1,29                 30.720,71                   
Terceiro Quartil 70,96              1,67                 84.248,67                   

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS Quantidade 18.997            18.997             18.997                        
Média 53,98              1,16                 188.015,43                 
Mediana 41,99              1,18                 104.860,84                 
Desvio Padrão 38,35              0,33                 262.396,23                 
Mínimo 7,00                (0,91)                1.518,05                     
Máximo 308,99            3,34                 5.496.704,43              
Primeiro Quartil 23,98              0,96                 43.755,88                   
Segundo Quartil 41,99              1,18                 104.860,84                 
Terceiro Quartil 77,99              1,41                 225.437,25                 

ARTIGOS UNISSEX Quantidade 38.715            38.715             38.715                        
Média 58,47              2,29                 66.877,90                   
Mediana 43,00              2,34                 21.344,00                   
Desvio Padrão 51,86              0,75                 237.711,28                 
Mínimo 7,00                (6,22)                1.500,85                     
Máximo 308,99            4,72                 16.864.220,10            
Primeiro Quartil 21,94              1,96                 7.538,05                     
Segundo Quartil 43,00              2,34                 21.344,00                   
Terceiro Quartil 74,97            2,76                60.694,56                  

 
Fonte: elaborada pelo autor 
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6.1.2 Análise de Correlação 
 
O segundo passo da análise foi o estudo da correlação entre a variável  mcc2005 

(lucratividade do cliente em 2005) e as variáveis: mes2005 (tempo em meses de 

relacionamento entre o cliente e a Redecard), Faturamento 2005 (soma do valor das 

transações do Produto Crédito realizada pelo cliente em 2005), fx_mes_05 (faixas da 

variável mes2005), log_fat_2005 (logaritmo em base 10 do Faturamento 2005), para 

cada ramo de negócios analisado . Estas duas últimas foram incluídas na análise, 

pois fizeram parte do terceiro passo da análise, o modelo de regressão.  

 

A Tabela 6.2 mostra os resultados, dos quais se pode destacar: 

 

• Valores dos coeficientes de correlação são, em geral, baixos (menores que 

0,30). Contudo, dado o grande número de dados analisados, estas 

correlações foram estatisticamente significativas como indica a tabela. 

 

• A categorização da variável fx_mes_05 (faixas da variável mes2005) 

apresenta valores de correlação maiores do que a variável original, 

justificando o seu uso na análise posterior. A maior correlação está 

provavelmente associada ao esgotamento do ciclo de aprendizado de 

utilização dos produtos pelo cliente e ao alcance do limite da redução de 

custos para atender o cliente. Com o tratamento da variável por faixas 

obtemos uma redução da amplitude da variável tratando de forma igual 

clientes com cinco ou mais anos; esse fato trouxe um aumento para a 

correlação. 

 

• A variável transformada pelo logaritmo do faturamento também apresentou 

correlação maior do que o faturamento original. A assimetria das distribuições 

de faturamento é a causa provável. Isto também justificou o uso da variável 

transformada nas análises posteriores. 

 

• Diferenças entre os ramos, lucratividade (mcc2005) x lealdade (fx_mes_05): 

 As maiores correlações apareceram nos sub-ramos Supermercados e 

Artigos Unissex com valores maiores que 0,20. 
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 Postos de Combustíveis apresentaram uma correlação levemente 

negativa. Esta pequena correlação, porém negativa pode ser resultado 

de uma forte Associação que esse ramo de atividade possue. Eles 

organizam paralisações do pagamento com cartão de crédito para 

forçar uma negociação com as redes adquirentes no objetivo de 

redução de taxas administrativa, o que em alguns momentos ocorre, e 

pode explicar a redução da lucratividade ao longo do tempo. 

 Farmácias e drogarias e restaurantes ficaram com valores levemente 

positivos em torno de 0,1. 

 

• Diferenças entre os ramos, lucratividade (mcc2005) x tamanho (logfat2005) 

 Postos de Combustíveis é novamente a exceção com uma correlação 

negativa indicando que postos menores são mais lucrativos. (poder de 

negociação dos postos maiores – renegociações freqüentes) 

 

entos com maior faturamento são mais rentáveis para a 

empresa.  

Nos demais ramos, as correlações são positivas variando entre 0,26 

para restaurantes e 0,17 para artigos unissex indicando que 

estabelecim

 

Tabela 6.2: Correlação da variável mcc2005 com as demais  

Ramo mes2005 Faixa de Meses 2005 Faturamento 2005 LG_FAT05
SUPERMERCADO Coeficiente de Pearson 0,15                                0,22                                0,02                                0,19                                

Significância 0,0000                            0,0000                            0,0002                            0,0000                            
FARMACIAS E DROGARIAS Coeficiente de Pearson 0,09                                0,11                                0,00                                0,23                                

Significância 0,0000                            0,0000                            0,7685                            0,0000                            
RESTAURANTES Coeficiente de Pearson 0,09                                0,13                                0,01                                0,26                                

Significância 0,0000                            0,0000                            0,3392                            0,0000                            
POSTOS DE COMBUSTÍVEIS Coeficiente de Pearson (0,09)                              (0,08)                              (0,19)                              (0,18)                              

Significância 0,0000                            0,0000                            0,0000                            0,0000                            
ARTIGOS UNISSEX Coeficiente de Pearson 0,12                                0,20                                (0,06)                              0,17                                

Significância 0,0000                          0,0000                          0,0000                           0,0000                           

 

.1.3 Análise de Regressão 

seguintes variáveis: região (utilizada como 4 variáveis dummy), capital_interior (uma 

Fonte: elaborada pelo autor 
 
 
6
 
Por fim, utilizou-se a análise de regressão para cada sub-ramo, criando-se cinco 

regressões. Esta técnica é importante para avaliarmos todos os fatores que 

influenciam conjuntamente a lucratividade. Nessa análise foram utilizadas as 
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variável dummy), lg_fat05  e fx_mes05, no total de sete variáveis independentes por 

regressão. Os resultados seguem abaixo. 

 

• A primeira tabela mostra que nenhuma regressão teve ajuste muito alto, 

ficando todas com um coeficiente de determinação em torno de 0,1. 

 

Tabela 6.3: coeficiente de determinação de cada modelo  

 

Ramo     R2

SUPERMERCADO 0,10                           
FARMACIAS E DROGARIAS 0,09                           
RESTAURANTES 0,12                           
POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 0,16                           
ARTIGOS UNISSEX 0,08                          

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 
• O teste F da tabela ANOVA que segue abaixo indica que para todos os sub-

ramos, apesar do baixo poder explicativo, o modelo obtido tem elevada 

significância estatística. 

 

Tabela 6.4: Anova  

 

Ramo Soma de Quadrados Graus de Liberdade Teste F Significância
SUPERMERCADO Regressão 1.199,33                       7                                  399,82 0,0000            

Resíduos 10.560,40                     24.644                         
Total 11.759,73                     24.651                         

FARMACIAS E DROGARIAS Regressão 2.971,40                       7                                  392,95 0,0000            
Resíduos 30.522,26                     28.255                         
Total 33.493,66                     28.262                         

RESTAURANTES Regressão 1.623,02                       7                                  354,08 0,0000            
Resíduos 11.792,63                     18.009                         
Total 13.415,65                     18.016                         

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS Regressão 318,39                          7                                  498,18 0,0000            
Resíduos 1.733,71                       18.989                         
Total 2.052,11                       18.996                         

ARTIGOS UNISSEX Regressão 1.701,74                       7                                  468,13 0,0000            
Resíduos 20.100,91                     38.707                         
Total 21.802,65                   38.714                       

 
Fonte: elaborada pelo autor 
 
Estes resultados indicaram que as variáveis região, Capital e Interior, logaritmo do 

faturamento 2005 e faixas de meses 2005 usadas no modelo foram capazes de 

explicar apenas uma pequena parte (cerca de 10%) da variabilidade observada nas 
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taxas de lucratividade do cliente. Observe-se ainda que este percentual é o poder 

explicativo de todas as variáveis em conjunto e a lealdade é apenas uma delas. 

 

Apesar disso, a significância estatística foi elevada o que permite identificar que os 

efeitos, embora pequenos, existem. 

 
A última tabela indica os resultados das regressões para cada ramo. As equações 

resultantes são: 

 

• Supermercados 

 

Mcc05 = –0,0583 + 0,224REGIAO_1 + 0,0533REGIAO_2 - 0,0878REGIAO_3 + 

0,166REGIAO_4 – 0,258 Capital_interior + 0,164 lg_fat05 + 0,0791 fx_mes05 

 

O coeficiente positivo que multiplica a variável fx_mes05 confirma o que já fora 

observado na tabela de correlações, a relação positiva. O valor de 0,0791 significa 

que, se um cliente aumentar a sua faixa de tempo em uma unidade (passar de 2 

para 3, por exemplo), sua rentabilidade será de  0,079 pontos percentuais maior 

devido a isto. Este efeito deve ser avaliado contra a variabilidade total da 

lucratividade do cliente demonstrada na análise descritiva (tabela 6.1). A média para 

este sub-ramo da lucratividade do cliente foi de 1,01% com um desvio padrão de 

0,69 pontos percentuais. Se tomarmos um desvio padrão acima e abaixo da média 

como um intervalo comum de variação, o limite inferior deste intervalo é de 0, 32% e 

o limite superior de 1,70%. Ou seja, em 65% dos casos, a lucratividade dos clientes 

do sub-ramo supermercados fica entre estes limites. O coeficiente da regressão de 

0,079 indica que um cliente um ano mais antigo que outro tem uma lucratividade 

superior em 0,079 pontos percentuais, ou apenas 0,11 desvios-padrão (0,079/0,69). 

 

Outro ponto a destacar é o coeficiente da variável tamanho, que indica um efeito 

para um cliente 10 vezes maior, um acréscimo na rentabilidade de 0,164 pontos 

percentuais superior. Novamente a comparação deste efeito com o desvio padrão de 

0,69 indica uma significância prática limitada do efeito tamanho. 
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Os clientes do interior são mais rentáveis do que os da capital em 0,258 pontos 

percentuais. Essa maior rentabilidade também é associada ao poder de negociação. 

Os supermercados das capitais na sua maioria pertencem a grandes redes 

varejistas que negociam as suas taxas administrativas na sua totalidade, reduzindo a 

margem de contribuição do adquirente. 

 

A região sul foi tomada como caso base para as variáveis categóricas de região. 

Assim os coeficientes representam as diferenças entre as regiões em análise e a 

região sul. No caso de supermercados, as regiões norte, nordeste e centro-oeste 

apresentaram efeitos positivos na lucratividade, mas na região sudeste a 

lucratividade dos clientes mostrou ser menor. Esta é a política comercial da 

Redecard que cobra maiores taxas em regiões de menor quantidade de clientes, 

pois devido à necessidade pagamento de manutenção de infra-estrutura 

independente da quantidade de clientes na região, ou seja, o custo fixo é mais 

diluído nas regiões de maior quantidade de clientes causando uma redução da taxa 

cobrada dos clientes. 

 

• Farmácias e Drogarias 

 

Mcc05 = –0,6418 + 0,102REGIAO_1 – 0,5264REGIAO_2 – 0,1640REGIAO_3 + 

0,1192REGIAO_4 – 0,0646 Capital_interior + 0,4036lg_fat05 + 0,0489fx_mes05 

 

O coeficiente positivo que multiplica a variável fx_mes05 confirma o que já fora 

observado na tabela de correlações, a relação positiva. O valor de 0,0489 significa 

que, se um cliente aumentar a sua faixa de tempo em uma unidade (passar de 2 

para 3, por exemplo), o efeito na rentabilidade será de 0,048 pontos percentuais . 

 

Outro ponto a destacar é o coeficiente da variável tamanho, que indica um efeito 

para um cliente 10 vezes maior, um acréscimo na rentabilidade de 0,4036 pontos 

percentuais superior. Comparado ao sub-ramo Supermercados, o grau de relação 

entre tamanho e lucratividade é 4 vezes maior. É o sub-ramo que apresenta a maior 

grau de explicação da lucratividade pelo tamanho do cliente. 
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A influência da localização capital e interior é baixa neste sub-ramo. Os clientes do 

interior são mais rentáveis do que os da capital em apenas 0,0646 pontos 

percentuais.  

A região sul foi tomada como caso base para as variáveis categóricas de região. 

Assim os coeficientes representam as diferenças entre as regiões em análise e a 

região sul. No caso de Farmácias e Drogarias, as regiões norte e centro-oeste 

apresentaram efeitos positivos na lucratividade, mas nas regiões nordeste e sudeste 

a lucratividade dos clientes é menor. Esta é a política comercial da Redecard que 

cobra maiores taxas em regiões de menor quantidade de clientes, devido à 

necessidade do pagamento de manutenção de infra-estrutura, independente da 

quantidade de clientes na região, ou seja, o custo fixo é mais diluído nas regiões de 

maior quantidade de clientes causando uma redução da taxa cobrada dos clientes. 

Neste sub-ramo a região nordeste já se apresenta com uma relação positiva devido 

ao volume de clientes e redução de taxa cobrada pela rede adquirente. 

 

• Restaurantes 

 

Mcc05 = –0,3884 + 0,1353REGIAO_1 – 0,1539REGIAO_2 – 0,3108 REGIAO_3  –

0,1401REGIAO_4 – 0,3294 Capital_interior + 0,4027 lg_fat05 + 0,0273fx_mes05 

 

O coeficiente positivo que multiplica a variável fx_mes05 confirma o que já fora 

observado na tabela de correlações, a relação positiva. O valor de 0,0273 significa 

que, se um cliente aumentar a sua faixa de tempo em uma unidade (passar de 2 

para 3, por exemplo), o efeito na rentabilidade será de a 0,027%  

 

Outro ponto a destacar é o coeficiente da variável tamanho, que indica um efeito 

para um cliente 10 vezes maior, um acréscimo na rentabilidade de 0,4027 pontos 

percentuais superior. Comparado aos outros sub-ramos, o coeficiente é o segundo 

maior, estando muito perto do sub-ramo de Farmácias e Drogarias. 

 

Os clientes do interior são mais rentáveis do que os da capital em 0,3294 pontos 

percentuais. Esta maior rentabilidade é associada ao poder de negociação dos 

clientes frente às redes adquirentes. Os restaurantes das capitais possuem grande 

visibilidade para as bandeiras de cartões de crédito, sendo assim, as redes 
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adquirentes são obrigadas a credenciar estes restaurantes a qualquer preço, 

implicando em rentabilidade mais baixas. 

 

A região sul foi tomada como caso base para as variáveis categóricas de região. 

Assim os coeficientes representam as diferenças entre as regiões em análise e a 

região sul. No caso de Restaurantes, apenas a região norte apresentou efeitos 

positivos na lucratividade, mas nas regiões nordeste, centro oeste e sudeste a 

lucratividade dos clientes é menor.  

 

• Postos de Combustíveis 

 

Mcc05 = 1,605 – 0,0319REGIAO_1 – 0,0452REGIAO_2 – 0,2194 REGIAO_3  –

0,0264REGIAO_4 – 0,1360Capital_interior – 0,050lg_fat05 – 0,0054x_mes05 

 

O coeficiente negativo que multiplica a variável fx_mes05 confirma o que já fora 

observado na tabela de correlações, a relação negativa. O valor de 0,0054 significa 

que, se um cliente aumentar a sua faixa de tempo em uma unidade (passar de 2 

para 3, por exemplo), o efeito na rentabilidade será de apenas 0,005% . Esse 

resultado indica que apesar de negativo e significante, o efeito para diminuição da 

rentabilidade é muito baixo, praticamente nulo. 

 

Vale destacar que a variável tamanho do cliente neste sub-ramo possui uma relação 

negativa com a lucratividade. A explicação para esta diferença com relação aos 

demais sub-ramos é o poder de negociação que a classe de Postos de 

Combustíveis possuem através de associações regionais. Eles provocam 

paralizações de aceitação do cartão de crédito para exigir redução das taxas de 

desconto. 

 

Os clientes do interior são mais rentáveis do que os da capital em 0,1360 pontos 

percentuais. Esta relação não é muito dado que as associações da classe de Postos 

de Combustíveis minimiza as diferenças de política comercial praticada pelas redes 

adquirentes.  
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A região sul foi tomada como caso base para as variáveis categóricas de região. 

Assim os coeficientes representam as diferenças entre as regiões em análise e a 

região sul. No caso de Postos de Combustíveis, nenhuma região apresentou efeitos 

positivos na lucratividade, definindo a região sul como a maior em rentabilidade. 

 

• Artigos Unissex 

 

Mcc05 = 1,2313 + 0,1763REGIAO_1 – 0,1477REGIAO_2 – 0,2076 REGIAO_3  + 

0,0021REGIAO_4 – 0,0985 Capital_interior + 0,2004 lg_fat05 + 0,071fx_mes05 

 

O coeficiente positivo que multiplica a variável fx_mes05 confirma o que já fora 

observado na tabela de correlações, a relação positiva. O valor de 0,071 significa 

que, se um cliente aumentar a sua faixa de tempo em uma unidade (passar de 2 

para 3, por exemplo), o efeito na rentabilidade será de a 0,071%. 

 

Outro ponto a destacar é o coeficiente da variável tamanho, que indica um efeito 

para um cliente 10 vezes maior, um acréscimo na rentabilidade de 0,2004 pontos 

percentuais superior.   

 

A localização do cliente no interior apresenta uma relação positiva com relação a 

lucratividade em 0,0985 pontos percentuais.  

 

A região sul foi tomada como caso base para as variáveis categóricas de região. 

Assim os coeficientes representam as diferenças entre as regiões em análise e a 

região sul. No caso de Artigos Unissex, as regiões norte e centro-oeste 

apresentaram efeitos positivos na lucratividade, mas nas regiões nordeste e sudeste 

a lucratividade dos clientes é menor.  

 

 

Como conclusão geral dos modelos criados, pode-se dizer que a relação entre a 

lealdade e a lucratividade existe, e ainda que baixa, é positiva (exceto Postos de 

Combustiveis). O modelo deu um ajuste baixo com as variáveis utilizadas neste 

estudo, e possivelmente a inclusão de novas variáveis como ações de marketing, 
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fatores econômicos, quantidade de cartões MasterCard emitidos, Satisfação do 

Cliente, tecnologia de captura utilizada poderia trazer maior acuracidade ao modelo. 

 

 Tabela 6.5: Tabela de Coeficientes 

Ramo Variável Coeficiente Teste F Significância
SUPERMERCADOS Constante (0,0583)       (2,10)    0,0356            

REGIAO_1 0,2240         9,40     0,0000            
REGIAO_2 0,0534         3,72     0,0002            
REGIAO_3 (0,0879)       (8,20)    0,0000            
REGIAO_4 0,1661         9,96     0,0000            
Capital ou Interior (0,2589)       (25,35)  0,0000            
LG_FAT05 0,1645         27,14   0,0000            
Faixa de Meses Base 2005 0,0792         30,25   0,0000            

FARMACIAS E DROGARIAS Constante (0,6418)       (13,95)  0,0000            
REGIAO_1 0,1020         2,70     0,0068            
REGIAO_2 (0,5264)       (24,34)  0,0000            
REGIAO_3 (0,1640)       (9,51)    0,0000            
REGIAO_4 0,1192         4,45     0,0000            
Capital ou Interior (0,0646)       (4,80)    0,0000            
LG_FAT05 0,4036         38,87   0,0000            
Faixa de Meses Base 2005 0,0489         13,48   0,0000            

RESTAURANTES Constante (0,3884)       (8,47)    0,0000            
REGIAO_1 0,1353         3,24     0,0012            
REGIAO_2 (0,1539)       (7,00)    0,0000            
REGIAO_3 (0,3108)       (17,53)  0,0000            
REGIAO_4 (0,1401)       (4,73)    0,0000            
Capital ou Interior (0,3295)       (26,23)  0,0000            
LG_FAT05 0,4027         38,18   0,0000            
Faixa de Meses Base 2005 0,0273         7,78     0,0000            

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS Constante 1,6051         78,45   0,0000            
REGIAO_1 (0,0319)       (2,21)    0,0271            
REGIAO_2 (0,0453)       (5,79)    0,0000            
REGIAO_3 (0,2195)       (38,70)  0,0000            
REGIAO_4 (0,0265)       (2,79)    0,0053            
Capital ou Interior (0,1361)       (26,15)  0,0000            
LG_FAT05 (0,0500)       (11,47)  0,0000            
Faixa de Meses Base 2005 (0,0055)       (4,16)    0,0000            

ARTIGOS UNISSEX Constante 1,2313         44,65   0,0000            
REGIAO_1 0,1763         8,67     0,0000            
REGIAO_2 (0,1477)       (11,90)  0,0000            
REGIAO_3 (0,2077)       (19,71)  0,0000            
REGIAO_4 0,0021         0,12     0,9048            
Capital ou Interior (0,0985)       (12,34)  0,0000            
LG_FAT05 0,2004         31,53   0,0000            
Faixa de Meses Base 2005 0,0714       34,10   0,0000           

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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6.2 Análise dos dados de Lucratividade 2000 
 
 
6.2.1 Análise Descritiva 
 
Da mesma forma que na análise de 2005, iniciou-se com uma análise descritiva das 

variáveis mes2000 (tempo de relação entre o Cliente e a Redecard), mcc2000 

(Lucratividade do cliente no ano 2000) e faturamento 2000 (soma do valor das 

transações do Produto Crédito realizada pelo cliente em 2000). Os resultados foram 

similares aos obtidos nas análises para o ano de 2005, com a diferença que a 

rentabilidade média da empresa era muito inferior em todos os sub-ramos do que em 

2005. 

 

A tabela 6.2 mostra os resultados que pode-se destacar: 

 

• A distribuição do tempo de relacionamento cliente e Redecard (variável 

mes2000) é assimétrica com a mediana sendo sempre maior que a média, 

demonstrando a existência de uma parte dos clientes com muito tempo de 

relacionamento com a empresa. O que difere da variável mes2005 é um 

acréscimo no tempo de relação, devido ao envelhecimento da base de clientes. 

Por exemplo, a média do sub-ramo Supermercados em 2005 era de 47 meses e 

em 2000 era 41 meses. Por outro lado, este acréscimo pequeno no tempo de 

relação nos mostra a volatilidade da base clientes, existindo uma renovação 

constante. 

 

• O sub-ramo que apresenta maior tempo de relacionamento com a Redecard no 

ano 2000 é o de Restaurantes com uma mediana de 51 meses, seguido por 

Farmácias e Drogarias e Artigos Unissex com aproximadamente 48 meses, em 

quarto lugar o sub-ramo Posto de Combustíveis com 40 meses, e por último, 

representando os clientes mais novos com mediana em torno de 30 meses o 

sub-ramo de Supermercados. A baixa média do tempo de relação com os 

Supermercados deve-se a resistência que este sub-ramo teve para aderir ao 

pagamento de cartão de crédito. Podemos notar que o cenário de tempo de 

relações mudaram em relação ao ano 2005, muitos sub-ramos no ano 2000 



 83

ainda estavam no início da aceitação do cartão de crédito como um meio de 

pagamento. 

 

• Na variável MCC2000 reside a maior diferença em relação ao ano 2005, os 

valores são significativamente mais baixos e nenhum sub-ramo se apresentou 

sequer  com 25% dos dados (ponto de corte do terceiro quartil) acima de 1% de 

rentabilidade.  A explicação para esta baixa rentabilidade é o momento que o 

negócio de cartões de crédito atravessava. Era um momento de entrada no 

mercado. Muitos segmentos não queriam aceitar, não queriam dividir parte de 

sua lucratividade com as redes adquirentes, mas com o passar do tempo, a 

pressão dos clientes portadores de cartão quebrou a resistência dos 

estabelecimentos comerciais e o cartão começou a ser difundido como uma 

forma de pagamento rápida e eficiente. No início, para facilitar a sua entrada nos 

meios de pagamentos, as empresas Adquirentes cobravam uma taxa de 

desconto baixa, mas a partir de sua consolidação no mercado, iniciaram-se 

ações de aumento da taxa de desconto. Estas ações causaram muitas brigas 

com os clientes, mas como todos eles já eram reféns da tecnologia e em função 

da comodidade oferecida ao cliente final, tiveram que aceitar. O efeito dessas 

ações de aumento de taxa podem ser observados na comparação das margens 

de contribuição dos anos 2000 e 2005. Por exemplo, o sub-ramo de Artigos 

Unissex subiu a média de 0,30 para 2,29 pontos percentuais. Em sub-ramos 

como Restaurantes e Farmácias e Drogarias a margem era negativa em 2000 e 

se tornaram positivas em 2005. O Sub-ramo de Supermercados era positivo, 

média de 0,12 pontos percentuais, e teve um incremento considerável 

alcançando uma média de 1 ponto percentual.  

 

• A assimetria da distribuição do tamanho observada em 2005 se manteve no ano 

2000, com a mediana sendo sempre muito menor que a média, demonstrando a 

existência de uma parte dos clientes com grandes volumes de faturamento 

puxando a média para cima. 

 

• O sub-ramo de Postos de Combustíveis manteve-se como os maiores 

estabelecimentos em tamanho com mediana em torno de 83 mil reais de 

faturamento. O sub-ramo de supermercados está em segundo lugar em tamanho 
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com mediana em 51 mil reais em faturamento. Em terceiro lugar esta o sub-ramo 

de restaurantes com 30 mil reais em média de faturamento e o restante ficam na 

mediana de 16 mil reais que são os sub-ramos de Farmácias e Drogarias e 

Artigos Unissex. Esta variável manteve a mesma ordem de tamanho, mas com 

volumes menores. 
 

 Tabela 6.6: Análise Descritiva  

Ramo MES_2000 MCC2000 Faturamento C. Credito 2000
SUPERMERCADO Quantidade 5.655             5.655             5.655                                           

Média 41,23             0,12               205.596,59                                  
Mediana 29,99             0,14               51.900,55                                    
Desvio Padrão 36,37             0,28               532.323,39                                  
Mínimo 6,99               (2,72)              1.501,30                                      
Máximo 248,99           1,54               10.477.982,67                             
Primeiro Quartil 14,97             0,04               14.421,15                                    
Segundo Quartil 29,99             0,14               51.900,55                                    
Terceiro Quartil 55,97             0,25               182.030,74                                  

FARMACIAS E DROGARIAS Quantidade 11.120           11.120           11.120                                         
Média 58,80             (0,11)              56.074,13                                    
Mediana 48,94             0,07               16.164,40                                    
Desvio Padrão 44,42             0,47               141.935,51                                  
Mínimo 6,99               (3,91)              1.500,68                                      
Máximo 248,99           1,86               4.147.750,25                               
Primeiro Quartil 22,95             (0,39)              5.746,57                                      
Segundo Quartil 48,94             0,07               16.164,40                                    
Terceiro Quartil 79,99             0,19               47.256,07                                    

RESTAURANTES Quantidade 5.672             5.672             5.672                                           
Média 67,29             (0,03)              75.707,20                                    
Mediana 50,95             0,13               30.533,72                                    
Desvio Padrão 57,34             0,53               147.195,04                                  
Mínimo 6,99               (6,75)              1.507,45                                      
Máximo 248,99           2,12               2.884.153,10                               
Primeiro Quartil 23,97             (0,04)              11.862,74                                    
Segundo Quartil 50,95             0,13               30.533,72                                    
Terceiro Quartil 88,74             0,24               77.829,31                                    

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS Quantidade 6.499             6.499             6.499                                           
Média 42,83             0,19               146.538,58                                  
Mediana 39,97             0,19               83.022,65                                    
Desvio Padrão 26,82             0,11               196.757,49                                  
Mínimo 6,99               (0,50)              1.595,54                                      
Máximo 248,99           1,39               4.185.578,03                               
Primeiro Quartil 21,94             0,13               38.957,60                                    
Segundo Quartil 39,97             0,19               83.022,65                                    
Terceiro Quartil 54,99             0,25               176.767,31                                  

ARTIGOS UNISSEX Quantidade 12.911           12.911           12.911                                         
Média 62,12             0,30               45.399,48                                    
Mediana 46,94             0,32               16.085,04                                    
Desvio Padrão 51,59             0,47               121.655,17                                  
Mínimo 6,99               (3,96)              1.502,82                                      
Máximo 248,99           3,26               8.094.376,51                               
Primeiro Quartil 20,00             (0,00)              5.455,40                                      
Segundo Quartil 46,94             0,32               16.085,04                                    
Terceiro Quartil 89,98           0,60             46.526,86                                   

Fonte: elaborada pelo autor 
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6.2.2 Análise de Correlação 
 
Similar ao estudo anterior, o segundo passo da análise foi uma análise de correlação 

entre a variável mcc2000 (lucratividade do cliente em 2000) e as variáveis: mes2000 

(tempo em meses de relacionamento entre o cliente e a Redecard), e faturamento 

2000 (soma do valor das transações do Produto Crédito realizada pelo cliente em 

2000), log_fat_2000 (faixas da variável mes2005), fx_mes_00 (logaritmo em base 10 

do Faturamento 2000) ), para cada ramo de negócios analisado . Estas duas últimas 

foram incluídas na análise, pois fizeram parte do terceiro passo da análise, o modelo 

de regressão.  
 
A tabela 6.7 mostra os resultados que pode-se destacar: 
 
 

• Valores dos coeficientes de correlação são, em geral, baixos (menores que 

0,30). Contudo, devido o grande número de dados analisados, estas 

correlações foram estatisticamente significativas como indica a tabela. 
 

• Na análise de correlação entre a variável mcc2000 e a mes2000, não foi 

encontrada uma relação relevante. Apesar de alguns coeficientes serem 

negativos e até em alguns casos ter significância estatística (devido ao 

elevado número de observações utilizado) não pode ser levado em 

consideração devido o valor não possuir significância prática. Os Postos de 

Gasolina são a exceção com uma clara relação negativa, a exemplo do 

encontrado em 2005. A justificativa possível desta relação praticamente 

inexistente pode ser política comercial aplicada pela Redecard desde sua 

criação em 1996 até o ano 2000. A empresa até este momento só tinha o 

propósito de penetrar como meio de pagamento no mercado, tendo como 

único objetivo financeiro o equilíbrio entre os custos e receitas (margem de 

contribuição zero). No ano de 2001, uma vez consolidada como uma meio de 

pagamento, iniciaram-se as campanhas de aumento da taxa de desconto 

para o aumento da lucratividade da empresa. Desta forma, havia um interesse 

em oferecer aos novos clientes ofertas atrativas (que correspondiam a 

margens de contribuição menores) anulando qualquer efeito de maior 

margem de contribuição que poderia ser desenvolvida com o tempo de 
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relacionamento. O importante era conquistar novos clientes e adeptos ao 

sistema. 

 

• Na comparação da variável mcc2000 (lucratividade do cliente em 2000)  e 

fx_mes_00 (faixas da variável mes2000), a correlação também se demonstrou 

também sem significância prática. Apenas no caso dos Postos de Gasolina o 

coeficiente foi negativo e atingiu o valor de -0,31. 

 

• Diferenças entre os ramos, lucratividade (mcc2005) x tamanho (logfat2005) 

 Postos de Combustíveis são novamente a exceção com uma 

correlação negativa, assim como em 2005, indicando que postos 

menores são mais lucrativos. (poder de negociação dos postos 

maiores – renegociações freqüentes) 

 Nos demais ramos, as correlações são positivas variando entre 0,48 

para restaurantes e 0,21 para Supermercados indicando que 

estabelecimentos com maior faturamento são mais rentáveis para a 

empresa.  

 Na correlação entre mcc2000 e log_fat_2000 também notamos uma 

melhora em relação à correlação entre mcc2000 e fat_2000 por essa 

razão utilizamos no modelo a variável do logaritmo transformado.   

 

Tabela 6.7: Correlação da variável mcc2000 com as demais 

Ramo mes2000 Faixa de Meses 2000 Faturamento 2000 LG_FAT00
SUPERMERCADO Coeficiente de Pearson (0,06)                              (0,06)                              0,02                                0,21                                

Significância 0,0000                            0,0000                            0,1201                            0,0000                            
FARMACIAS E DROGARIAS Coeficiente de Pearson 0,10                                0,06                                0,15                                0,48                                

Significância 0,0000                            0,0000                            0,0000                            0,0000                            
RESTAURANTES Coeficiente de Pearson 0,06                                (0,01)                              0,15                                0,47                                

Significância 0,0000                            0,5764                            0,0000                            0,0000                            
POSTOS DE COMBUSTÍVEIS Coeficiente de Pearson (0,27)                              (0,31)                              (0,19)                              (0,25)                              

Significância 0,0000                            0,0000                            0,0000                            0,0000                            
ARTIGOS UNISSEX Coeficiente de Pearson (0,03)                              0,01                                0,13                                0,42                                

Significância 0,0020                          0,3845                          0,0000                           0,0000                           

  
Fonte: elaborada pelo autor 
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6.2.3 Análise de Regressão 

 total de sete variáveis independentes por 

gressão. Os resultados seguem abaixo. 

 

• 

valores melhores que em 2005 (exceto para o ramo de 

alimentação). 

 
Por fim, utilizou-se a análise de regressão. Nessa análise foram utilizadas as 

seguintes variáveis: região (utilizada como 4 variáveis dummy), capital_interior (uma 

variável dummy), lg_fat05  e fx_mes05, no

re

A primeira tabela mostra que nenhuma regressão teve ajuste muito alto, 

embora com 

 

Tabela 6.8: Precisão de Ajuste de cada modelo 

Ramo     R2

SUPERMERCADO 0,07                           
FARMACIAS E DROGARIAS 0,25                           
RESTAURANTES 0,25                           
POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 0,15                           
ARTIGOS UNISSEX 0,19                          

 
onte: elaborada pelo autor 

 
• 

 poder explicativo, o modelo obtido tem elevada 

significância estatística. 

Ramo Soma de Quadrados Graus de Liberdade Teste F Significância
SUPERMERCADO Regressão 32,10                            7                                  60,71   0,0000            

Resíduos 426,51                          5.647                           
Total 458,60                          5.654                           

FARMACIAS E DROGARIAS Regressão 621,04                          7                                  527,68 0,0000            
Resíduos 1.868,28                       11.112                         
Total 2.489,32                       11.119                         

RESTAURANTES Regressão 387,85                          7                                  262,74 0,0000            
Resíduos 1.194,45                       5.664                           
Total 1.582,30                       5.671                           

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS Regressão 12,92                            7                                  165,92 0,0000            
Resíduos 72,20                            6.491                           
Total 85,12                            6.498                           

ARTIGOS UNISSEX Regressão 545,50                          7                                  434,32 0,0000            
Resíduos 2.315,11                       12.903                         
Total 2.860,61                     12.910                       

F

 

O teste F da tabela ANOVA que segue abaixo indica que para todos os sub-

ramos, apesar do baixo

 
Tabela 6.9: Tabela ANOVA  
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Fonte: elaborada pelo autor 

A última tabela indica os resultados das regressões para cada ramo. As equações 

sultantes são: 

 

 Supermercado 

 + 

,1248REGIAO_4 – 0,0262 Capital_interior + 0,0898 lg_fat00 - 0,0164 fx_mes00 

nte irrelevante 

ce ao desvio padrão que neste caso foi de 0,28 pontos percentuais. 

negociação para determinar as taxas de 

esconto cobrada dos clientes. 

 

u seja, o cliente estar na capital significa -0,26 pontos percentuais na lucratividade. 

ão reduzido 

o ano 2005 para o ano 2000 de 0,164 pontos percentuais para 0,0898. 

 

 Farmácias e Drogarias 

3 + 

,0984REGIAO_4 + 0,0098 Capital_interior + 0,3603 lg_fat00 - 0,0071fx_mes00 

re

•

 

Mcc00= –0,273 – 0,004REGIAO_1 + 0,0215REGIAO_2 + 0,0601REGIAO_3

0

 

O coeficiente negativo que multiplica a variável fx_mes00 (faixas da variável 

mes2000) confirma o que já fora observado na tabela de correlações, uma relação 

muito fraca e negativa. O valor de -0,0164 significa que, se um cliente aumentar a 

sua faixa de tempo em uma unidade (passar de 2 para 3, por exemplo), o efeito na 

rentabilidade será de  -0,016 pontos percentuais, um valor praticame

fa

 
Podemos destacar o incremento do poder explicativo da variável regiões em relação 

ao ano 2005. A explicação para esta mudança é a falta de um política comercial  

neste momento, cada filial tinha poder de 

d

 

A influência da variável Capital e Interior se manteve em -0,26 pontos percentuais,

o

 

A variável de tamanho (logaritmo do faturamento) teve seu grau de relaç

d

•

 

Mcc00 = –1,648 + 0,0139REGIAO_1 – 0,0575REGIAO_2 – 0,0819 REGIAO_

0

 

O coeficiente negativo que multiplica a variável fx_mes00 diverge com o que fora 

observado na tabela de correlações, isso indica que a interação com as demais 
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variáveis do modelo fez com que o efeito da faixa de meses se tornasse levemente 

negativo. O valor de – 0,0071 significa que, se um cliente aumentar a sua faixa de 

tempo em uma unidade (passar de 2 para 3, por exemplo), o efeito na rentabilidade 

será de – 0,0071%. Novamente a comparação com o desvio padrão de 0,28 mostra 

 baixa significância prática do coeficiente.  

 

 Restaurantes 

 + 

,0319REGIAO_4 – 0,0780 Capital_interior + 0,4518 lg_fat00 –  0,0225fx_mes00  

passar de 2 para 3, por exemplo), o efeito na rentabilidade será de a – 

,022%. 

 

 Postos de Combustíveis 

  –

,0221REGIAO_4 – 0,0243Capital_interior – 0,0278 lg_fat00 – 0,0179fx_mes00 

sar de 2 

ara 3, por exemplo), o efeito na rentabilidade será de apenas – 0,017% .  

 

 Artigos Unissex 

  + 

,1817REGIAO_4 – 0,0373Capital_interior + 0,3377 lg_fat00 –  0,0136fx_mes00 

a

•

 

Mcc00 = –1,8107 + 0,0077REGIAO_1 – 0,1636REGIAO_2 – 0,081 REGIAO_3 

0

 

O coeficiente negativo que multiplica a variável fx_mes00 diverge novamente do que 

fora observado na tabela de correlações, isso indica que a interação com as demais 

variáveis do modelo fez com que o efeito da faixa de meses se tornasse negativo.  O 

valor de 0,0225 significa que, se um cliente aumentar a sua faixa de tempo em uma 

unidade (

0

•

 

Mcc00 = 0,4471 – 0,0258REGIAO_1 – 0,0213REGIAO_2 – 0,0351 REGIAO_3

0

 

O coeficiente negativo que multiplica a variável fx_mes00 confirma o que já fora 

observado na tabela de correlações, a relação negativa. O valor de 0,0179 significa 

que, se um cliente aumentar a sua faixa de tempo em uma unidade (pas

p

•

 

Mcc00 = – 1,1218 + 0,2807REGIAO_1 + 0,0979REGIAO_2 + 0,0693 REGIAO_3

0
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O coeficiente negativo que multiplica a variável fx_mes00 diverge com o que fora 

observado na tabela de correlações, isso indica que a interação com as demais 

variáveis do modelo fez com que o efeito da faixa de meses se tornasse negativo.  O 

valor de 0,0136 significa que, se um cliente aumentar a sua faixa de tempo em uma 

nidade (passar de 2 para 3, por exemplo), o efeito na rentabilidade será de a 

ento 

ossuem nestes modelos os mesmos efeitos na lucratividade do cliente que foram 

 maioria dos casos. Sob o ponto de vista prático podemos afirmar que 

ão havia relação entre a lealdade e lucratividade do cliente no ano de 2000 para a 

edecard. 

u

0,013%. 

 

Observa-se também que as variáveis Capital e Interior e logaritmo do faturam

p

observados na análise de 2005, ou seja, negativo e positivo respectivamente.   

 

Como conclusão geral dos modelos criados nesta seção, é que a relação da 

lealdade e da lucratividade mostrou-se muito fraca chegando a ser levemente 

negativa na

n

R
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Tabela 6.10: Tabela de Coeficientes  

Ramo Variável Coeficiente Teste t Significância
SUPERMERCADOS Constante (0,2730)       (11,14)  0,0000            

REGIAO_1 (0,0040)       (0,20)    0,8453            
REGIAO_2 0,0215         1,62     0,1047            
REGIAO_3 0,0601         6,27     0,0000            
REGIAO_4 0,1249         7,85     0,0000            
Capital ou Interior (0,0262)       (3,04)    0,0024            
LG_FAT05 0,0898         17,24   0,0000            
Faixa de Meses Base 2005 (0,0164)       (7,86)    0,0000            

FARMACIAS E DROGARIAS Constante (1,6487)       (58,57)  0,0000            
REGIAO_1 0,0139         0,58     0,5647            
REGIAO_2 (0,0575)       (4,20)    0,0000            
REGIAO_3 0,0819         7,26     0,0000            
REGIAO_4 0,0984         5,50     0,0000            
Capital ou Interior 0,0098         1,19     0,2360            
LG_FAT05 0,3603         54,42   0,0000            
Faixa de Meses Base 2005 (0,0071)       (3,27)    0,0011            

RESTAURANTES Constante (1,8107)       (35,66)  0,0000            
REGIAO_1 0,0077         0,17     0,8667            
REGIAO_2 (0,1636)       (7,13)    0,0000            
REGIAO_3 (0,0810)       (4,21)    0,0000            
REGIAO_4 0,0319         0,98     0,3293            
Capital ou Interior (0,0780)       (5,88)    0,0000            
LG_FAT05 0,4518         41,11   0,0000            
Faixa de Meses Base 2005 (0,0225)       (6,63)    0,0000            

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS Constante 0,4471         31,66   0,0000            
REGIAO_1 (0,0258)       (2,20)    0,0277            
REGIAO_2 (0,0213)       (4,33)    0,0000            
REGIAO_3 (0,0351)       (10,32)  0,0000            
REGIAO_4 (0,0221)       (3,86)    0,0001            
Capital ou Interior (0,0243)       (7,80)    0,0000            
LG_FAT05 (0,0278)       (9,03)    0,0000            
Faixa de Meses Base 2005 (0,0179)       (21,58)  0,0000            

ARTIGOS UNISSEX Constante (1,1218)       (39,53)  0,0000            
REGIAO_1 0,2807         13,40   0,0000            
REGIAO_2 0,0979         7,50     0,0000            
REGIAO_3 0,0693         6,18     0,0000            
REGIAO_4 0,1817         9,51     0,0000            
Capital ou Interior (0,0373)       (4,62)    0,0000            
LG_FAT05 0,3377         51,14   0,0000            
Faixa de Meses Base 2005 (0,0136)     (6,72)    0,0000           

 
Fonte: elaborada pelo autor 
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7. CONCLUSÕES  
 
O presente capítulo trata de quatro tópicos. No primeiro, são apresentadas as 

conclusões relativas aos principais achados da pesquisa, contrastando-os com o 

referencial teórico. No segundo, sumarizam-se outros achados relevantes da 

pesquisa. No terceiro, discute-se as implicações gerenciais da pesquisa. No quarto, 

aborda-se a questão das limitações deste trabalho e os caminhos para futuras 

pesquisas. 

 
 
7.1 Conclusão do trabalho 
 
O objetivo geral do trabalho foi investigar a possível relação positiva entre a lealdade 

e a lucratividade do cliente em um ambiente de negócios pouco competitivo onde a 

lealdade comportamental poderia não estar associada à lealdade atitudinal, não se 

configurando, portanto, uma situação de lealdade plena (DICK; BASU, 1994; 

JONES; SASSER, 1995;). 

 

Dada a consideração da diferença entre lealdade comportamental e lealdade 

atitudinal e da não necessidade de coexistência de ambas em alguns cenários 

competitivos, a escolha da Redecard para realizar a pesquisa demonstrou um  

resultado particularmente interessante por retratar uma empresa inserida em um 

mercado de baixa concorrência (única empresa que realiza a captura de  transações 

Mastercard no Brasil – a concorrência existente é indireta através de outros 

adquirentes que processam transações de outras bandeiras), permitindo analisar o 

efeito do construto da lealdade na dimensão comportamental na lucratividade do 

cliente, dado que a lealdade atitudinal não afeta a relação em mercados de baixa 

concorrência (JONES; SASSER, 1995). 

 

O primeiro objetivo específico foi, com base nos dados da Redecard, determinar a 

relação entre lealdade, operacionalizada pela longevidade da relação comercial 

entre provedor de serviços e cliente, e a lucratividade do cliente no ano 2005 

(momento atual) no Brasil, em vários setores de atuação da empresa. Neste período, 

a Redecard que após uma fase de conquista de mercado (1996 a 2001), começou a 

cobrar o preço pela exclusividade (preço premium) de ser a única empresa 
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adquirente MasterCard no Brasil, ou seja, se um estabelecimento comercial quiser 

receber pagamento através do cartão de crédito MasterCard a única opção é a 

Redecard. Até alguns anos atrás, o estabelecimento tinha a opção de aceitar ou não 

o pagamento com cartão de crédito, mas hoje o consumidor final aprendeu e se 

acostumou a utilizar o cartão de crédito como meio de pagamento, fazendo com que 

os estabelecimentos sejam obrigados a dividir seus lucros com as empresas 

adquirentes. 

 

Verificou-se que a relação entre os construtos da lealdade e lucratividade é positiva, 

estatisticamente significativa, porém de fraca intensidade, face as demais fontes de 

variação da lucratividade existentes no negócio. 

 

Uma percepção da fragilidade desta relação pode ser evidenciada pela comparação 

do efeito da lealdade com a variabilidade total da lucratividade do cliente. Por 

exemplo, pode-se analisar o coeficiente da relação entre as variáveis lealdade e 

lucratividade no sub-ramo Supermercados. O valor encontrado foi de 0,0791 pontos 

percentuais que significa, se um cliente for retido por um ano a mais, sua 

rentabilidade será de 0,079 pontos percentuais maior devido a isto, um aumento 

quase que insignificante na prática se comparado à média de 1,01% e ao desvio 

padrão de 0,69 pontos percentuais.   

 

Outro ponto a destacar foi à exceção do sub-ramo Postos de Combustíveis que 

apresentou uma relação negativa. O coeficiente da relação encontrado foi de -

0,0500 pontos percentuais, que significa, se um cliente for retido por um ano a mais, 

sua rentabilidade será de 0,0500 pontos percentuais menor devido a isto. Esta 

relação negativa é resultado da forte associação da classe, que através de 

paralisações organizadas gera reduções das taxas de desconto e 

conseqüentemente a redução da rentabilidade ao longo do tempo. 

 

O segundo objetivo específico foi, com base nos dados da Redecard, determinar a 

relação entre a lealdade, operacionalizada pela longevidade da relação comercial 

entre provedor de serviços e cliente, e a lucratividade no ano 2000, no Brasil, nos 

mesmos setores analisados para o ano de 2005. No ano 2000, tanto o mercado de 

cartões como a empresa Redecard passavam por outro momento competitivo. 
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Estava em curso uma consolidação do mercado de cartões de crédito como meio de 

pagamento. A Redecard, no ano 2000, tinha uma política de taxas de desconto 

baixa, como uma forma agressiva de conquistar o mercado. A base de cartões de 

crédito era pequena, portanto não gerava procura como meio de pagamento nos 

estabelecimentos comerciais. Sendo assim, estes não enxergavam um valor 

agregado em aceitar cartões de crédito, mas sim como uma despesa desnecessária. 

Da mesma forma, os bancos emissores não emitiam cartões de crédito por não ter 

uma rede de captura abrangente e estabelecida. A estratégia para quebrar o ciclo foi 

realizada pela rede adquirente através da redução do preço por um período 

determinado (1996-2001) pensando no retorno futuro do investimento (preço 

Premium). 

 

Os resultados indicaram uma relação entre os construtos da lealdade e lucratividade 

praticamente inexistente. Na verdade, coeficientes levemente negativos foram 

encontrados, mas a sua significância prática foi irrelevante, apesar da significância 

estatística devido ao grande tamanho da amostra. Novamente o sub-ramo postos de 

combustíveis, confirmou a existência de uma relação negativa de maior magnitude, 

provavelmente pelas mesmas razões discutidas anteriormente. 

 

Como conclusão geral a partir dos objetivos específicos, a relação entre lealdade e 

lucratividade de clientes na relação adquirente e estabelecimento comercial é muito 

pequena podendo ser praticamente inexistente, como no caso da análise do ano 

2000. Além da intensidade ser fraca, quando comparada às demais fontes de 

variação, esta relação parece ser muito dependente do contexto competitivo, como 

demonstram as diferenças encontradas entre os sub-ramos (em especial a situação 

dos postos de combustíveis) e as diferenças entre 2005 e 2000. 

 

Estes resultados indicam que o trabalho de Reichheld (1996) necessita de 

contextualização – ele coloca a lealdade como um fator competitivo fundamental, 

quase de natureza universal. Esta elevada importância da lealdade pode ser 

verdade para alguns contextos, mas não para outros. A divisão entre 

comportamental e atitudinal, ajuda a entender estes achados. A lealdade não deve 

ser analisada de maneira isolada. Neste trabalho só medimos a lealdade 

comportamental. É possível que o efeito positivo na lucratividade do cliente derive 
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mais da lealdade atitudinal como permite inferir toda a literatura de satisfação do 

cliente (OLIVER, 1996; ANDERSON; FORNELL; LEHMANN, 1994; GARBARINO; 

JOHNSON, 1999). Comentar a obra que te emprestei e que questiona, mesmo que 

no nível gerencial, o trabalho de Reichheld. 

 

Alguns autores como Keiningham, Vavra, Aksoy e Wallard (2005) no livro “Loyalty 

Myths” reconhecem Reichheld como o maior nome da atualidade no que se refere a 

Lealdade do cliente, porém realização diversas contestações de seu modelo de 

crescimento baseado na lealdade e do valor superior. Por exemplo, eles consideram 

que o crescimento da recompra não é causada pela lealdade, mas pelo crescimento 

do poder aquisitivo das pessoas ou empresas ao longo do tempo. Uma segunda 

contestação apresentada no livro é sobre os clientes leais serem menos sensíveis 

ao preço, os autores sugerem que é inversa, que os clientes leais são mais 

sensíveis a preços e que pagam de 5% a 7% a menos do que clientes novos. A 

explicação é que as empresas preferem oferecer descontos aos seus clientes leais 

que a clientes novos, devido ao melhor retorno dos clientes leais. Estas 

contestações apóiam o resultado desta dissertação no que se refere à necessidade 

de maior comprovação empírica dos efeitos da lealdade. 

 
Não se pode tomar a evidência de lealdade (tempo do relacionamento) como uma 

indicação que estes clientes mais “leais” serão mais lucrativos e, portanto a empresa 

com uma base de clientes mais antigos teria uma vantagem competitiva 

(REICHHELD, 1996). Esta relação depende do contexto e pode ser verdadeira e 

relevante em alguns casos, mas a relevância pode passar a ser um fator secundário 

ou até inexistente como foi comprovado por esta pesquisa. Isto coloca um 

questionamento ao tema lealdade como tão central e justifica parcialmente as 

criticas gerencias como a de Keiningham, Vavra, Aksoy e Wallard (2005) 

 

 

7.2 Outros achados 
 

Como contribuição secundária deste estudo, encontramos relações da lucratividade 

do cliente com outras variáveis.  
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A primeira é a relação com o tamanho do cliente. Na maioria das empresas os 

maiores clientes possuem menor rentabilidade devido ao poder de negociação dos 

mesmos. No caso da Redecard, encontramos uma associação positiva, com 

exceção do sub-ramo Postos de Combustíveis. Esta diferença de relação pode ser 

explicada pelo poder de negociação não ter tanto peso em mercado com baixa 

competitividade (a Redecard é a única adquirente que captura transações 

MasterCard no Brasil) e pela  utilização de produtos mais rentáveis como o Produto 

de Crédito Parcelado Estabelecimento. É o caso, por exemplo, do sub-ramo de 

Artigos Unissex que obteve um coeficiente de 0,3377 pontos percentuais no ano 

2000, que indica um efeito para um cliente 10 vezes maior, um acréscimo na 

rentabilidade de 0,3377 pontos percentuais superior.   

 

Um segundo achado foi à relação da lucratividade com a localização do 

estabelecimento em capitais ou não. A relação indica que o fato do cliente 

estabelecido em uma capital ter uma menor rentabilidade em relação a um cliente 

localizado no interior. Esta relação é resultado de uma política comercial das 

empresas que privilegia com preços menores os clientes localizados nas capitais e 

maiores no clientes localizados no interior, justificado pelo maior custo de atender 

regiões com menor quantidade de clientes, que é o caso do interior. O maior preço 

cobrado tem como efeito uma maior rentabilidade. O sistema de alocação de custos, 

por outro lado, não contempla este possível aumento de custos e, portanto, esta 

maior rentabilidade dos clientes localizados no interior pode não ser real se estes 

clientes realmente estiverem associados a um maior custo de servir. 

 

O terceiro achado refere-se às diferenças encontradas por sub-ramo de atividades, 

que foram explorados neste trabalho para tentar cobrir diferentes ambientes 

competitivos na análise da relação entre a lealdade e lucratividade. Os resultados 

demonstraram que o ambiente de mercado o qual o cliente esta inserido possui um 

relação direta com a relação entre lealdade e lucratividade. O sub-ramo de 

Supermercados apresentou a menor lucratividade devido ao poder de negociação 

das grandes redes varejistas que possuem a maioria dos supermercados. O sub-

ramo artigos unissex apresentou a maior rentabilidade entre sub-ramos analisados 

devido a necessidade de parcelar as vendas através do produto de crédito parcelado 

estabelecimento, uma exigência do consumidor deste setor. 
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O quarto achado refere-se à comparação entre as diferentes regiões geográficas. 

Em todos os modelos gerados as diferenças entre as regiões apareceram, 

demonstrando que existe uma forte relação entre a lucratividade e a região onde o 

cliente está localizado. O Brasil é um país com grande espaço territorial e grandes 

diferenças econômicas entre as regiões. Os resultados deste estudo confirmaram 

estas diferenças e a necessidade de utilização desta variável para explicar a 

lucratividade do cliente. Por exemplo, a região 3 – Sudeste apresentou uma relação 

negativa com a lucratividade para todos os sub-ramos. O região 1- Norte  

apresentou um relação positiva em quase todos sub-ramos. Esta diferença foi 

explicada pela utilização de uma política comercial diferenciada por Estado, 

aplicando taxas mais altas em Estados que possuem menos clientes – reflexo do 

alto custo de manter uma infraestrutura para poucos clientes. 

 

 

7.3 Implicações gerenciais 
 
O fato da relação entre lealdade e lucratividade do cliente ser fraca e muito 

dependente do contexto indica uma situação de risco para o negócio da Redecard. A 

base de clientes formada não pode ser considerada uma barreira de entrada, ou um 

recurso com difícil possibilidade de imitação. Isto torna o mercado de Adquirentes 

atraente para a entrada de novos concorrentes, já que não é necessário realizar 

investimentos em longo prazo para tornar um cliente lucrativo. Uma lucratividade 

superior de uma base de clientes estabelecida há mais tempo não existe de forma 

significativa como uma possível vantagem competitiva para a Redecard. 

 

Outra vertente da aplicação prática das técnicas utilizadas neste trabalho diz 

respeito à aplicação de variáveis de segmentação de clientes. A análise de dados da 

lucratividade do cliente ajudam os gestores em um melhor entendimento acerca dos 

processos de formação da Lealdade. Conhecer estas características dos clientes 

permite estabelecer comunicações mais relevantes com o público servido pela 

empresa. A empresa poderá melhor direcionar seus recursos no tocante aos seus 

atributos de serviços, qualidade, e a sua proposição de valor para o cliente. 
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7.4 Limitações e sugestões para estudos futuros 
 
Uma vez que o objetivo do trabalho teve foco na aplicação num setor específico de 

atividade econômica, não se pode fazer inferências em outros contextos de 

negócios. Os resultados podem ser generalizáveis em termos de proposições 

teóricas, mas não em relação a populações e universo. 

 

Cabe comentar também que o mercado de cartões de crédito passa por um 

momento específico de aprendizado da utilização do produto, levando a uma 

utilização ou não do produto, dado o atendimento às expectativas (ENGEL, 

BLACKWELL, MINARD, 1995) o que poderia impor limites nas conclusões acerca 

dos dados analisados. 

 

Os modelos apresentados neste trabalho deram um ajuste baixo com as variáveis 

utilizadas neste estudo, e possivelmente a inclusão de novas variáveis como ações 

de marketing, fatores econômicos, quantidade de cartões MasterCard emitidos, 

Satisfação do Cliente, tecnologia de captura utilizada poderia trazer maior 

acuracidade ao modelo. 

 

Deve-se mencionar, também, a existência de limitações da forma de 

operacionalização do construto da lealdade. Em estudos futuros se poderá submeter 

o modelo a novas confirmações através da aplicação de novas variáveis que 

antecedem a lealdade do que as implementadas na presente operacionalização, por 

exemplo, pesquisas de satisfação do cliente, capazes de incorporar a dimensão 

atitudinal da lealdade, tornando a análise do construto mais completa – que talvez 

seja a principal causadora de lucratividade superior, mas que neste estudo não foi 

medida. 

 

Cabe aqui mencionar as limitações da Redecard na apuração da lucratividade do 

cliente - em especial ao fato de se ratear os custos de aquisição de novos clientes 

tende a reduzir a rentabilidade dos clientes mais velhos – fato que aconteceu neste 

trabalho. 
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O esquema de pesquisa aqui implantado é original, o que impede comparações com 

outras iniciativas de pesquisa, sejam brasileiras ou mesmo no exterior. Ainda pior, a 

revisão da literatura revelou apenas descrições teóricas sobre as relações entre 

lealdade e lucratividade. 

 
Futuros trabalhos usando-se as técnicas aqui descritas em outros setores da 

atividade econômica seriam de grande significância para confirmar o poder de 

verificação da relação lealdade e lucratividade e, em conseqüência, dos efeitos da 

lealdade.  

 

Outra sugestão refere-se a inserir no modelo de estudo um construto para medir o 

impacto de custos de mudança para o consumidor trocar de uma empresa para 

outra, considerando importantes atributos (dinheiro, tempo e esforço) que 

expressam, em boa parte, o que os consumidores consideram avaliar a mudança de 

fornecedor.  

 

Por último, um desejo fruto do sentimento de frustração do autor ao decorrer desta 

dissertação, uma forma científica que consiga explicar a lealdade com precisão. 

 

Por último um desejo, fruto de um sentimento de frustração experimentado pelo 

autor no decorrer desta dissertação: evidenciar uma forma científica que consiga 

explicar a lealdade com precisão. 
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