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Resumo: Neste trabalho, implementou-se um modelo empírico de Satisfação e 
Lealdade do cliente de crédito do Carrefour, utilizando a Modelagem de Equações 
Estruturais. Os resultados mostram que a Capacidade econômica do cliente atua 
sobre a Satisfação do consumidor, a Lealdade Comportamental e o Uso de meios de 
pagamento. 

Empregou-se a técnica emergente da Análise de Sobrevivência ao problema da 
deserção, levando à implementação de um modelo preditivo de cancelamento que 
mostrou ser efetivo na prevenção da perda de clientes. 
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Resumo 

Neste trabalho, investiga-se as relações entre a Satisfação, a Lealdade, e seus 

antecedentes. Utilizou-se o caso dos portadores do cartão de crédito private label  

emitidos pelo Carrefour, a segunda maior cadeia varejista do mundo, e que no Brasil 

disputa a preferência do cliente com a Companhia Brasileira de Distribuição. 

Analisou-se uma amostra de 400 portadores do cartão. Foram extraídas 

informações provenientes do banco de dados da empresa e de dados de uma pesquisa 

telefônica, visando implementar modelos de mensuração dos construtos de Satisfação, 

Valor, Qualidade, Lealdade Atitudinal e Lealdade Comportamental. A Lealdade 

Atitudinal se manifesta através dos aspectos de intenção de aumento de uso do produto, 

ou de recomendação do produto para terceiros, mesmo em face de produtos alternativos 

mais interessantes para o consumidor. A Lealdade Comportamental se manifesta através 

das métricas tradicionais de freqüência, quantidade de compras e valor monetário. 

Após a verificação dos critérios de convergência e de validade discriminante dos 

construtos, um modelo estrutural empírico explicativo do processo de formação de 

lealdade é proposto com base teórica, aplicando-se a Modelagem de Equações Estruturais. 

Uma importante contribuição desta tese é a introdução da técnica de Análise de 

Sobrevivência para o problema da deserção de clientes. Esta técnica emergente e pouco 

utilizada na área mostrou ser efetiva na implementação de um modelo de risco de perda 

de clientes, um problema que afeta os emissores de cartão de crédito e varejistas em geral. 

Este estudo mostra que, no caso em análise, a Capacidade econômica do cliente é o 

principal determinante da Lealdade Comportamental. Interpreta-se que o cliente de baixa 

renda está mais satisfeito e tem propensão a aumentar os seus gastos no cartão, mas não o 

faz devido a sua limitada Capacidade econômica. Por outro lado, o consumidor de renda 

mais alta está menos satisfeito, mas pode aumentar seus gastos, desde que sejam 

oferecidos benefícios adicionais. 
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Abstract 

In this thesis, we investigate the relationships leading to Satisfaction and Loyalty 

of credit cardholders issued by Carrefour, the world’s second largest retailer competing 

neck-to-neck in the Brazilian marketplace with Companhia Brasileira de Distribuição for 

the customer’s business. 

A sample of 400 cardholders is analyzed. Card usage data is overlaid with 

customer data collected through telephone interviews, to support the proposition of 

measurement models for the Satisfaction, Value, Quality, Attitudinal Loyalty and 

Behavioral Loyalty constructs. 

Attitudinal Loyalty occurs when the customer demonstrates his willingness to 

continue doing business with the company, in spite of more attractive offers from other 

competitors. Behavioral Loyalty is made evident through traditional metrics such as 

number of transactions, frequency and monetary value. 

After construct convergence and discriminant validity criteria are verified, a 

Loyalty model is implemented using Structural Equation Modeling. 

An important contribution of this thesis is the use of Survival Analysis for 

customer attrition modeling. This emerging statistical technique in the areas of Marketing 

and Administration is used to produce a risk model, which has shown to be effective in 

the prediction of customer churn, a common problem for issuers and retailers alike. 

The evidence found in this thesis shows that, for this private label card, purchasing 

power and access to alternative products plays a major role in customer behavior. 

Specifically, we have shown that low income customers are more satisfied, more willing 

to recommend the product to others and increase spending, but are not able to do so 

because of the limited purchasing power. In contrast, upscale customers are less satisfied, 

but need additional incentives in order to increase their card spending. 
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Capítulo 1. 

Introdução 
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1. Introdução 

No âmbito do Marketing, busca-se o estabelecimento de relações de longo prazo 

entre cliente e empresa, de forma a propiciar vantagens para ambas as partes. Os recentes 

desenvolvimentos da disciplina de Marketing demonstram direcionamento de esforços 

para promover o relacionamento com o cliente, sendo a Lealdade do consumidor um dos 

pilares mais importantes deste vínculo (MÜCKENBERGER, 2001). 

A Lealdade se expressa de duas formas. Na forma Atitudinal, a Lealdade se 

manifesta através da intenção de aumento de uso ou de recomendação do produto, mesmo 

em face de produtos alternativos superiores. Na segunda forma, a Lealdade 

Comportamental se manifesta através das métricas tradicionais de repetição de compras. 

Os efeitos da Lealdade estão relacionados com o ganho de participação de mercado 

e a lucratividade sustentada. Primeiro, por estabelecer relacionamentos de longo prazo, a 

receita da empresa mantém-se por um período de tempo mais longo. Segundo, em várias 

indústrias, o custo de manutenção de contas é inferior ao custo de aquisição de novos 

clientes. Para JONES e SASSER (1995), custa menos manter o cliente atual do que 

conquistar um cliente novo; posto de outra forma, a perda prematura de clientes impõe 

penalidades à empresa. Terceiro, a Lealdade está associada a menores custos de transação 

através da redução dos custos recorrentes de falhas. Quarto, a Lealdade produz um 

aumento no volume de transações dos clientes pela repetição de compras. Por último, ao 

capturar uma parcela recorrente do orçamento do cliente (share of wallet), a Lealdade 

acaba por construir uma imunidade às investidas da concorrência. Além disso, em 

condições de inelasticidade de preço, esta situação de imunidade pode facilitar a prática 

de premium pricing e conferir receitas suplementares à empresa. 
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Objetiva-se à seguinte cadeia de eventos: a manutenção do cliente em atividade, 

transforma-se numa lucratividade maior, que leva ao bom desempenho organizacional nos 

diversos setores econômicos (LA LONDE e ZINSZER, 1976; DAY, 1994). 

A figura 1.1 ilustra os efeitos da Lealdade. A boa qualidade de serviços leva à 

intenção favorável do consumidor para com o provedor de serviço. Esta intenção 

favorável se traduz na fidelidade, em que o cliente dá preferência ao provedor, e ao 

mesmo tempo manifesta sua Satisfação para terceiros. Este cliente fiel pode estar disposto 

a pagar mais em troca da manutenção de um relacionamento de longo prazo. 

Por outro lado, o cliente que recebeu um mau serviço perceberá o provedor de 

forma mais desfavorável que antes. Esta percepção conduz a uma infidelidade: o cliente 

dará preferência aos concorrentes e divulgará a marca de uma forma negativa para 

terceiros. A reputação de mau provedor trará dificuldades para a empresa, que terá que 

investir cada vez mais para atrair novos clientes. 

 

Figura 1.1 – Cadeia de eventos da Lealdade 
(ZEITHAML, BERRY e PARASURAMAN, 1996) 
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A Lealdade se manifesta quando o consumidor exprime seu sentimento de que os 

benefícios do relacionamento suplantam os custos (tangíveis ou não), mesmo existindo 

produtos substitutos ou alternativas mais convenientes. Outra forma de manifestação é a 

recomendação do produto para amigos (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 1999), 

produzindo efeito positivo de imagem e propaganda boca-a-boca que desenvolve novos 

relacionamentos de negócios (ANDERSON, FORNELL e LEHMANN, 1994). 

Esta cadeia de eventos explica a alta prioridade que recebe a investigação dos 

processos formadores da Lealdade (ANDERSON, FORNELL e LEHMANN, 1994), tanto 

por parte de empresas, quanto do meio acadêmico. 

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 ainda mais o 

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

econômico do relacionamento com o cliente. 

Para MORGAN e HUNT (1994), conhecer as particularidades dos diferentes 

segmentos de clientes permite direcionar as políticas da empresa, de tal forma a 

maximizar o retorno dos investimentos de Marketing. Neste contexto, se insere o 

conhecimento dos mecanismos formadores da Lealdade do consumidor. 
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1.1 Objetivos e delimitação da pesquisa 

O objetivo geral desta tese é desenvolver, consoante com as teorias de Marketing, 

um modelo de Satisfação e Lealdade, investigando empiricamente os principais 

determinantes da Lealdade do cliente. 

Entendendo que a ciência de Marketing é um processo no qual o teste de teorias é 

necessário para o desenvolvimento de modelos relevantes, e no intuito de contribuir para 

o entendimento da formação da Lealdade do consumidor, este trabalho desenvolve e testa 

um modelo de Satisfação e Lealdade do consumidor de crédito. 

Analisou-se o caso da empresa do cartão de crédito tipo private label da rede de 

supermercados e hipermercados Carrefour, oferecido sem custo para o cliente, e cujo uso 

é restrito a compras dentro das lojas desta rede que é a segunda maior organização de 

comércio varejista do país. No contexto desta tese, serão cumpridos os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Formular o modelo em moldes de Equações Estruturais; 

2. Coletar informações dos clientes da empresa, com base em registros 

do banco de dados do Carrefour e em pesquisa de campo; 

3. Verificar relações causais entre os construtos do modelo, através da 

técnica de Modelagem de Equações Estruturais aplicada aos dados de 

clientes coletados; 

4. Discutir os resultados do modelo de Satisfação e Lealdade adotado, à 

luz das teorias prevalentes da área de Marketing; 
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5. Investigar os efeitos da Capacidade econômica do cliente no processo 

de formação da Lealdade; 

6. Propor um modelo preditivo de risco de deserção, que apóie a 

prevenção da perda de clientes. Para a construção deste modelo, é 

introduzida a técnica de Análise de Sobrevivência, empregada no 

campo da medicina, que permitirá identificar as variáveis que 

contribuem para o risco de cancelamento do produto investigado 

neste trabalho. 

 

 

1.2 Formulação do problema de pesquisa 

Tendo em vista a discussão precedente, o problema geral da pesquisa pode ser 

expresso da seguinte maneira: 

• Como se comporta o consumidor de crédito de uma organização varejista? 

• Qual a relação existente entre a Lealdade Atitudinal e a Lealdade 

Comportamental do consumidor? 

• De que forma a Satisfação, a Lealdade, e a Equidade interagem? 

• De que forma a Capacidade econômica do consumidor se relaciona com a 

Lealdade? 

• Como estas características de Capacidade econômica, Satisfação e Lealdade se 

combinam, resultando no relacionamento de longo prazo entre o cliente e a 

empresa?  
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1.3 Contexto e relevância prática 

Nos últimos anos, o setor supermercadista passou por profundas transformações. 

Habituado a operar com resultados não relacionados à atividade principal (devido aos 

ganhos financeiros no período de inflação, decorrentes do descasamento de prazos de 

fornecedores e vendas), a partir do Plano Real em 1994 o Varejo reforça sua operação 

comercial. 

Os varejistas brasileiros investiram em Marketing, melhoraram o sortimento, e 

alguns lançaram produtos de marca própria. Houve melhorias na logística e distribuição 

para assegurar o suprimento das lojas. A indústria enfatiza o bom nível de atendimento e a 

competitividade de preço das mercadorias. 

Ao mesmo tempo, há abertura do mercado e aumento no grau de concorrência. A 

rede francesa Carrefour, a Companhia Brasileira de Distribuição, e a americana Wal-Mart 

hoje estão fortemente empenhadas em expandir sua base de clientes e capturar share of 

wallet do consumidor. As redes investiram na expansão física através de aquisições ou do 

crescimento orgânico com a abertura de novas lojas em múltiplos formatos. 

Ao mesmo tempo, decresce o retorno dos projetos de expansão, em parte devido 

aos altos custos de implantação. Onde há alguns anos havia poucos estabelecimentos na 

zona de influência, hoje existem várias lojas disputando o mesmo cliente. Houve, ainda, 

um deslocamento do eixo de desenvolvimento do comércio, dos grandes centros urbanos 

para o interior e a periferia, onde se concentram populações de baixa e média renda (cujo 

potencial de vendas, segundo estimativa da ABRAS - Associação Brasileira de 

Supermercados, é de mais de R$ 40 bilhões anuais). 
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Estes fatores produziram efeitos importantes no consumo, entre eles a diminuição 

do ticket médio, aumento da freqüência de compras, aumento da disputa pela preferência 

do cliente, e, a partir do ano de 1999, pressão crescente nos orçamentos domésticos 

através da perda de poder aquisitivo. 

1.3.1 O mercado brasileiro de cartões de crédito 

Segundo estimativas obtidas de relatórios da empresa Credicard S.A., há cerca de 

50 milhões de cartões girando um volume de vendas anuais da ordem de 90 bilhões de 

Reais, computados os cartões de bandeira MasterCard, Visa ou American Express. 

De acordo com este mesmo relatório, nos últimos anos este mercado cresceu a 

taxas anuais da ordem de 25%. A penetração de cartões nos segmentos de maior poder 

aquisitivo é da ordem de 60-70%, índice baixo se comparado com a penetração total de 

82% nos Estados Unidos (onde as taxas de juros são mais “comportadas”, e o consumidor 

tem maior acesso a crédito). 

No jargão desta indústria, o cartão é emitido pelo emissor, que é tipicamente um 

banco, associação sem fins lucrativos, ou companhia aérea, entre outros, e que mantém o 

relacionamento comercial com o cliente. Alguns emissores oferecem benefícios como 

descontos, milhagens de companhias aéreas e ofertas especiais para fidelizar sua clientela. 

Para o emissor varejista, o cartão desempenha um papel importante ao facilitar as 

compras, criar um canal de comunicação, e promover o relacionamento com o cliente. 

Os cartões são administrados por uma processadora, que pode ser própria ou de 

terceiros. A processadora se encarrega de enviar extratos, dar atendimento telefônico, 

cobrar clientes em atraso, e outros serviços. 
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1.3.2 O problema da deserção do cartão de crédito 

As taxas de deserção do mercado de cartões variam conforme o produto. O atual 

estágio de maturidade obriga mais e mais os emissores de cartão a oferecer vantagens e 

investir no relacionamento (principalmente com o consumidor “sofisticado”), sob pena de 

ter que conviver com altas taxas de deserção, que em alguns casos chegam a 20% ao ano. 

As bandeiras MasterCard e Visa funcionam como franquias de bancos 

participantes associados, que tipicamente fazem venda cruzada, sendo o cartão um dos 

vários serviços e produtos oferecidos. Neste caso, é possível oferecer pacotes de produtos, 

desconto na anuidade e programas de milhagem, o que faz com que a deserção seja baixa. 

Já emissores cujo cartão de crédito é o único ou o principal produto, como a 

American Express, apresentam participação de mercado decrescente no Brasil devido ao 

fato de que suas operações são proprietárias, e pela limitação na sua capacidade de 

distribuição. A imagem sofisticada da AMEX é baseada em serviços diferenciados, com 

custos altos e penetração concentrada nos segmentos de alto poder aquisitivo. 

1.3.3 A oferta de crédito para o consumidor de baixa renda 

Em que pese a estabilização econômica trazida pelo Plano Real ter facilitado a 

inclusão dos segmentos de baixa renda em diversos setores, estima-se que este segmento 

ainda tem participação modesta entre os cerca de 50 milhões de correntistas dos bancos. 

A exigência de renda para abertura de conta exclui de imediato boa parte deste 

público. Quando este cliente consegue atender às exigências que lhe são feitas, a conta 

não costuma ser “full service”, isto é, ele não tem direito a talão de cheques, extrato, além 

de alguns outros serviços. Nesse caso, o banco cobra cada serviço prestado separadamente 

(como custo por transação excedente ou utilização de web banking, por exemplo). 
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O cartão de crédito também penetra pouco neste segmento, tendo historicamente 

priorizado o consumidor de poder aquisitivo médio ou alto. O relatório da empresa 

Credicard S.A. estima que o consumidor de baixa renda hoje movimenta cerca de 15% 

das vendas, e cerca de 20% dos cartões emitidos. Para este segmento, o consumo está 

relacionado principalmente com bens básicos (como alimentação e vestuário), que 

constituem uma parcela importante do orçamento doméstico. 

Com a maturidade da indústria de crédito ao consumidor, o segmento de baixa 

renda, que esteve por muitos anos à margem dos planos das empresas emissoras de cartão 

de crédito, se apresenta como a próxima fronteira de expansão. Este público consumidor 

tem percepção acurada de qualidade e benefícios, demanda informação, tem aspirações, e 

considera o crédito um direito conquistado. 

1.3.4 Cartão Carrefour 

O private label é um tipo particular de cartão, cuja utilização é restrita ao 

estabelecimento proprietário da marca. Neste trabalho investiga-se a questão da lealdade 

no contexto do cartão de crédito Carrefour, que existe desde 1989 e conta hoje com mais 

de quatro milhões de contas. 

O cartão Carrefour é administrado por empresa própria, independente da atividade 

varejista. A Administradora de Cartões do Carrefour tem dois acionistas, o Carrefour e a 

Cetelem, empresa de crédito ao consumidor do grupo Banque National de Paris - Paribas. 

O cartão Carrefour é o meio de pagamento com menor custo para a rede de 

supermercados, participando com cerca de um terço das vendas do Carrefour, e tem 

exclusividade na venda financiada de bens duráveis (como geladeira ou televisão). 

O stand de vendas do cartão Carrefour tem localização privilegiada na entrada da 

loja e na linha dos caixas. Cerca de 10 funcionários por loja dão o atendimento ao cliente. 
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Para aprovação do cartão Carrefour, exige-se renda mínima de R$ 250 e ausência 

de registros no credit bureau (por exemplo, SPC ou Serasa), além de verificar as 

referências bancárias, documentação pessoal, e residência. 

1.3.5 Concessão de crédito 

Um dos principais processos na operação de cartão é a decisão de conceder crédito 

ao cliente prospectivo, sobre quem não se tem informação a priori. A maioria dos clientes 

manterá pontualidade das obrigações financeiras, porém alguns se tornarão inadimplentes. 

Como o prejuízo decorrente do inadimplemento é de ordem superior à margem 

trazida pelo cliente “bom”, é comum o emprego do credit scoring. O score usualmente é 

calculado por meio de regressão logística ou análise discriminante. 

Nestas técnicas estatísticas, identificam-se as variáveis (ex., tempo de emprego, 

profissão, referências bancárias, posse de cartões, etc.) associadas a clientes que se 

tornaram inadimplentes no passado. Uma variável preditora indica a probabilidade do 

cliente ficar inadimplente dentro de um determinado período. Em outras palavras, o score 

traduz o grau de confiança da empresa a respeito do futuro desempenho de crédito do 

cliente prospectivo. 

O score deve ser refeito rotineiramente para dar conta das mudanças nas condições 

econômicas e nas variáveis do cliente. Por exemplo, a desregulamentação das 

telecomunicações no Brasil nos anos 90 facilitou o acesso do consumidor ao telefone. 

Com isso, diminuiu a importância da “posse de telefone” no score, relativamente aos anos 

anteriores. 
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1.4 Justificativa da pesquisa 

O presente trabalho pode ser justificado pelos benefícios esperados, tanto para o 

varejista que concede crédito, quanto para o consumidor que dele usufrui. O tema da 

Lealdade do consumidor aborda questões pertinentes a estas duas parcelas da sociedade. 

A oportunidade deste projeto para o comércio converge com o momento vivido 

pelo varejo brasileiro, que se caracteriza por forte concorrência, consolidação de mercado, 

novas tecnologias incorporadas no ponto de venda, demanda de mecanismos de 

otimização da capacidade logística, e ao mesmo tempo a busca da plena Satisfação do 

cliente. 

Ao se desenvolver um modelo preditivo de Lealdade do consumidor, este trabalho 

busca identificar seus elementos formadores e suas formas de interação, viabilizando 

assim a adoção de ações mercadológicas junto ao cliente. 

Uma das contribuições desta pesquisa reside na discussão da importância da 

Capacidade econômica do cliente no processo de formação da Lealdade. A Capacidade 

econômica e a renda do consumidor estão intimamente relacionadas. As evidências 

encontradas na presente investigação apontam para particularidades do público de baixa 

renda, propiciando a um tempo mecanismos de manutenção em atividade dos clientes, e a 

rentabilidade da empresa. 

Em termos de contribuição acadêmica, destacam-se aspectos relacionados ao 

desenvolvimento de modelos específicos de Equações Estruturais para a atividade de 

crédito ao consumidor do Varejo, e a aplicação da técnica emergente de Análise de 

Sobrevivência. Adicionalmente, este estudo explora os vínculos entre os resultados 

encontrados por estas duas técnicas. 
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A compreensão da cadeia de eventos que culminam na Lealdade do consumidor 

com efeitos no relacionamento de longo prazo e na lucratividade sustentada, levando à 

performance empresarial, confere um alto grau de relevância a esta investigação. 

Assim, justifica-se o trabalho, tanto em termos acadêmicos como práticos, e 

espera-se que os resultados encontrados possam ser generalizados para outras empresas 

que exploram a atividade de concessão de crédito ao consumidor dentro do comércio 

varejista. 

1.5 Estrutura do trabalho 

Esta tese está dividida em 7 capítulos. No presente capítulo, o tema de pesquisa é 

apresentado, os objetivos, e as justificativas práticas e teóricas que motivam o trabalho. 

No segundo capítulo, discute-se a fundamentação teórica dos elementos que 

constituem o modelo de Lealdade adotado, dando particular atenção a sua evolução. 

Discute-se neste capítulo as relações entre as variáveis do modelo de Satisfação e 

Lealdade utilizado, bem como possíveis problemas relacionados com a forma de 

mensuração. O objetivo, além de relacionar os blocos teóricos que conduzem à construção 

do modelo de Satisfação e Lealdade, é explorar as relações entre construtos, e possibilitar 

o teste empírico do modelo. 

O terceiro capítulo aborda a metodologia adotada neste trabalho; ali são oferecidas 

definições das variáveis operacionais, procedimentos de amostragem, e análise 

exploratória dos dados, etapas necessárias para o desenvolvimento da pesquisa. 

Discute-se no quarto capítulo a construção de modelos de mensuração dos 

construtos, bem como aspectos da validade convergente e discriminante. 
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O quinto capítulo aborda os resultados do desenvolvimento do modelo estrutural 

de Satisfação e Lealdade; avalia-se a força relativa dos construtos e a parte da variância 

explicada pelos indicadores do modelo. Esta informação pode ser bastante útil para a 

empresa que explora a concessão de crédito ao consumidor do comércio varejista, na 

medida em que dá subsídios a ações de Marketing que aumentam o share of wallet, 

protegem o cliente das investidas dos concorrentes, e que produzem goodwill do cliente. 

No sexto capítulo, a técnica estatística da Análise de Sobrevivência é apresentada. 

Esta técnica é rotineiramente utilizada na Engenharia e nas Ciências Médicas e 

Biológicas, mas pouco utilizada em Marketing e Administração. É desenvolvido um 

modelo preditivo de deserção do cliente, onde fazemos uma analogia com o paciente 

clínico. O modelo preditivo possibilita determinar o risco relativo da perda do cliente, em 

função das variáveis estudadas. Os resultados da Modelagem de Equações Estruturais no 

capítulo 5 são confrontados com os resultados da Análise de Sobrevivência. 

O último capítulo apresenta os principais resultados e conclusões deste trabalho, as 

limitações da investigação, implicações técnicas e gerenciais, e possíveis sugestões de 

pesquisas futuras. 

Por fim, são incluídos Apêndices, contendo os questionários da pesquisa realizada 

para coletar dados dos clientes, um apêndice técnico que apresenta ao leitor interessado 

uma breve explanação da técnica de Análise de Sobrevivência, e um conjunto de 

indicadores de desempenho da Modelagem de Equações Estruturais. 
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Capítulo 2. 

Revisão 

Teórica 
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2. Revisão Teórica 

A teoria de Marketing de Relacionamento é abordada neste capítulo, de forma a 

apresentar a base para o desenvolvimento do modelo explicativo do processo de formação 

de Lealdade proposto nesta tese. 

O capítulo está dividido em seis seções. Iniciando a discussão na seção 2.1, 

oferece-se uma abordagem histórica das teorias de consumo com ênfase no tema da 

Satisfação do cliente, um importante mecanismo formador da Lealdade (LABARBERA e 

MAZURSKY, 1983; GOTLIEB, GREWAL e BROWN, 1994; MITTAL, ROSS e 

BALDASARE, 1998) e um tema de crescente interesse da comunidade de profissionais 

de Marketing  (DICK e BASU, 1994). 

Na seção 2.2, apresenta-se o conceito de retenção de clientes, sua importância e seus 

benefícios. A seção 2.3 traz uma abordagem da Lealdade, sua relevância e sua 

diferenciação em duas formas distintas: Lealdade Atitudinal e Lealdade Comportamental. 

Na seção 2.4, é oferecida ao leitor uma revisão detalhada do conceito de Satisfação do 

consumidor e seu processo de formação, estabelecendo as bases teóricas para 

operacionalização deste construto no modelo explicativo de Lealdade proposto na tesa. 

Na seção 2.5, são apresentados dois construtos antecedentes à Lealdade do consumidor, 

também componentes do modelo desenvolvido nesta pesquisa: (1) a Equidade – 

operacionalizada através dos construtos de Valor e Qualidade do produto -, e (2) a 

Capacidade econômica do cliente. 

Finalmente, a seção 2.6 sumariza o capítulo. 
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2.1 Evolução das teorias de consumo 

Visando o estabelecimento de bases teóricas para a compreensão do processo de 

formação de Lealdade do consumidor, apresenta-se nesta seção uma perspectiva histórica 

das teorias sobre consumo e seus principais conceitos. 

Iniciando pelas teorias econômicas, seus preceitos pressupõem que a decisão de 

compra seja o resultado de um processo racional de escolha por parte do consumidor, que 

visa otimizar sua utilidade (ou Satisfação) alocando seus recursos orçamentários de forma 

a obter o maior benefício possível. A utilidade seria decrescente, pois uma compra 

antecedente resultaria em mais utilidade para o indivíduo do que a compra seguinte 

(BENNETT e KASSARJIAN, 1975). 

Nos anos 50, surgiram questionamentos à teoria econômica. Entre os principais 

pontos criticados estavam os pressupostos da preponderância de fatores econômicos 

(preço e restrição orçamentária) e da racionalidade do consumidor (BENNETT e 

KASSARJIAN, 1975; ROBERTSON, 1970) nos processos de decisão de compra. Ao 

invés de ser reconhecida como uma explicação real para o comportamento do 

consumidor, a teoria passou a ser vista como uma tentativa de explicação de como deveria 

ser este comportamento; racional e exclusivamente movido por razões econômicas. 

Os questionamentos à teoria econômica marcaram o início de um esforço para a 

melhor compreensão do comportamento humano, originando a teoria do comportamento 

do consumidor. Segundo esta teoria, o comprador puramente racional e avaliador de 

alternativas é substituído por um comprador influenciado pelo ambiente com o qual 

interage. A escola do comportamento do consumidor se caracteriza pelo uso de conceitos 

originados em diversas áreas de conhecimento humano, como a psicologia, a sociologia e 

a antropologia (SHETH, GARDNER e GARRETT, 1988; HUNT, 1977). 
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Passou-se a postular que o consumidor responde a estímulos que reforçam ou 

desencorajam seu comportamento. Assim, as respostas do indivíduo seriam função de sua 

exposição anterior a situações semelhantes às que estivesse vivendo. Esta exposição 

influenciaria expectativas, desejos, emoções e atitudes. Por se tratarem de processos 

internos, as respostas do consumidor não seriam diretamente observáveis. 

Surge em meados da década de 60 uma crítica à teoria do comportamento do 

consumidor, relacionada à interpretação de alguns pesquisadores de que esta teoria 

postulava um consumidor irracional que apenas respondia a estímulos. BAUER (1966) 

contesta esta interpretação, re-estabelecendo a racionalidade e o papel pró-ativo do 

consumidor, que havia sido subestimado. Para o autor, a racionalidade e a Satisfação 

teriam sido indevida e unicamente atribuídas a fatores econômicos e a benefícios 

objetivos; o consumidor, certamente, não seria classificado como indefeso ou irracional. 

Nesta época, a comunidade de Marketing foi surpreendida pelo surgimento dos 

movimentos de defesa do consumidor, pois muitas empresas não estavam preparadas para 

este processo de desenvolvimento (CHAUVEL, 2001). As empresas falharam em agir 

proativamente, e não lograram integrar conceitos como Satisfação e preocupação com o 

cliente. Como reação, a orientação para vendas até então predominante passou a ser 

gradativamente substituída pela busca da Satisfação do cliente, um tema que havia 

alcançado notoriedade através dos trabalhos seminais de CARDOZO (1965) e HOWARD 

e SHETH (1969). 

Diante do reconhecimento de um consumidor racional e exigente, surgiram as 

teorias cognitivistas, negando-se a necessidade de elo causal entre estímulo e resposta ou 

entre reforço e Satisfação (ROBERTSON, 1970). Ocorre nova evolução teórica com a 

postulação de que a Satisfação seria decorrente da desconfirmação de expectativas do 

consumidor frente ao resultado de uma experiência de consumo, definida como o 

momento em que o provedor e o consumidor entram em contato direto ou indireto 

(HOWARD e SHETH, 1969). 
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O modelo de desconfirmação de expectativas se baseia na premissa de que a 

Satisfação deriva de um processo psicológico de congruência entre a percepção da 

experiência de consumo, e uma referência interna antecedente àquela transação específica 

(SPRENG, MACKENZIE e OLSHAVSKY, 1996; HOWARD e SHETH, 1969). Na 

literatura dos anos 80, o conceito de expectativa aparece como um elemento de um 

quadro de referências comparativas em que o consumidor avalia suas experiências, e 

efetua um julgamento após a transação; alternativamente, expectativa é a percepção da 

probabilidade de que determinado evento ocorra (OLIVER, 1980; SPRENG, 

MACKENZIE e OLSHAVSKY, 1996). 

Diante da desconfirmação, a teoria da dissonância cognitiva introduz a possível 

alteração de comportamento de indivíduos que procuram reduzir o desconforto 

psicológico através da consonância (FESTINGER, 1975), indicando a falta de linearidade 

entre as relações de desconfirmação e insatisfação, causada pela existência de uma zona 

de aceitação cuja mobilização pode resultar em perda de Lealdade (SINGH e PANDYA, 

1991). 

Três propriedades caracterizam o modelo de desconfirmação. A Satisfação do 

cliente: (a) é uma avaliação ou julgamento, (b) ocorre após o encontro, e (c) é relativa a 

uma transação específica (OLIVER, 1980). Como conseqüência, apresentam-se retornos 

decrescentes da Satisfação, pois a primeira desconfirmação (positiva ou negativa) faz com 

que o consumidor experimente uma sensação significativa, enquanto as desconfirmações 

subseqüentes resultam em surpresas de intensidade cada vez menor, até se chegar a um 

estado de indiferença ou neutralidade. 
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Para EVRARD (1993), as referências comparativas utilizadas pelo cliente tomam 

três diferentes formas: 1) a referência é a percepção de um indivíduo acerca de um 

produto no momento antecedente à experiência de consumo; 2) referência equivale a 

normas baseadas na experiência do consumidor, que realiza uma avaliação entre suas 

necessidades e aquilo que julga ser possível que ocorra; e 3) referência é a associação 

mental entre o tempo despendido e os potenciais benefícios a serem alcançados, 

produzindo um julgamento de justiça a respeito da transação. 

Enquanto as expectativas são referências de avaliação das experiências do 

consumidor e representam sua esperança de que determinado evento ocorra, a Satisfação 

é o resultado do conjunto de avaliações destas experiências (OLIVER, 1980; MITTAL, 

1989; FORNELL, 1992; SPRENG, MACKENZIE e OLSHAVSKY, 1996; ENGEL, 

BLACKWELL e MINIARD, 1995 e GARBARINO e JOHNSON, 1999). 

As referências comparativas possuem diferentes formas e grande complexidade 

(OLIVER, 1997; EVRARD, 1993 e SIMINTIRAS, DIAMANTOPOULOS e 

FERRIDAY, 1997); destacando-se entre elas: a) a equidade, que é a comparação entre o 

esforço realizado (investimento e custos) e os resultados obtidos (ADAMS, 1965) b) a 

atribuição, responsabilidade atribuída ao fornecedor pelo desempenho na prestação do 

serviço (EVRARD e AURIER, 1995; OLIVER, 1997 e RICHINS, 1983); c) a confiança, 

crença dos parceiros de que benefícios mútuos decorrem do relacionamento (MORGAN e 

HUNT, 1994; ANDERSON e NARUS, 1995; GANESAN, 1994); e d) a dependência - 

avaliação de que os benefícios do relacionamento suplantam as ofertas dos concorrentes e 

os custos de mudança (ANDERSON e NARUS, 1995 e GANESAN, 1994). As 

referências comparativas são citadas a seguir. 
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A teoria da Equidade, introduzida por ADAMS (1965), passou a ser referenciada 

com freqüência no final dos anos 80, ao se postular que as interações e as trocas fossem 

governadas por uma norma de justiça distributiva. O consumidor compararia a razão entre 

os investimentos (esforços que fez) e os resultados por ele obtidos na transação, com a 

razão entre os investimentos e os resultados obtidos pelo provedor. 

Ocorre iniqüidade quando os resultados do consumidor e do fornecedor face aos 

esforços de ambos não são considerados equivalentes pelo primeiro. Uma crítica a esta 

teoria é a ênfase dada ao resultado recebido, uma vez que não se leva em conta a forma 

com que os procedimentos são distribuídos (LIND e TYLER, 1988; FOLGER, 1986). 

Na seqüência desta evolução, surge a teoria da atribuição (EVRARD e AURIER, 

1995; OLIVER, 1997; RICHINS, 1983), que auxilia a compreensão do processo de 

formação da Satisfação do consumidor. Segundo esta teoria, os fatores cognitivos da 

desconfirmação são combinados a um componente afetivo no processo de avaliação final 

do relacionamento por parte do consumidor. A atribuição, que depende da forma com que 

transcorre a experiência de consumo e de como o cliente é tratado e informado  durante 

esta experiência (SANTOS, 2001), é o reforço da percepção da capacidade do provedor 

em cumprir com suas promessas (GRÖNROOS, 1984). 

O próximo avanço ocorre quando se introduz entre as referências comparativas o 

conceito de confiança, ou a crença por parte de ambos os parceiros de que benefícios 

mútuos decorrem do estreitamento do relacionamento (GANESAN, 1994; ANDERSON e 

NARUS, 1995; MORGAN e HUNT, 1994). As teorias postulam que a confiança 

influencia a Satisfação; se o cliente reconhece em cada encontro competência, 

honestidade, integridade e responsabilidade, ocorre reforço na confiança que credita ao 

provedor (BITNER, 1995). 
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A confiança ocorre quando valores são compartilhados e diminui a ocorrência de 

comportamento oportunista (MORGAN e HUNT, 1994), sendo particularmente 

importante nos estágios iniciais do relacionamento (GRAYSON e AMBLER, 1999; 

DWYER, SCHUR e OH, 1987; MOORMAN, DESHPANDE e ZALTMAN, 1993). 

A confiança produz efeitos comportamentais de comprometimento entre os 

parceiros (GARBARINO e JOHNSON, 1999) ao solidificar as percepções e crenças nos 

benefícios mútuos de longo prazo, facilitando a realização de esforços de curto prazo. Em 

contrapartida, diante da ausência deste mecanismo formador de Lealdade, as transações 

podem se tornar oportunistas, sendo realizadas com fornecedores diversos ou ocasionais 

(OLIVER, 1999; BOLTON e LEMON, 1999). 

Finalmente, na evolução das teorias de consumo, os conceitos de dependência e 

reciprocidade postulam o aumento progressivo de cooperação na busca de metas comuns 

entre as partes (MORGAN e HUNT, 1994; WHITE e SCHNEIDER, 2000) até o ponto 

em que ambas adotam normas e padrões de conduta mútuos. Parceiros que alcançam este 

estágio de desenvolvimento são pouco propensos a se retirar do relacionamento. 

2.2 Retenção de clientes 

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

exemplo, através da 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 provedor 

(STEWART, 1989; ZEITHAML, BERRY e PARASURAMAN, 1996; REICHHELD, 

2002; RUST e ZAAHORIK, 1993). 
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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 portfolio 

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 no esforço de 

aquisição de clientes (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 1995); assim como leva ao 

aumento de competitividade, produtividade e criação de valor agregado (REICHHELD, 

2002). 

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

manutenção dos clientes atuais, e ao aumento de sua atividade (VAVRA e PRUDEN, 

1998), ou ainda como uma estratégia de expansão do valor percebido pelo cliente 

(REICHHELD, 2002). 

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 o 

provedor de serviços e o consumidor, o cliente continue comprando e aumente seus 

gastos, ou, ainda, que desenvolva uma atitude positiva que sustente sua preferência pelo 

provedor (RUST e METTERS, 1996). 
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2.3 Lealdade do consumidor 

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

são multifacetadas e complexas; o vínculo entre cliente e provedor varia conforme o tipo 

de serviços, estando sujeito a custos de mudança e sendo influenciado por multiplicidade 

de provedores e pelo acesso que o cliente possa ter a produtos substitutos. 

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

consumidor, reconhecida como causa de lucratividade e bom desempenho organizacional 

em diversos setores econômicos (LA LONDE e ZINSZER, 1976; DAY, 1994; JONES e 

SASSER, 1995; DICK e BASU, 1994), têm recebido prioridade na agenda de 

profissionais da área de mercadologia, tanto no meio acadêmico como no meio 

empresarial (MÜCKENBERGER, 2001; ANDERSON, FORNELL e LEHMANN, 1994). 

A Lealdade é um importante fator causador de retenção de clientes (REICHHELD, 2002; 

JONES e SASSER, 1995), e sua ausência, conseqüentemente, pode resultar em deserção, 

esta tipicamente medida pela taxa de clientes que abandonam a marca (HUGHES, 1994). 

Há diversos argumentos que relacionam os resultados da Lealdade a ganhos de 

participação de mercado e a lucratividade sustentada, dentre os quais se destacam: 

1) A Lealdade estimula relacionamentos de longo prazo entre clientes e empresa, o 

que contribui para que a receita da empresa seja auferida por um longo período; 

2) O custo de manutenção de contas pode ser inferior ao custo de aquisição de novos 

clientes. Para JONES e SASSER (1995), manter um cliente é menos custoso do 

que conquistar um novo; ou seja, a perda prematura de clientes impõe penalidades 

financeiras à empresa; 

3) A Lealdade está associada a menores custos de transação através da redução de 

custos recorrentes de falhas e de aprendizado, tanto por parte da empresa como do 

cliente.  
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4) A Lealdade resulta em aumento no volume de transações dos clientes pela 

repetição de compras. 

5) Finalmente, ao capturar uma parcela do orçamento do cliente (share of wallet), a 

Lealdade dificulta as investidas da concorrência. Quando se analisa a elasticidade 

de preço, esta situação facilita a prática de diferenciação (premium pricing), 

proporcionando receita suplementar à empresa.  

 

A Lealdade pode ser medida através de sua forma Comportamental, determinada 

por indicadores como repetição, quantidade e valores de compras (EVRARD, 1993; 

BLOEMER e KASPER, 1995; JONES e SASSER, 1995; SHETH, MITTAL e 

NEWMAN, 1999; ANDERSON, FORNELL e LEHMANN, 1994). Entretanto, as 

medidas comportamentais são consideradas insuficientes para representar a Lealdade, 

pois não capturam aspectos dinâmicos das relações entre clientes e provedores (SHETH, 

MITTAL e NEWMAN, 1999; OLIVER, 1999; JACOBY e KYNER, 1997), já que fatores 

como contexto e situação (por exemplo, a indisponibilidade de um produto ou a falta de 

recursos do cliente) podem influenciar a taxa de repetição de compra de um produto ou de 

contratação de um serviço, assim como podem influenciar o valor e a quantidade das 

compras (BLOEMER e KASPER, 1995).  

Face às dificuldades de captura dos aspectos dinâmicos das relações entre clientes 

e fornecedores, propõe-se medir também a Lealdade através de manifestações de natureza 

Atitudinal do consumidor (LARÁN e ESPINOZA, 2004; OLIVER, 1999; SHETH, 

MITTAL e NEWMAN, 1999; DICK e BASU, 1994; ANDERSON, FORNELL e 

LEHMANN, 1994). Sob tal forma, a Lealdade é definida como uma atitude positiva 

indicativa da predisposição do cliente em repetir a escolha de uma marca no longo prazo, 

estabelecendo assim um relacionamento com o provedor de serviços (SIRDESHMUKH, 

SINGH e SABOL, 2000). 
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Uma das manifestações da Lealdade Atitudinal é a percepção do consumidor de 

que os benefícios do relacionamento suplantam seus custos (tangíveis ou não) mesmo 

diante da disponibilidade de adquirir produtos substitutos ou de alternativas convenientes. 

Outro tipo de manifestação é a recomendação do produto para amigos (SHETH, MITTAL 

e NEWMAN, 1999), o que resulta em efeitos positivos de imagem e em propaganda 

boca-a-boca que estimulam novos negócios (ANDERSON, FORNELL e LEHMANN, 

1994). 

Desta forma, levando em consideração aspectos tanto comportamentais quanto 

atitudinais, define-se a Lealdade como: 1) a atitude positiva por parte do consumidor em 

relação ao provedor (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 1999; ANDERSON, FORNELL e 

LEHMANN, 1994); 2) a manifestação de sua intenção de continuar a comprar o produto 

(SIRDESHMUKH, SINGH e SABOL, 2000); e 3) a repetição de compra (EVRARD, 

1993; BLOEMER e KASPER, 1995; JONES e SASSER, 1995; SHETH, MITTAL e 

NEWMAN, 1999; ANDERSON, FORNELL e LEHMANN, 1994). 

A Lealdade deve ser, portanto, medida conjuntamente pela repetição do 

comportamento de compra e pela intenção do consumidor em manter no longo prazo um 

relacionamento comercial com um provedor (SIRDESHMUKH, SINGH e SABOL, 2000; 

SHETH, MITTAL e NEWMAN, 1999; OLIVER, 1999; ANDERSON, FORNELL e 

LEHMANN, 1994). 

Com esta operacionalização, a Lealdade deixa de ser medida apenas pelo registro de 

transações repetidas e assume uma forma resultante das experiências destas transações 

(SHETH, MITTAL e NEWMAN, 1999; PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY, 

1994a e 1994b; FORNELL, ITTNER e LARCKER, 1996; ANDERSON, FORNELL e 

LEHMANN, 1994; URDAN e RODRIGUES, 1998 e TEAS, 1993). Segundo HOWARD 

e SHETH (1969), a atitude como determinante da Lealdade deve ser definida de forma 

menos abrangente do que tem sido pelas ciências humanas, restringindo-se à intenção de 

compra e ao posicionamento em relação à marca. 
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Encontram-se assim na literatura duas formas de Lealdade: a Lealdade 

Comportamental, e a Lealdade Atitudinal (OLIVER, 1999; HALLOWELL, 1996; JONES 

e SASSER, 1995; RUST e ZAAHORIK, 1993). 

É relevante comentar que, no processo de formação de Lealdade operacionalizada 

pela intenção e comportamento de recompra do consumidor, os efeitos dos componentes 

atitudinais e comportamentais não apresentam a mesma intensidade (LARÁN e 

ESPINOZA, 2004; DICK e BASU, 1994). A combinação dos dois componentes leva a 

quatro situações de Lealdade do consumidor, ilustradas na Figura 2.1 (DICK e BASU, 

1994). 

 

 

Figura 2.1 - Tipos de Lealdade 
(Fonte: adaptado de DICK e BASU, 1994) 
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De acordo com a tipologia proposta por DICK e BASU (1994), as quatro 

classificações da Lealdade, são: 1) Lealdade verdadeira, que ocorre quando a atitude é 

favorável e a recompra é consistente; 2) Lealdade espúria (ou falsa), que ocorre quando o 

cliente compra regularmente (comportamento forte), mas demonstra baixo 

comprometimento em termos de atitude (não possui preferência); 3) Lealdade latente, que 

ocorre quando o cliente, apesar de demonstrar atitude forte, apresenta nível baixo de 

recompra; e 4) falta de Lealdade, situação que ocorre quando indivíduos apresentam nível 

baixo de atitude (não há preferência) e de comportamento (freqüência irregular de 

compras). 

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, consumidores que apresentam Lealdade espúria podem estar propensos a 

substituir o fornecedor em face de melhores alternativas, enquanto consumidores que 

apresentam Lealdade latente podem estar enfrentando barreiras de acesso ao 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 (GRACIOSO, 2003; VIANA, CUNHA e SLONGO, 2001; DICK 

e BASU, 1994). Entretanto, nestes mesmos mercados, uma singela melhoria na atitude do 

consumidor relativa ao provedor pode levar à formação de preferência, resultando em 

uma contribuição significativa para manutenção da Lealdade no longo prazo (JONES e 

SASSER, 1995; DICK e 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, programas de milhagem).  



 

 49

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 a gestores 

indicadores para a adoção de estratégias de retenção de clientes (DICK e BASU, 1994). 
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2.4 Satisfação do consumidor 

Na seqüência, oferece-se a argumentação acerca da Satisfação do consumidor, 

estabelecendo a base teórica para a operacionalização deste construto incorporado ao 

modelo explicativo de Lealdade proposto nesta tese. Este modelo será utilizado para a 

formulação das hipóteses de pesquisa, constituindo a questão central deste trabalho. 

Considerando a importância da Satisfação e dos efeitos que produz em seus 

conseqüentes, a análise profunda dos mecanismos psicológicos que permeiam o tema é 

essencial para os objetivos deste trabalho. 

A importância da Satisfação do cliente foi confirmada pelas contribuições de 

ZEITHAML, PARASURAMAN e BERRY (1990), e BOLTON e LEMON (1999). Sua 

relevância é atestada pela visibilidade conferida a prêmios de qualidade como o Deming 

Award no Japão (GEORGE, 1993), o Barômetro de Satisfação na Suécia (FORNELL, 

1992), o Prêmio Nacional da Qualidade no Brasil e o Malcolm Baldridge Award nos 

Estados Unidos; o critério de avaliação da Satisfação do cliente é fundamental em cada 

um destes prêmios que conferem reconhecimento e imagem favorável às empresas que os 

vencem. 

Nos anos 80, o surgimento de movimentos como o Total Quality Management  

(TQM) proporcionou que o tema da Satisfação do consumidor ganhasse notoriedade. Em 

que pese o mérito deste movimento em postular a Satisfação incondicional do cliente, 

uma crítica ao TQM é que não há uma preocupação em entender seus mecanismos 

psicológicos. Ou seja, não se pode garantir que sejam atendidas as necessidades do cliente 

sem que se compreenda o que ocorre dentro de sua mente. 
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Vista do ponto de vista do cliente, a Satisfação é um estado emocional desejado que 

reforça uma experiência positiva. Esta experiência positiva, entretanto, não impede o 

desgaste que decorre dos episódios negativos de consumo. O reforço positivo reafirma o 

processo de consumo, e desta cadeia de eventos deriva um senso de conclusão bem 

sucedida, com conseqüente sensação de estabilidade da experiência vivida pelo indivíduo 

(OLIVER, 1997). 

Do ponto de vista da empresa, o tema da Satisfação do consumidor não seria 

prioritário em mercados de produtos destinados a consumo esporádico, não fosse a 

fiscalização dos atos da empresa por órgãos reguladores, e não fosse a divulgação pública 

das más práticas realizadas por provedores. A insatisfação produz efeitos danosos para a 

imagem das empresas, mesmo quando se analisam produtos com ciclos de consumo 

longos, como, por exemplo, imóveis ou automóveis. A propaganda boca a boca e as ações 

de defesa do consumidor são cada vez mais eficazes, podendo, em última instância, 

comprometer a sobrevivência das empresas. 

Neste capítulo, são discutidos os mecanismos formadores da Satisfação sob a ótica 

do comportamento do consumidor, apoiando-nos no trabalho de OLIVER (1997), em que 

se estipula que a Satisfação desempenha um papel importante para a garantia do bem estar 

do consumidor e conseqüentemente para a estabilidade das instituições e dos agentes 

sociais e econômicos.  

2.4.1 Definições da Satisfação 

Apesar de não haver dúvida em relação à relevância da Satisfação, há pouco 

consenso em relação à sua definição, em virtude dos diversos e complexos fatores que a 

determinam. 
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Satisfação e insatisfação são influenciadas por estados emocionais distintos como 

aceitação, alegria, alívio, interesse, excitação, prazer, tolerância, tristeza, arrependimento, 

agitação e ultraje (OLIVER, 1997). Há casos em que os impactos da insatisfação 

suplantam os da Satisfação. Determinados fatores produzem Satisfação mas não 

insatisfação, e vice-versa. Neste tópico, é discutida a definição da Satisfação sob a ótica 

do comportamento do consumidor. 

Para OLIVER (1980), a Satisfação do cliente: (a) é uma avaliação ou um 

julgamento, (b) ocorre após uma experiência com um produto ou serviço, e (c) é relativa a 

uma transação específica. Sua raiz etimológica está relacionada à saciedade, qual seja, 

uma sensação de suprimento até um limite em que se passa a sentir efeitos negativos.   

Do ponto de vista do cliente, a Satisfação pode ser um estado emocional desejado 

que reforça uma experiência positiva de consumo. Quando a experiência é positiva, evita-

se a necessidade de reparação e as fricções decorrentes de um episódio negativo. 

Ademais, o reforço reafirma o processo de decisão e gera uma sensação de conclusão bem 

sucedida com conseqüente sentimento de estabilidade e serenidade da experiência vivida 

pelo indivíduo.  

Abaixo seguem outras interpretações acerca da Satisfação do consumidor: 

• uma reação afetiva pós-escolha referente a uma ocasião de compra específica 

(OLIVER, 1980); 

• a conseqüência de uma experiência de consumo, na qual o consumidor 

experimenta um reforço positivo que compensa seu esforço (WESTBROOK e 

OLIVER, 1991a); 

• um estado cognitivo de recompensa adequada ou inadequada relativa aos 

esforços efetuados em uma situação de compra (HOWARD e SHETH, 1969); 

• o prazer retirado de uma experiência de consumo (HUNT, 1977);  
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• o resultado da percepção pelo cliente do valor recebido numa transação 

comparado ao de transações realizadas com fornecedores concorrentes 

(HALLOWELL, 1996); 

• a avaliação  de uma experiência de consumo de um produto, comparando-se o 

resultado esperado com o recebido (KRISTENSEN, MARTENSEN e 

GRONHOLDT, 1999) e; 

• avaliação pós-consumo em que a alternativa selecionada seja igual, ou melhor, 

do que a expectativa (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 1995). 

Nota-se que nestas definições a Satisfação é reconhecida como um processo de 

avaliação que não ocorre necessariamente no momento em que é realizada a experiência 

de consumo. Ela pode, assim, ocorrer num momento posterior à compra, em que o 

consumidor realiza a atividade de processamento mental da Satisfação. Observa-se que 

esta abordagem da Satisfação contempla tanto o consumo imediato (por exemplo, o 

consumo de um chocolate), bem como o consumo de produtos em etapas (como uma 

viagem turística ou a escolha de uma faculdade, por exemplo). 

De forma geral, uma definição de Satisfação deve ser suficientemente ampla para 

contemplar: a) aspectos particulares de serviços; b) a Satisfação cumulativa pós-

experiência de consumo; e c) a sensação do consumidor em relação à Satisfação. Uma 

definição apresentada por OLIVER (1997) reconhece todos os elementos propostos, ao 

apontar a Satisfação como uma sensação de suprimento do consumidor e sua avaliação de 

que algum atributo do produto tenha causado um sentimento de prazer decorrente da 

experiência de consumo – incluindo a percepção de que foram superadas (ou 

alternativamente, não atingidas) as expectativas que se tinha em relação à experiência. Em 

alguns casos, o objetivo esperado de uma experiência de consumo pode ser intangível, e 

mesmo assim pode decorrer uma sensação de prazer da experiência. 
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A definição sugere ainda que o prazer aumenta ou diminui de acordo com a 

sensação de suprimento. Esta sensação é uma função de um referencial que atua como 

padrão de comparação; um objetivo que o indivíduo deseja conquistar. Existem, assim, 

dois determinantes da Satisfação: o resultado da experiência de consumo, e o seu 

referencial comparativo. 

As pessoas consomem porque existe uma necessidade e querem satisfazer algum 

desejo. As necessidades dos indivíduos foram estudadas por MURRAY (1938), que 

definiu desejos básicos (como poder, autonomia, conquista, colaboração, etc). 

A Satisfação está relacionada à idéia de reforço, uma recompensa que sustenta um 

posicionamento (MURRAY, 1938). Para exemplificar o conceito de reforço, imagine-se 

um indivíduo inicialmente em estado de repouso (neutralidade hedônica), em que todos os 

seus desejos estão satisfeitos. Suponha-se que, neste ponto, lhe seja introduzido um déficit 

relativo a algum hiato psicológico ou fisiológico. Deste déficit, surge uma necessidade de 

trazer a situação de volta à normalidade (no contexto do consumo, a aquisição de algum 

produto ou serviço). A sensação que resulta da volta à normalidade é o alívio. Da mesma 

forma, numa situação de melhoria de suas condições, o indivíduo que estava no estado de 

neutralidade experimenta uma sensação de alegria e prazer, ao ver sua utilidade 

aumentada quando algum benefício que é adicionado. 

Em certas circunstâncias, uma empresa pode induzir os consumidores à 

insatisfação, como por exemplo, uma montadora que decide promover uma linha nova de 

automóveis, descontinuando uma linha antiga. A montadora pode gerar propositadamente 

sentimentos negativos em relação à linha antiga, por exemplo, divulgando um possível 

menor valor de mercado para o carro antigo, ou informando que serviços e peças da linha 

antiga podem se tornar escassos. 
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São evidentes as dificuldades de mensuração da Satisfação. O conceito de 

Satisfação possui significados diferentes para diferentes pesquisadores e empresas, o que 

dificulta comparações. O estado psicológico e a resposta emocional complexa tornam a 

mensuração complexa e de difícil execução (EVRARD, 1993). Ademais, a Satisfação 

varia ao longo do tempo, depende do produto, muda conforme o tipo de clientes, e varia 

conforme o grau de acesso do cliente a novas informações. Por fim, quando medida 

unicamente em termos econômicos, a mensuração desconsidera aspectos psicológicos e 

emocionais (ANDREANSEN e LINDESTAD, 1998). Para suprir esta lacuna, é 

apresentada uma revisão acerca das teorias psicológicas de dissonância cognitiva e de 

contraste e assimilação, explicativas de alguns mecanismos formadores da Satisfação.   

2.4.2 Teoria da dissonância 

No caso da primeira experimentação de um produto pelo consumidor, suas 

expectativas provavelmente dependerão da informação de que dispõe a princípio, 

coletadas através da comunicação direta da propaganda da empresa ou através de 

comentários de terceiros. 

No momento em que o consumidor decide se comprará o produto, pode abrir mão 

das características únicas (unique selling proposition) que poderiam ser propiciados por 

produtos concorrentes. Esta decisão pode originar sentimentos de arrependimento, 

insatisfação ou desapontamento, que resultarão em um estado de apreensão pós-escolha, 

precedente à experimentação efetiva do produto escolhido. 

A este estado de apreensão denominou-se dissonância cognitiva (FESTINGER, 

1975), que será tanto mais importante quanto maior for o valor do produto, e quanto mais 

severas forem as conseqüências da sua escolha para o consumidor. Por exemplo, a 

dissonância será bastante relevante nas escolhas de faculdade ou de moradia, que 

constituem decisões de longo prazo. 
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Quando se vê obrigado a se comportar de maneira diferente da desejada por 

qualquer razão, o indivíduo poderá buscar evitar a dissonância, adaptando seu 

comportamento e modificando suas cognições. Em outras palavras, a dissonância 

moderada é a motivação de que o consumidor dispõe para reduzir seu desconforto 

buscando a consonância. Um exemplo de dissonância moderada é a procura de 

informações que justifiquem o acerto de uma escolha através de atenção seletiva positiva. 

Já a dissonância alta não é transformada em consonância, gerando desconforto 

psicológico para o indivíduo. 

Elaborando o conceito de dissonância, imagine-se um consumidor em diferentes 

estágios de um processo de compra. Denomine-se “A” o estágio que antecede a decisão, 

“B” o que antecede a compra, “C” o que antecede o uso, e “D” a fase de uso. 

Para cada fase, há um fator de incerteza. No estágio A, a oferta de produtos 

alternativos é atraente, o que gera uma resposta psicológica categorizada como conflito de 

decisão. 

No estágio B, a incerteza decorre dos atributos dos demais produtos que não foram 

selecionados, mas como a compra ainda não ocorreu, ainda é tempo de rever a decisão; a 

resposta psicológica neste caso é a preocupação. Esta resposta, caso a experiência de 

compra em estágios posteriores seja desfavorável, poderá gerar sentimentos de 

arrependimento. 

No estágio C, mesmo que a posse ainda não tenha efetivamente ocorrido, o 

consumidor já comprou o produto, podendo sentir ansiedade e insegurança, causadas pela 

suspeita de que o produto não apresentará o desempenho esperado. 
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No estágio D, o desempenho já é conhecido, e influencia a confirmação e a 

Satisfação. Neste ponto, ocorre o processamento de diversos referentes comparativos. Se 

o produto for destinado a consumo continuado, é inevitável que da situação de 

desconforto decorra um sentimento negativo em relação ao consumo futuro. O sentimento 

de apreensão é ilustrativo de uma expectativa negativa, o sentimento de tranqüilidade é 

ilustrativo de uma expectativa positiva. 

A dissonância é, portanto, uma parte importante do processo de decisão. É comum 

mensurá-la através da proporção de itens dissonantes em relação ao total de itens 

considerados. 

Segundo OLIVER (1997), a investigação da dissonância normalmente foca o 

conflito de decisão, mas uma linha alternativa de pesquisa poderia focalizar a 

discrepância entre o esforço do consumidor e os benefícios por ele recebidos. Além disso, 

poucos trabalhos discutem mecanismos de redução da dissonância (OLIVER, 1997). 
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2.4.3 Contraste e assimilação 

Na seqüência da evolução teórica acerca dos elementos formadores da Satisfação 

do consumidor, surgiram os conceitos teóricos de assimilação e contraste. Destes 

conceitos, postula-se que os indivíduos possam apresentar duas percepções opostas diante 

da recepção de uma mensagem (OLIVER, 1997). Em situações de equivalência da 

percepção da mensagem por parte do comunicador e do receptor, ocorre a assimilação. Na 

situação inversa, ocorre o contraste. 

A assimilação enfatiza a inércia do indivíduo, levando-o a aceitar diferenças em 

relação à posição adotada por ele anteriormente. Tal atitude pressupõe que o indivíduo é 

capaz de racionalizar discrepâncias aparentes. A reação do observador, neste caso, é de 

desprezar as discrepâncias, buscando a congruência entre observador e comunicador. 

Por outro lado, o contraste pode ser descrito como uma ampliação das 

discrepâncias entre a opinião própria vis-à-vis o ponto de vista de outras pessoas. De 

acordo com a teoria, nesta situação as diferenças são amplificadas. Por exemplo, se um 

observador apresenta posições políticas liberais em oposição a um comunicador 

conservador, este pode ser rotulado reacionário. 

O contraste gera uma reação amplificadora da distância existente entre as 

percepções pertencentes ao comunicador, e as do observador. Numa situação de contraste 

no consumo, a má imagem a respeito do provedor pode transformar uma situação de 

desempenho regular, extrapolando-a para a percepção de desempenho muito ruim. 
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As reações extremas são ilustradas na Figura 2.2. Quando há assimilação, a 

percepção do desempenho (seja ele melhor, ou não, que a expectativa) se aproxima de 

níveis neutros, indicados pelos pontos A e B. 

O inverso ocorre na presença de contraste. O desempenho melhor do que a 

expectativa (ponto C) é visto como ainda mais favorável, e o desempenho pior do que a 

expectativa (D) amplifica a expectativa negativa anterior. 

 

 

Figura 2.2 - Conceitos da assimilação e contraste 
(Fonte: OLIVER, 1997) 
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A discussão sobre os conceitos de assimilação e contraste gerou contribuições que 

confirmaram seus efeitos, além de ter explicado a ocorrência destes efeitos em diferentes 

contextos (OLIVER, 1997). As conclusões destas contribuições são de que a assimilação 

se manifesta quando o desempenho está próximo das expectativas ou da percepção do 

consumidor. A este caso se denominou zona de aceitação. De outro lado, o contraste se 

manifesta quando o desempenho está distante das expectativas. Ou seja, nesta zona de 

rejeição, o produto é melhor ou pior do que era esperado inicialmente. 

Um problema apontado nos trabalhos que estudaram as teorias de contraste e 

assimilação é que a desconfirmação da expectativa, do ponto de vista do cliente, é uma 

variável ausente no modelo, não podendo, assim, ser medida. Para WEAVER e 

BRICKMAN (1974), os trabalhos desta natureza assumiram duas premissas: 

1. Um mau desempenho com expectativa alta resulta em 
desconfirmação negativa e desapontamento; 

2. Um bom desempenho com expectativa baixa resulta em 
desconfirmação positiva e deslumbramento. 

 

Refutando estes argumentos através da realização de um experimento, WEAVER e 

BRICKMAN (1974) demonstraram que os efeitos da desconfirmação deveriam ser 

separados da expectativa e desempenho, evidenciando a necessidade de investigação das 

relações causais propostas com maior profundidade. Desta forma, a seguir são 

apresentadas as diversas dimensões teóricas da Satisfação, com o objetivo de mapear as 

relações de causa e conseqüência. 
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2.4.4 Dimensões da Satisfação 

A Tabela 2.1 oferece uma análise conceitual das dimensões da Satisfação. A 

primeira dimensão diz respeito ao nível de agregação. 

No nível individual, o foco está na Satisfação do consumidor, baseado em uma 

experiência de consumo específica ou transação. 

No nível seguinte o foco recai na Satisfação acumulada, também chamada 

Satisfação de longo prazo. Neste caso, a experiência de consumo é repetida, como por 

exemplo, o cliente habitual de um restaurante (TEAS, 1993; PARASURAMAN, 

ZEITHAML e BERRY, 1994a). 

Na segunda dimensão, para cada nível de agregação é oferecida uma explicação 

acerca dos mecanismos antecedentes da Satisfação, uma ilustração conceitual do tipo de 

Satisfação envolvido, e suas conseqüências comportamentais. Das especificidades do 

nível de agregação, podem derivar conseqüentes distintos. 
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Tabela 2.1 - Dimensões da Satisfação 
(Fonte: OLIVER, 1997) 

 

 

 

Nível Antecedentes Conceito Conseqüentes
Indivíduo/ satisfação 
com a transação

Desempenho da 
experiência de 
consumo

Específico à 
transação

Elogio

Reclamação
Propaganda boca-a-
boca

Indivíduo/ satisfação 
acumulada

Desempenho 
histórico 
acumulado

Síntese da 
satisfação

Atitude

Lealdade
Troca de produto

Clientes da empresa Reputação Média da 
satisfação

Participação de 
mercado

Qualidade do 
produto

Índice de 
recompra

Lucratividade

Promoção Posicionamento 
competitivo

Sociedade Variedade de 
produtos e serviços

Sentimento do 
consumidor

Tranqüilidade

Qualidade geral Bem estar social Produtividade

Progresso
Consumerismo
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A fim de ilustrar a medição da Satisfação individual do cliente com uma transação, 

oferece-se o exemplo da figura 2.3. 

Trata-se de uma pesquisa interna da AMERICAN EXPRESS (1999), onde se 

avalia a Satisfação com o tratamento de contas novas da empresa. Alguns dias depois de 

solicitar o cartão, o cliente recebe um questionário onde se pede que avalie o atendimento 

da empresa. A avaliação global do processo é regular ou ruim para 11,5% dos 

respondentes. 

A importância relativa dos quesitos “responder satisfatoriamente às minhas 

perguntas” e “tempo de recepção do novo cartão” é indicada nos retângulos da figura. 

Aparentemente, o cliente aceita uma pequena demora, mas exige que suas dúvidas sobre o 

andamento da proposta sejam respondidas satisfatoriamente. 

 

 

Figura 2.3 - Transaction-Based Survey 
(Fonte: AMERICAN EXPRESS, 1999) 



 

 64

Define-se Satisfação acumulada como o resultado das diversas transações que 

conduzem a uma avaliação global. Este conceito foi denominado Satisfação 

microeconômica por ANDERSON, FORNELL e LEHMANN (1994), que a associaram à 

lucratividade da empresa. 

Outros autores contribuíram com a definição de Satisfação acumulada. Para 

MITTAL, ROSS e BALDASARE (1998), Satisfação é um julgamento genérico 

cumulativo. Para FORNELL (1992), Satisfação é o resultado de uma avaliação global ao 

longo do tempo. Na mesma direção, GARBARINO e JOHNSON (1999) definem 

Satisfação como uma avaliação geral de todas as experiências que o consumidor vive com 

a empresa. 

Das avaliações de transações específicas acumuladas deriva uma atitude global que 

pode ser interpretada como a orientação do indivíduo em relação a um objeto (BITNER, 

1995; BOLTON e DREW, 1991a e 1991b).  

A Satisfação acumulada apresenta um caráter multi-período, resultante de 

transações passadas, e não está necessariamente ligada a um episódio específico, sendo 

relativamente estável. 

É plausível propor que a Satisfação acumulada pode anteceder uma mudança de 

atitude, determinando um padrão de expectativas preditivas ou normativas para o 

consumo futuro. 
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Para exemplificar a Satisfação no nível agregado, ilustra-se na Figura 2.4 a 

metodologia American Customer Satisfaction Index (ACSI), de FORNELL et al (1994), 

que analisa a Satisfação do consumidor de diversos níveis sócio-culturais oferecendo uma 

base de mensuração uniforme que permite a comparação de índices de Satisfação 

empresariais de diferentes indústrias ou países. ANDERSON, FORNELL e LEHMANN 

(1994) produziram estudos semelhantes nos setores de produtos e serviços no varejo. 

Figura 2.4 – Modelo ACSI 
(Fonte: FORNELL et al, 1994) 

No modelo ACSI, o construto Qualidade percebida corresponde à avaliação do 

cliente sobre o episódio. Esta avaliação apresenta um efeito positivo sobre o seu 

conseqüente, Satisfação. Os outros antecedentes da Satisfação são Valor percebido, que 

incorpora o fator preço e comparações que o cliente faz entre um provedor e os demais. 
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No modelo de FORNELL et al (1994), a expectativa resume experiências 

anteriores envolvendo cliente e provedor, incluindo formas de comunicação implícitas ou 

explícitas nas quais promete-se fornecer determinado serviço segundo padrões objetivos 

(como, por exemplo, “Satisfação garantida ou o dinheiro de volta”, “dinheiro em 24 

horas”, e assim por diante). 

Os episódios específicos de consumo são importantes determinantes da Satisfação 

acumulada, e, conseqüentemente, a freqüência de contato é importante na formação da 

Satisfação. Esta importância é evidenciada pela Tabela 2.2, onde aparecem episódios 

categorizados pela freqüência de contatos (singulares, repetitivos, contínuos e constantes). 

Episódios simples possuem dimensões diminutas, como, por exemplo, o ato de 

consumir um refrigerante, tomar um ônibus, ou acender a luz. Já o episódio complexo 

envolve mecanismos interdependentes e intrincados, como, por exemplo, planejar uma 

viagem ou jantar em um restaurante sofisticado. Simples ou complexo, o episódio produz 

uma resposta do consumidor, dependente da freqüência de contato. 

Quando a repetição é improvável, ou há baixa probabilidade de ocorrência, a 

Satisfação é baseada em um episódio específico. Na medida em que se caminha no 

contínuo da tabela 2.2, eventos repetitivos são processados com base na avaliação 

integrativa do conjunto de episódios; no extremo oposto, há os episódios corriqueiros a 

respeito dos quais não se pensa muito. Exemplificando: normalmente a Satisfação do 

indivíduo não aumentará ou diminuirá com o fato de assistir ao episódio da semana de sua 

série favorita na televisão. 

Da mesma forma, as pessoas vão ao teatro com maior ou menor freqüência. A 

repetição destes episódios poderá fazer com que alguns indivíduos avaliem a Satisfação 

de formas diferentes, por exemplo, segundo o tamanho da fila, segundo a apresentação em 

si, ou segundo características invariantes (como localização ou conforto da sala). 
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Tabela 2.2 - Hierarquização dos episódios 

(Fonte: OLIVER, 1997) 

 

A discussão sobre o tema da hierarquização dos episódios explica como são 

supridas as necessidades dos consumidores. Quanto mais freqüentes forem os episódios, 

maior será a sensação de suprimento agregado, e a avaliação do consumidor será 

estabelecida com base em objetivos amplificados. 

Episódios 
singulares

Episódios 
repetitivos 

discricionários

Episódios 
repetitivos 

programados

Episódios 
contínuos

Episódios 
constantes

Experimentação 
não repetida

Presente para si 
próprio

Consumo 
diário

Luz, gás e 
água

Qualidade do ar

Viagem Televisão Correio Mobiliário
Novidade Jogos Transporte 

público
Conserto Academia
Urgência 
médica

Restaurante 
requintado

Trabalho Casa Saúde

Parto Viagem 
doméstica

Educação Casamento Bem estar

Viagem de 
sonho

Shopping center Compra de 
gêneros 
alimentícios

Família Vida

Jogos olímpicos Eventos 
esportivos

Automóvel Comunidade Espiritualidade

Cair na malha 
fina da Receita 
Federal

Governo

Si
m

pl
es

C
om

pl
ex

os
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2.4.5 Atributos geradores de Satisfação de produtos e serviços 

Todo produto se propõe a desempenhar uma função, e é por este motivo que 

muitos estudos da Satisfação mensuram o desempenho de atributos. Atributos podem ser 

intrínsecos (componentes físicos e características funcionais como design, cor, resistência, 

sabor e matéria-prima), ou extrínsecos (como preço, propaganda, marca e disposição no 

ponto de venda). Utilizam-se atributos intrínsecos para melhorias do produto em si. Por 

sua vez, os atributos extrínsecos são criados para influenciar a decisão do consumidor 

quando ele encontra produtos com atributos intrínsecos semelhantes. São exemplos de 

atributos extrínsecos ações promocionais e preço do produto. 

Em determinadas circunstâncias, o cliente pode estar completamente 

desinteressado em relação ao desempenho do atributo, dependendo da categoria de 

produto e da freqüência de contato. Por exemplo, sendo desprezíveis as conseqüências de 

um mau serviço, pode haver envolvimento passivo do indivíduo, que não apresenta 

interesse em efetuar o processamento das conseqüências deste episódio. 

Um assunto a ser explorado nas pesquisas de opinião do consumidor é a 

identificação dos atributos geradores de Satisfação. Tipicamente, o profissional de 

Marketing tenta identificar os atributos importantes para a viabilização de ações de 

melhoria de Satisfação do consumidor. Hipoteticamente, é possível encontrar uma 

combinação ótima de atributos (URDAN e URDAN, 2001). 

É relevante que o cliente defina o motivo pelo qual considera um atributo 

importante. Um atributo pode ser um requerimento de mercado; todos os produtos devem 

possuí-lo, o que diminui sua importância relativa à Satisfação como diferencial. Porém, a 

ausência deste tipo de atributo causa insatisfação. 
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Existem alguns riscos em se coletar a importância dos atributos. Não se deve 

pressupor que os itens melhor (ou pior) avaliados são os que mais influenciam a 

Satisfação (ou insatisfação). Os atributos listados podem não ser importantes para todos 

os clientes. A extensão do questionário pode fazer com que aspectos importantes da 

Satisfação não sejam capturados. Durante as várias etapas do processo de consumo é 

plausível que os atributos tenham suas importâncias alteradas. De maneira geral, não se 

garante a coerência entre a importância do atributo e a Satisfação, e não se obtém ganhos 

relativos através do emprego de escalas de importância dos atributos. 

Para entender o processo de formação da Satisfação, é importante compreender o 

grau de especificidade e abstração dos atributos. Imagine-se, por exemplo, um cliente de 

uma oficina mecânica. No nível micro, o cliente pode observar se as instalações são sujas, 

se os mecânicos usam uniforme, se é oferecido café aos clientes, e assim por diante. A 

avaliação deste tipo de quesito propicia valor máximo de diagnóstico e informação para a 

ação gerencial. 

Para JONES e SASSER (1995) existem quatro níveis de elementos que 

influenciam a Satisfação: (a) os elementos básicos do produto; (b) os serviços criados 

para facilitar a utilização (como atendimento ao cliente ou site de Internet, por exemplo); 

(c) o gerenciamento de reclamações (criados para reverter episódios negativos) e;  (d) os 

serviços de valor agregado (como customização, por exemplo). 

Uma categorização encontrada na literatura é a do consumo utilitário versus 

hedônico. O consumo utilitário (também denominado instrumental) diz respeito às 

funções básicas que o produto se propõe a cumprir, como, por exemplo, o tamanho de um 

porta-malas ou a economia de um automóvel. O consumo hedônico provoca sensações 

intangíveis, influenciados por atributos como estilo ou a atratividade que o produto exerce 

sobre outras pessoas. 
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LEVITT (1983) propôs o modelo de atributos da Figura 2.5. O anel central 

representa os benefícios e atributos básicos do produto. O nível subseqüente representa o 

desempenho esperado do produto ou serviço (por exemplo, servir-se comida em um 

restaurante). O anel seguinte simboliza o produto expandido, havendo melhorias, como, 

por exemplo, toaletes limpos e recepção acolhedora no restaurante. O último nível 

representa atributos potenciais de atração e retenção de clientes. 

 

Figura 2.5 – Dimensões dos atributos 
(Fonte: LEVITT, 1983) 

 

As setas na figura 2.5 ilustram o fato de que a evolução das necessidades do 

consumidor, e o mercado, podem fazer com que os atributos mudem de nível. Estas 

classificações de atributos são bastante abstratas, e a relação entre os atributos e a 

Satisfação não é evidente. Cabe notar que o desempenho do atributo e a Satisfação do 

consumidor podem representar aspectos bastante distintos. Por exemplo, pode haver 

insatisfação mesmo para produtos de alto desempenho. 
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A categorização de atributos é dificilmente generalizável para todas as situações de 

consumo, indústrias e tipos de cliente. Um modelo bastante difundido é o ServQual de 

PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY (1988). Este modelo incorpora a medição da 

Satisfação segundo as expectativas do cliente. No modelo da figura 2.6, há cinco 

dimensões que compõem o construto da Satisfação, operacionalizadas através de 22 

variáveis. 

 

 
Figura 2.6 – Qualidade de serviços ServQual 

(Fonte: PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY, 1988) 
 

Para os autores do ServQual, há cinco dimensões gerais que podem ser adaptadas 

para a maioria dos serviços. Por exemplo, a cortesia dependerá da situação e do tipo de 

consumo; num restaurante, a cortesia pode ser o tratamento especial ao cliente, e para o 

frentista, pode ser o oferecimento para limpeza do pára-brisa. A importância dos atributos 

varia. Por exemplo, cortesia pode não ser importante para produtos onde não há interação. 
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A metodologia ServQual foi testada em diversos contextos, produtos e indústrias. 

Recomenda-se a aplicação de um pré-teste para identificação dos atributos supérfluos e as 

dimensões importantes dos serviços antes da aplicação da metodologia em si. 

2.4.6 Expectativas 

A discussão que segue aborda os mecanismos psicológicos que atuam na 

expectativa do cliente, como nível de abstração, nível de desejo, e incerteza em relação ao 

desempenho. 

Para OLIVER (1997), expectativas simbolizam uma previsão de futuros eventos. A 

primeira e mais evidente expectativa é o desempenho; por exemplo, o consumidor espera 

que o produto realize uma determinada função. 

O modelo de expectativas da Satisfação de OLIVER (1997) da figura 2.7 mostra 

que existe um processamento psicológico das expectativas que, quando comparadas com 

o desempenho efetivo, levam à formação da Satisfação do cliente. 

  

Figura 2.7 - Modelo de expectativas da Satisfação 
(Fonte: OLIVER, 1997) 
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A figura 2.8 apresenta os diferentes desejos hierarquizados do consumidor: 

 
Figura 2.8 - Hierarquização dos desejos 

(Fonte: OLIVER, 1997) 

 

O modelo de hierarquia dos desejos auxilia a compreensão da extensão de uma 

zona de tolerância do consumidor, constituindo uma ferramenta de melhoria para o 

oferecimento de serviços. 

Existem outras categorizações das expectativas que contemplam: seu caráter ativo 

ou passivo; a incerteza a seu respeito; e o conhecimento acerca dos possíveis resultados 

do desempenho (OLIVER, 1997). Concluindo a discussão dos elementos formadores da 

expectativa, atesta-se que são intangíveis; dificilmente mensuráveis, e é muito difícil 

conhecer as probabilidades de ocorrência de desempenho a princípio. 
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Para WOODRUFF, CADOTTE e JENKINS (1983), as expectativas fazem parte de 

um quadro de referências baseado em normas históricas, na experiência, ou na expectativa 

de desempenho da marca. Uma referência usual é a comparação da experiência do 

consumidor com as experiências de pessoas conhecidas do círculo do consumidor, como 

amigos e familiares. 

Algumas fontes de referência externa são a propaganda da empresa, a propaganda 

boca a boca, as informações de terceiros (como agências de proteção ao consumidor) e as 

informações transmitidas pelo provedor (como, por exemplo, nome da marca ou 

instalações). 

Para exemplificar as referências, imagine-se um comprador de imóvel. No caso de 

mudança de bairro, existe um alto grau de incerteza em relação ao local de um imóvel. A 

incerteza é reduzida quando é feita uma pesquisa de mercado, sendo que o consumidor 

poderá encontrar um imóvel que categoriza como ideal. Se o consumidor procurar 

imóveis no bairro onde reside atualmente, o referente poderia passar a ser a busca por 

algo melhor que a residência atual. 

Tomando agora outro atributo referente à mudança de bairro: disponibilidade de 

serviços de limpeza. O comprador adquire o imóvel, para só depois descobrir que não há 

serviços de limpeza no bairro que escolheu. A primeira reação é de surpresa. 

Subseqüentemente, uma expectativa que não era processada cognitivamente é processada 

intensamente em virtude da experiência vivida. Este exemplo demonstra que existem 

regiões de neutralidade, onde as expectativas fazem com que ligeiras desconfirmações 

não resultem em Satisfação. 
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2.4.7 Satisfação nas relações entre empresas 

Em que pese o interesse desta pesquisa estar centrado na Satisfação do 

consumidor, na literatura de Satisfação entre empresas encontram-se conceitos que podem 

contribuir no entendimento dos mecanismos formadores da Satisfação do cliente 

empresarial. 

Com o intuito de ilustrar as particularidades no âmbito dos modelos relacionais 

específicos às empresas, o modelo de VIANA, CUNHA e SLONGO (2001) é reproduzido 

na Figura 2.9. 

Figura 2.9 – Modelo de Satisfação 
(Fonte: VIANA, CUNHA e SLONGO, 2001) 
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Neste modelo, o construto informação é definido como a troca de comunicações 

formais ou informais que formam um padrão de comunicação que reforça a confiança 

entre os parceiros. 

Os construtos acesso a alternativas e custo de manter o relacionamento 

correspondem à avaliação da melhor escolha dos diferentes provedores. 

No modelo de VIANA, CUNHA e SLONGO (2001), a dependência do fornecedor 

diminuirá conforme também diminuir a percepção de diferenciação entre as opções 

disponíveis. As contribuições de ANDERSON e NARUS (1995), e GANESAN (1994), 

confirmam que a dependência aumenta quando os benefícios resultantes do 

relacionamento suplantam as ofertas dos concorrentes e quando existem menos 

participantes competindo no mercado. 

2.4.8 Desconfirmação 

Uma vez experimentado o produto, resulta a Satisfação final, uma comparação 

entre as referências internas e externas de expectativas iniciais de desempenho e as finais. 

Este conceito de desconfirmação das expectativas é prevalente na literatura da área de 

Marketing (ANDREASEN, 1977). 

OLIVER (1993a) postula que a Satisfação do consumidor resume um estado 

psicológico resultante da emoção de expectativas prévias desconfirmadas positiva ou 

negativamente. 

Para BERRY, ZEITHAML e PARASURAMAN (1985), a desconfirmação é uma 

avaliação da transação referente a um episódio específico durante a experiência de 

consumo, dependente de contexto e situação. 
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Recentemente, a desconfirmação passou a ser mensurada de forma direta. A Tabela 

2.3 ilustra um instrumento de captura da valência e intensidade dos sentimentos do 

consumidor (OLIVER, 1997). 

 

Tabela 2.3 - Questionário para mensuração direta da desconfirmação 
(Fonte: OLIVER, 1997) 

Minhas expectativas anteriores em relação a este serviço eram..
Muito altas Justas Muito baixas
O desempenho final 
foi inferior ao que eu 
esperava

O desempenho final 
era exatamente o que 
eu esperava

O desempenho final 
foi superior ao que 
eu esperava

No global, este serviço ou característica foi..
Muito pior que o 
esperado

Como esperado Muito melhor que o 
esperado  

 

Nota-se que as escalas de desconfirmação são bipolares, ou seja, podem assumir 

tanto valores positivos como negativos. Recomenda-se empregar os termos 

desconfirmação positiva, negativa e nula, respectivamente, para o desempenho que está 

acima, abaixo, e à altura das expectativas originais. 

Portanto, a desconfirmação é avaliada considerando o caráter positivo ou negativo 

de acordo com expectativas. Este tipo de questionário pode ser utilizado em distintas 

aplicações. 
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A Tabela 2.4 mostra a categorização das desconfirmações conforme a valência 

proposta por OLIVER (1997), incluindo a noção de probabilidade de ocorrência de um 

evento  e o desejo de que ele aconteça. 

 
Tabela 2.4 - Valência e tipo da desconfirmação 

(Fonte: OLIVER, 1997) 

Desconfirmação Experiência de consumo
Positiva Ocorre evento desejável com baixa 

probabilidade de ocorrência
Não ocorre evento indesejável com alta 
probabilidade de ocorrência

Nula Ocorre (ou não) evento com alta (ou baixa) 
probabilidade de ocorrência

Negativa Não corre evento desejável com alta 
probabilidade de ocorrência
Ocorre evento indesejável com baixa 
probabilidade de ocorrência  

 

Ilustrando a desconfirmação negativa, imagine-se um estudante que espera receber 

nota 8 com um bom grau de confiança. O fato de receber nota 5 cria desconfirmação 

negativa.  

Um exemplo de desconfirmação positiva é passar o inverno sem pegar resfriado. 

Outro exemplo é ganhar na loteria. 

A desconfirmação nula ocorre em duas situações: quando um evento altamente 

provável ocorre, e quando um evento altamente improvável não ocorre. O fato de o 

evento ser desejado ou indesejado não é relevante. Um exemplo é receber presentes de 

familiares no aniversário. 
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A desconfirmação pode ter caráter subjetivo ou objetivo, e, no segundo caso, 

poderá ser medida. Como exemplo de desconfirmação subjetiva, considerem-se dois 

consumidores distintos, com expectativas diferentes, e que tenham comprado o mesmo 

produto. Possivelmente, estes consumidores demonstrarão níveis diferentes de 

desconfirmação subjetiva, porque só o consumidor é capaz de atribuir para si próprio a 

correta extensão da valência da desconfirmação. 

Assim, um consumidor espera que o automóvel que ele escolheu percorra 10 

quilômetros com um litro de combustível, enquanto o outro consumidor espera que o 

mesmo automóvel percorra 13 quilômetros com a mesma quantidade de combustível. O 

desempenho efetivo é de 11 quilômetros por litro. O primeiro consumidor manifestará 

desconfirmação subjetiva (ótimo desempenho), ao passo que o segundo terá sensações de 

desagrado. 

Suponha-se que um destes consumidores deixe de anotar a quilometragem e o 

abastecimento, que são etapas necessárias para calcular a discrepância entre expectativa e 

desempenho. Mesmo assim, é possível que ocorra desconfirmação subjetiva, com a 

diferença que ela agora é baseada na percepção do consumidor. 
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Pesquisas confirmam o modelo da figura 2.10 (OLIVER, 1997). 

Figura 2.10 - Modelo de desconfirmação 
(Fonte: OLIVER, 1997) 

As variáveis de expectativa e de desempenho são consideradas exógenas no 

modelo da figura 2.10 por não possuírem antecedentes. 

A correlação entre a expectativa e o desempenho depende do produto ou serviço 

investigados, e poderá ser nula, positiva ou negativa. 

A ligação direta entre expectativas e Satisfação é o efeito de assimilação. O modelo 

postula, também, uma ligação direta entre desempenho e Satisfação não mediada pela 

desconfirmação (OLIVER, 1997). 

Assim, em certas circunstâncias, pequenas desconfirmações não afetam a 

Satisfação, podendo ser atribuídas a causas externas ou a fatores que estejam fora do 

controle do provedor. 

Normalmente, a primeira reação de insatisfação do consumidor frente a uma 

desconfirmação negativa é o desapontamento. Novas desconfirmações que forem 

surgindo influenciarão sua atitude. 



 

 81

O modelo da figura 2.10 sumariza conceitos e sintetiza a representação dos 

elementos que compõem a desconfirmação. Existem variações em torno deste modelo. 

Uma delas inclui diferenças na forma com que os elementos (por exemplo, desempenho e 

expectativas) são processados ou não. Uma segunda variação considera que grupos 

particulares de indivíduos processam os conceitos de maneira distinta à forma com que 

um indivíduo comum faria. Em uma outra variação, ainda, aborda-se a desconfirmação 

segundo as subdivisões de benefícios e problemas. Por último, existem trabalhos que 

analisam a possibilidade de diferentes características de resposta para atributos distintos 

(OLIVER, 1997). 

2.4.9 Atribuição 

Da experiência de consumo por parte do consumidor derivam cognições. Baseado 

em avaliações acerca da responsabilidade do episódio por parte do provedor, o 

consumidor experimenta emoções e sentimentos afetivos, como, por exemplo, culpa ou 

gratidão. No contexto do consumo, por exemplo, pode surgir um sentimento de rancor 

para com o fabricante de um produto defeituoso, o sentimento de culpa por uma decisão 

de compra mal feita, ou o prazer por ter escolhido um produto de excepcional qualidade. 

A teoria da atribuição surgiu com o trabalho de HEIDER (1958). A preocupação 

original era explicar as reações de consumidores e o que por eles fosse atribuído a outras 

pessoas (como, por exemplo, intenção e esforço). O estudo citado reconhece a existência 

de fatores externos que não podem ser atribuídos a outrem. 

Há na teoria da atribuição uma distinção entre causa e razão. Define-se causa como 

o agente capaz de produzir determinado efeito, e razão como as formas explicativas do 

ponto de vista do cliente. 
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Um outro conceito é a justificação ou racionalização, no qual um indivíduo pode 

ou não conhecer a razão de determinado comportamento, e poderá lançar mão de uma 

forma explicativa socialmente aceitável para um evento, como, por exemplo, uma pessoa 

que descarta um pretendente dando uma justificativa delicada (OLIVER, 1997). 

Segundo a teoria da atribuição, o consumidor atribui mais ou menos 

responsabilidade sobre o desempenho de serviços ao fornecedor de serviços, conforme a 

sua percepção dos seguintes fatores: (a) lócus ou origem do problema (interna, ou não, ao 

provedor); (b) diferenciação entre problemas permanentes e episódios ocasionais e; (c) 

existência de intencionalidade e controle da ação por parte do provedor. 

A Figura 2.11 mostra o modelo de atribuição de OLIVER (1997). A 

desconfirmação é função das expectativas. O modelo considera eventos que não eram 

esperados, como, por exemplo, a frustração de enfrentar a não-ocorrência de algum 

objetivo previsto. 

Figura 2.11 – Seqüência desconfirmação/ atribuição/ afeto 
(Fonte: OLIVER, 1997) 
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Neste modelo, a avaliação primária não é mediada pela desconfirmação (ou seja, a 

avaliação primária depende apenas do desempenho), e corresponde a um sentimento 

básico do tipo bom ou ruim, ao passo que as avaliações posteriores passam pelo 

processamento da desconfirmação. 

O construto “sentimento afetivo” da figura 2.11 é um conseqüente da atribuição. A 

seqüência de episódios do consumo faz com que se passe do nível cognitivo, para o nível 

afetivo. Quanto maior for a importância do resultado do desempenho, maior será o 

sentimento afetivo. 

Note-se a ligação entre a avaliação primária e a atribuição. Esta relação é 

verificada em vários estudos na área, que mostram existir grandes diferenças de atribuição 

quando ocorre sucesso ou fracasso. A Tabela 2.5 abaixo mostra algumas das possíveis 

diferenças. 

 
Tabela 2.5 - Atribuições típicas 

do sucesso ou fracasso 
(Fonte: OLIVER, 1997) 

Sucesso Fracasso

Atribuição 
interna

Orgulho Culpa

Competência Remorso
Atribuição 
externa

Gratidão Raiva

Surpresa 
agradável

Surpresa 
desagradável  

Assim, quando ocorre fracasso ou sucesso, derivam do processo de atribuição 

padrões de culpa ou de gratidão. Estes padrões dependem da percepção de lócus, controle 

e estabilidade por parte do cliente. É evidente a utilidade em entender estes padrões para 

prever possíveis ações e pensamentos do consumidor. 
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2.4.10 Modelo integrativo da Satisfação 

O modelo integrativo da Satisfação proposto por OLIVER (1997), reproduzido na 

figura 2.12 abaixo, incorpora os conceitos discutidos nas seções precedentes, e constitui-

se na principal fonte conceitual utilizada para operacionalização e validação do construto 

de Satisfação utilizado no modelo explicativo de Lealdade desta pesquisa. 

 

 

Figura 2.12 - Modelo de Satisfação 
(Fonte: OLIVER, 1997) 

 

 



 

 85

2.4.11 Relação entre a Satisfação e a Lealdade 

JONES e SASSER (1995) analisaram a relação entre Lealdade e Satisfação de 

consumidores em indústrias de diferentes graus de concorrência, concluindo que em 

indústrias com alto nível de competitividade, produtos semelhantes e margens reduzidas, 

um leve incremento de Satisfação resulta em melhoria substancial da Lealdade do cliente, 

como se observa no modelo apresentado na figura 2.13. 

 

Figura 2.13 – Relação entre Lealdade e Satisfação 
 segundo o grau de concorrência na indústria 

(JONES e SASSER, 1995) 

Segundo o modelo da figura 2.13, 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 do consumidor. 
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REICHHELD (2002) argumenta que melhorar a Satisfação do cliente é uma 

condição necessária, porém insuficiente, para a manutenção de um relacionamento de 

longo prazo com o cliente. De fato, em alguns segmentos onde há alto nível de 

concorrência e baixos custos de mudança, um cliente satisfeito não é um obrigatoriamente 

um cliente fiel.  

2.5 Outros antecedentes da Lealdade do consumidor 

Nesta seção, são apresentados outros construtos antecedentes da Lealdade do 

consumidor além da Satisfação, que também compõem o modelo explicativo de Lealdade 

desenvolvido nesta tese. 

2.5.1 Equidade 

A Equidade é definida como a comparação feita pelo consumidor entre os esforços 

realizados e os resultados obtidos, por ele e pelo fornecedor, nas transações realizadas ao 

longo do relacionamento de ambos (ADAMS, 1965). 

Uma crítica a esta teoria é a ênfase colocada no resultado recebido, 

desconsiderando a forma com que os procedimentos são distribuídos (LIND e TYLER, 

1988; FOLGER, 1986). 

Além de ser uma referência comparativa precedente à Satisfação, a Equidade está 

ao lado da mesma como antecedente da Lealdade Atitudinal, por representar uma norma 

de justiça distributiva de interações e trocas entre clientes e fornecedores no longo prazo 

(OLIVER, 1997). Ocorre a iniqüidade quando a avaliação dos resultados do agente e do 

parceiro não aponta para resultados equivalentes ou coerentes. 
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No campo do consumo, a Equidade é definida pelo cliente, através de percepções 

como preço, tratamento, e até mesmo o lucro do fornecedor. 

De maneira geral, os padrões de referência da Equidade são mais individuais e 

menos universais do que os outros referentes. Além disso, existem características 

particulares de intangibilidade e de contexto que determinam a Equidade, como por 

exemplo, o esforço empregado pelo consumidor, seu senso de valor, o preço pago, e a 

honestidade do provedor. 

Nota-se, portanto, que o modelo de Equidade considera o processo com que as 

interações ocorrem (por exemplo, se o tratamento é cortês), assim como a forma em que o 

episódio ocorre (ou seja, se o indivíduo recebe as informações que julga necessitar, ou se 

recebe explicações sobre decisões). 

Como forma de verificação do construto de Equidade, propõe-se a 

operacionalização das avaliações feitas pelo cliente acerca do valor de um produto ou 

serviço - comparações que o cliente faz entre as vantagens que recebe e o custo de manter 

o relacionamento com o provedor (FORNELL et al, 1994; ANDERSON e NARUS, 1995 

e GANESAN, 1994); e de sua Qualidade - percepção de benefícios do produto e do 

encontro de serviços (GRÖNROOS, 1984; FORNELL, ITTNER e LARCKER, 1996; 

FORNELL e LARCKER, 1982; DICK e BASU, 1994). Em seguida, oferece-se uma 

discussão a respeito dos construtos de Valor e de Qualidade. 

2.5.1.1 Valor 

A avaliação de serviços por parte dos consumidores em termos de atributos exerce 

impacto em seus julgamentos e assim deve ser investigada (OSTROM e IACOBUCCI, 

1995).  
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Segundo FORNELL, ITTNER e LARCKER (1996), o conceito de Valor percebido 

é constituído por comparações que o cliente faz sobre o custo de um produto em relação 

aos custos demandados por outros provedores, tratando-se de um antecedente da 

Satisfação. No processo de formação de Valor percebido de um produto ou serviço, 

consideram-se também seus atributos (FORNELL, ITTNER e LARCKER, 1996).  

Para VOSS, PARASURAMAN e GREWAL (1998), as flutuações de preço são 

comuns em muitos mercados de serviços cujo desempenho é heterogêneo. Os autores 

propõem que o nível de consistência entre preço e performance molda a relação entre as 

expectativas de performance, e o julgamento subseqüente sobre performance e Satisfação 

que o consumidor realiza. Quando preço e performance são consistentes, as expectativas 

produzem um efeito de assimilação nos julgamentos sobre Satisfação e performance por 

parte do cliente. Esta proposição foi validada em um experimento destes autores (VOSS, 

PARASURAMAN e GREWAL, 1998). 

Segundo MURPHY (2002), o custo de um produto ou serviço não possui o mesmo 

significado que seu preço, pois o custo incorpora elementos como tempo e esforços gastos 

pelo consumidor, e o preço não. Assim, o conceito de custo do consumidor deve incluir 

todos os recursos por ele utilizados na realização de uma compra. O conceito de custo, 

definido desta forma, influencia o Valor percebido pelo cliente; o grau de risco que o 

cliente atribui à compra também direciona sua percepção de Valor. Por se tratar de um 

conceito abstrato, a percepção de Valor recebido por um cliente varia de acordo com cada 

fornecedor com quem transaciona, influenciando a escolha dos fornecedores com quem 

pretende transacionar no longo prazo.  

Em uma análise conjunta envolvendo os atributos de preço, nível de qualidade, 

cortesia e capacitação de funcionários, OSTROM e IACOBUCCI (1995) desenvolveram 

um modelo em que o construto de Valor foi validado como antecedente da Satisfação e da 

intenção de compras. 
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2.5.1.2 Qualidade 

No passado, os gastos em qualidade não foram relacionados explicitamente à 

lucratividade das empresas (ZEITHAML, 2000). Mais recentemente, evidências em 

relação aos resultados gerados pela qualidade de serviços foram descobertos. Para 

ZEITHAML (2000), há uma relação entre qualidade e lucratividade. Segundo a autora, a 

qualidade percebida de serviços pode ser usada tanto agressiva como defensivamente, 

pois está diretamente relacionada à intenção de compras e, conseqüentemente, à Lealdade 

Atitudinal. Desta forma, a qualidade é considerada um direcionador de retenção de 

clientes e de lucratividade. 

Para GRÖNROOS (1984), existem dois tipos de qualidade. Uma delas é a 

qualidade técnica (conteúdo do produto ou serviço) decorrente do processo de produção, 

que pode ser avaliada de forma objetiva. Já a segunda forma, a qualidade funcional, está 

relacionada à forma com que o serviço é transferido ao cliente; por exemplo, a 

apresentação visual de funcionários ou as instalações físicas de um provedor de serviços 

ou loja. 

Em outra classificação, define-se a qualidade de duas maneiras adicionais: 1) 

qualidade objetiva, ou uma avaliação técnica de um produto ou serviço tendo como 

referência um padrão ideal; e 2) qualidade percebida (abstrata), ou o resultado da 

comparação entre as propriedades que o cliente considera que o produto deveria 

apresentar, e a resposta do provedor às suas expectativas (GARVIN, 1983). 

O modelo mais conhecido de escalas padronizadas de atributos determinantes da 

qualidade de serviços é o ServQual de PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY 

(1988), apresentado anteriormente na revisão sobre Satisfação. Este modelo incorpora a 

medição da qualidade segundo expectativas do cliente. 
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CRONIN e TAYLOR (1994) fizeram críticas ao modelo ServQual. Um ponto de 

crítica diz respeito à mensuração de escalas de serviço recebido e esperado, e da 

estimação do que seria o desempenho ideal. Estes autores testaram as relações entre 

Satisfação e Qualidade, conseguindo confirmar a Qualidade como antecedente à 

Satisfação. 

Utilizando apenas a percepção do desempenho, CRONIN e TAYLOR (1994) 

confirmaram a relação causal entre Qualidade, Satisfação e intenção de compra, de forma 

consistente com postulações teóricas prévias. 

De acordo com FORNELL, ITTNER e LARCKER (1996), o construto Qualidade 

percebida corresponde à avaliação do cliente sobre um episódio, apresentando efeito 

positivo sobre o construto Satisfação conseqüente. 
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Na Figura 2.14 se encontra o Modelo do Hiato de Qualidade (ZEITHAML, 

BERRY e PARASURAMAN, 1996), onde aparecem os níveis desejados de serviço para 

o cliente, os níveis adequados (que correspondem aos menores níveis de serviço que o 

consumidor aceitaria receber), e os níveis de prestação de serviços previstos (que 

equivalem ao reconhecimento por parte do cliente de que nem sempre será possível 

receber o serviço desejado). 

Figura 2.14 - Modelo de hiato de Qualidade 
(Fonte: ZEITHAML, BERRY e PARASURAMAN, 1996) 

 

A zona de tolerância das expectativas é o grau de variação na prestação do serviço 

que os consumidores aceitam. O hiato de qualidade decorre da grande variabilidade no 

desempenho dos provedores, ou ainda da inconsistência do desempenho de serviço ao 

longo do tempo (ZEITHAML, BERRY e PARASURAMAN, 1996). 
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São seis os fatores determinantes do serviço desejado: 

(a) intensificadores permanentes (fatores que sensibilizam o consumidor); 

(b) as necessidades de indivíduos, que definem as características que desejam; 

(c) promessas divulgadas pela empresa quanto às características do serviço a 

ser prestado; 

(d) promessas implícitas ou pistas (como por exemplo, preços altos ou 

instalações sofisticadas); 

(e) comunicação boca-a-boca, em particular, de serviços de difícil avaliação 

anterior à compra; 

(f) comparação atual com a exposição prévia do consumidor ao serviço 

 

E são quatro os fatores determinantes do serviço adequado: 

(g) intensificadores eventuais, como emergências e situações de falhas; 

(h) produtos concorrentes com serviço equivalente; 

(i) percepção da influência que o cliente considera ter no processo de 

prestação do serviço (a tolerância a falhas aumenta quando o cliente 

participa, ou quando o serviço é customizado); 

(j) fatores situacionais que influenciam o serviço, mas são percebidas como 

fora do controle. 
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2.5.2 Capacidade econômica 

Segundo DICK e BASU (1994) e LARÁN e ESPINOZA (2004), existem fatores 

além da atitude em relação ao provedor que influenciam o processo de decisão de compra 

do cliente, como preço e barreiras de acesso, por exemplo. Assim, propõe-se que a 

Capacidade econômica do cliente pode ser refletida em seu comportamento de compra, 

influenciando a Lealdade Comportamental.  

A Capacidade econômica pode ainda exercer efeitos sobre a Lealdade Atitudinal, 

devido à influência de normas sociais: dependendo do papel social que o consumidor 

desempenha, enfrenta exigências de comportamento por parte de seus pares (WICKER, 

1969; EHRLICH, 1969), que podem motivar suas intenções (DICK e BASU, 1994; 

AJZEN e FISHBEIN, 1980). 

Por exemplo, uma pessoa de alta Capacidade econômica pode apresentar baixa 

Lealdade Atitudinal em relação ao cartão de crédito Carrefour, cuja maior parte da base 

de clientes é composta pelo segmento de baixa renda, uma vez que, devido aos fatores 

sociais, seja esperado no círculo de convivência desta pessoa que demonstre atitude 

favorável em relação a outros cartões de crédito voltados para o público de Capacidade 

econômica elevada. 
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2.6 Conclusões do capítulo 

Neste capítulo, discutiu-se a evolução das teorias de Satisfação e Lealdade do 

consumidor, e foram abordadas algumas das dificuldades na definição, mensuração, e 

operacionalização destes conceitos. 

Discutiu-se, ainda, o conceito de Capacidade econômica, que é central para as 

proposições dos capítulos 5 e 6. Através da implementação do conceito de poder de 

compra, será mostrada a influência da Capacidade na Satisfação e Lealdade do cliente. 

Da contribuição de OLIVER (1997), o construto de desconfirmação equivale à 

referência comparativa que resulta do confronto entre as expectativas prévias e o 

desempenho efetivo, levando à Satisfação. Comparativamente ao modelo de Oliver, no 

modelo proposto no capitulo 3 a desconfirmação é mediada pela Equidade na relação com 

o construto Satisfação. 

Do modelo de FORNELL et al (1994), considera-se que Valor e Qualidade são 

conceitos que se relacionam com o construto Satisfação, que por seu turno produz efeitos 

na Lealdade. Diferentemente do modelo de Fornell, propõe-se existir uma ligação do 

Valor e da Qualidade com a Satisfação, combinados no referente comparativo da 

Equidade, equivalendo à percepção do cliente de que os benefícios do relacionamento 

com o provedor suplantam os seus custos. 

Da contribuição de VIANA, CUNHA e SLONGO (2001), considera-se a 

instrumentalização da confiança através da Qualidade, que se combina com o Valor 

percebido para formar uma noção de Equidade, levando à Satisfação do cliente. 

Por fim, consoante com as contribuições de DICK e BASU (1994) e LARÁN e 

ESPINOZA (2004), no modelo adotado a Lealdade Comportamental e Lealdade 

Atitudinal são considerados dois construtos independentes. 
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Capítulo 3. 

Método 
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3. Método 

Neste capítulo, são delineados os aspectos de desenvolvimento da pesquisa, 

apresentando o modelo examinado e suas hipóteses, fundamentadas na revisão da 

literatura. Na seqüência, são definidas as variáveis operacionais do modelo, descrevendo 

os procedimentos amostrais, e as especificidades das informações coletadas. 

3.1 Definições da pesquisa 

Considerando-se o estado da arte das teorias de Satisfação e Lealdade abordadas no 

capítulo precedente, considera-se que os modelos teóricos são aplicáveis aos produtos de 

relacionamento, como o cartão de crédito objeto da presente investigação. Considera-se, 

ainda, que a Lealdade é composta por dois construtos independentes: a Lealdade 

Comportamental, e a Lealdade Atitudinal (OLIVER, 1997; LARÁN e ESPINOZA, 2004; 

DICK e BASU, 1994). 

Inicia-se pela enumeração das relações postuladas, e em seguida apresenta-se seu 

suporte teórico e operacionalização. 

 

3.1.1 Modelo adotado 

 

O modelo de Satisfação e Lealdade adotado está representado na figura 3.1. 

• Assume-se que a Equidade é um conseqüente do Valor e da Qualidade; 

• O construto Capacidade é entendido como sendo a expressão do poder de 

compra do cliente; 
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• Considera-se a Lealdade Atitudinal um conseqüente da Equidade, Satisfação, e 

Capacidade. Este construto captura os componentes afetivos do relacionamento 

com o cliente, expressos através das intenções de recomendação e uso; 

• Considera-se a Lealdade Comportamental um conseqüente da Capacidade, 

Satisfação e Equidade. Este construto se manifesta pela repetição de compras 

através das métricas tradicionais de freqüência, quantidade de compras, e gasto; 

• Estipula-se que a Satisfação é mediadora da Equidade, da Lealdade 

Comportamental, e da Lealdade Atitudinal. 
 

Figura 3.1 - Modelo de Satisfação e Lealdade 

 

Equidade Lealdade
Atitudinal

Lealdade
Comporta-

mental
Capacidade

Satisfação

Valor

Qualidade
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O modelo da figura 3.1 acima é denominado estrutural porque nele apenas são 

mostrados os construtos latentes. Já no modelo de mensuração (vide figuras 4.1 a 4.6), 

aparece a operacionalização das variáveis. Os modelos de mensuração cumprem a função 

de medir construtos latentes, por intermédio de dados observáveis relativos aos clientes, 

chamados indicadores. 

Os construtos latentes e os indicadores são representados, respectivamente, por 

elipses e retângulos. 

Alguns construtos no modelo (ditos endógenos) dependem de outros construtos, 

caso da Equidade, Satisfação e Lealdade. Qualidade, Valor e Capacidade são construtos 

exógenos, pois não são determinados por outros construtos incluídos no modelo. 

 

3.1.2 Suporte teórico e operacionalização 

Apoiando-nos nas definições discutidas na revisão teórica do capítulo 2, oferece-se 

na seqüência um conjunto de especificações dos construtos, e de seus indicadores quando 

for o caso: 

3.1.2.1 Na literatura encontram-se diversas definições de Satisfação, ora 

considerando-a como relacionada à transação específica, ora como parte de 

um processo de consumo. Seguindo as contribuições de OLIVER (1997), 

FORNELL et al (1994) e VIANA, CUNHA e SLONGO (2001), julga-se 

adequado considerar a Satisfação como parte de um processo, pelo fato de 

ser um antecedente da Lealdade. Operacionaliza-se o construto por meio 

de quatro quesitos, medidos em escalas de Likert, que capturam a 

percepção global de Satisfação do hipermercado Carrefour e do cartão 

Carrefour, e a concordância com duas afirmações relativas à facilidade de 

uso do cartão. Vide validação do construto na seção 4.2.1. 
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3.1.2.2 O Valor percebido são as vantagens que os clientes recebem, comparadas 

com o custo de manter o relacionamento com o provedor. Consoante com a 

teoria econômica discutida na seção 2.1, bem como as contribuições da 

escola do comportamento do consumidor, as dimensões econômica e 

psicológica do valor são operacionalizadas através de quesitos medidos em 

escalas de Likert, perguntando ao cliente a respeito de sua percepção de 

“preço bom”, “liderança de mercado”, e da sua concordância com a 

afirmação “vale a pena comprar no Carrefour”. Vide validação do 

construto na seção 4.2.2. 

3.1.2.3 A Qualidade, que equivale às percepções de atributos de desempenho do 

provedor (MORGAN e HUNT, 1994), foi operacionalizada por meio de 

quesitos medidos em escalas de Likert, e capturam as percepções de 

“confiança”, “produtos de qualidade”, “preocupação com a comunidade” e 

“tratamento cortês”. Vide validação do construto na seção 4.2.3. 

3.1.2.4 A Equidade foi implementada como conseqüente dos construtos Valor e 

Qualidade, que vem a ser a comparação dos custos e benefícios decorrentes 

do relacionamento entre cliente e provedor. Esta noção é encontrada nos 

trabalhos de ADAMS (1965), LIND e TYLER (1988) e FOLGER (1986). 

3.1.2.5 A Capacidade foi implementada através de três quesitos medidos em 

escalas de Likert, quais sejam, a classe social do consumidor, a renda, e o 

limite do cartão do cliente. Esta operacionalização se inspira nas 

contribuições de VIANA, CUNHA e SLONGO (2001), ANDERSON e 

NARUS (1995), e GANESAN (1994). Vide validação do construto na 

seção 4.2.4.  



 

 100

3.1.2.6 A Lealdade Comportamental segue a definição de OLIVER (1997), sendo 

operacionalizada através das variáveis “freqüência”, “compras” e “gasto 

médio”, que capturam a repetição de compras, e foram extraídas do banco 

de dados corporativo do Carrefour. Vide validação do construto na seção 

4.2.5. 

3.1.2.7 O construto Lealdade Atitudinal adotado segue a definição de OLIVER 

(1997), qual seja, a noção de comprometimento do cliente em seguir 

comprando, mesmo na presença de influências endógenas ou exógenas que 

poderiam motivar a troca de marcas. Para DICK e BASU (1994), a 

dimensão Atitudinal deve retratar intenções e atos comportamentais, como, 

por exemplo, não aceitar ofertas dos concorrentes, ou manifestar-se 

positivamente na comunicação boca-a-boca. A Lealdade Atitudinal foi 

operacionalizada por meio de três quesitos, medidos em escalas de Likert, 

referentes à “intenção de recomendação”, “intenção de uso”, e lembrança 

da marca Carrefour. Vide validação do construto na seção 4.2.6. 
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A figura 3.2 abaixo reproduz as ligações entre os construtos, e a base teórica que 

fundamenta o modelo adotado. 

Figura 3.2 - Modelo adotado e suporte teórico 

 

Lealdade
Atitudinal

OLIVER 1997, 1993
WESTBROOK e OLIVER, 1991
FORNELL et al, 1994
VIANA et al, 2001

OLIVER 1997, 1993, 1999
BITNER, 1995
GARBARINO e JOHNSON, 1999
BOLTON e LEMON, 1999

OLIVER, 1997
ADAMS, 1965
FOLGER, 1986

ANDERSON e NARUS, 1995
VIANA, CUNHA
e SLONGO, 2001
GANESAN, 1994

OLIVER 1997, 1993
VIANA, CUNHA
e SLONGO, 2001

EVRARD, 1993
BLOEMER e KASPER, 1995
ANDERSON, FORNELL
e LEHMANN, 1994

Lealdade
Comporta-

mental

MORGAN e HUNT, 1994
WHITE e SCHNEIDER, 2000

Equidade

Valor

Qualidade

Capacidade

Satisfação
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 Conceito Base teórica Operacionalização Instrumen-
talização 

Satisfação global com o Carrefour 
Satisfação global com o cartão Carrefour 
Percepção de facilidade de uso do cartão 

Sa
tis

fa
çã

o 

Satisfação global e 
cumulativa 

OLIVER 1997, 1993 
WESTBROOK e OLIVER 
1991  
FORNELL et al 1996 
VIANA et al 2001 
BEARDEN e TEEL 1983 

Percepção de que o uso do cartão não dá 
problema 

Pesquisa com o 
cliente 

Distância geográfica residência do cliente 
e a localização da(s) loja(s) onde faz 
compras 

Levantamento 
geo-referenciado 

Percepção de preço justo 
Atenção ao mercado brasileiro 
Percepção de liderança de mercado 

V
al

or
 Valor atribuído pelo 

consumidor ao provedor 
 
Diferenciação entre opções 

Teoria econômica 

Teoria do comportamento do 
consumidor 

Percepção de que vale a pena comprar no 
Carrefour 

Pesquisa com o 
cliente 

Percepção de qualidade de produtos 
Percepção do consumidor de que será 
tratado com cortesia e justiça em caso de 
problemas 
Percepção de confiabilidade que o 
consumidor tem a respeito do provedor Q

ua
lid

ad
e Atributos de desempenho 

do produto 
 
Percepção de trocas 
consistentes com o 
referente e governadas por 
normas de justiça 

MORGAN e HUNT 1994 
WHITE e SCHNEIDER 2000 

Percepção de preocupação com a 
comunidade 

Pesquisa com o 
cliente 

E
qu

id
ad

e Noção de que resultados 
obtidos na transação 
suplantam os custos ao 
optar por consumir ou 
comprar 

ADAM 1965 
LIND e TYLER 1988 
FOLGER 1986 

Custo x benefício: “Percepção de que o 
custo de manter o relacionamento 
corresponde à avaliação da melhor 
alternativa que o cliente pode obter dos 
diferentes provedores” 

Pesquisa com o 
cliente 

Posse de outros meios de crédito 
Classe social 

Pesquisa com o 
cliente 

Renda C
ap

a-
ci

da
de

 

Acesso do consumidor a 
produtos substitutos 

ANDERSON e NARUS 1995 
VIANA et al 2001 
GANESAN 1994 

Limite de crédito 
Banco de dados 

Posto em que aparece a menção livre do 
Carrefour 

Declaração de intenção de recomendação 

L
ea

ld
ad

e 
A

tit
ud

in
al

 Intenção de 
Comportamento 
Propensão do consumidor a 
aceitar sacrifícios de curto 
prazo em troca de 
benefícios de longo prazo 
Top of Mind 

BITNER 1995 
GARBARINO e JOHNSON 
1999 
OLIVER 1999 
BOLTON e LEMON 1999 

Declaração de intenção de uso 

Pesquisa com o 
cliente 

Gastos do cliente 
Quantidade de compras total da conta ÷ 
tempo da conta 

L
ea

ld
ad

e 
C

om
po

r-
ta

m
en

ta
l 

Share of wallet 
Repeat purchase 

EVRARD 1994 
BLOEMER e KASPER 1995 
JONES e SASSER 1995 
SHETH et al 1999 
ANDERSON et al 1994 Freqüência, medida em dias entre compras 

Banco de dados 

 

A tabela 3.1 oferece a definição completa dos conceitos e a base teórica, bem como 

a operacionalização dos construtos. 

Tabela 3.1 - Definição dos construtos 
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3.2 Formulação das hipóteses do modelo de pesquisa 

Abaixo estão enumeradas as proposições do modelo de Satisfação e Lealdade. 

3.2.1 Hipóteses alternativas (H a) 

 

H 1 : A avaliação do Valor tem uma influência positiva sobre a Equidade do 

relacionamento envolvendo o cliente e o provedor; 

H 2 : A percepção de Qualidade do consumidor tem uma influência positiva 

sobre a Equidade do relacionamento envolvendo o cliente e o provedor; 

H 3 : A Lealdade Atitudinal do cliente será tão mais elevada 

quanto maior for a Equidade; 

H 4 : A Lealdade Atitudinal do cliente será tão mais elevada 

quanto maior for a sua Satisfação com os serviços do provedor; 

H 5 : A Lealdade Atitudinal será tão mais elevada 

quanto menor for a Capacidade econômica do cliente; 

H 6 : A Satisfação do cliente será tão mais elevada quanto maior for 

a Equidade do relacionamento envolvendo o cliente e o provedor; 

H 7 : A Lealdade Comportamental será tão mais elevada 

quanto maior for a Capacidade econômica do cliente; 

H 8 : A Lealdade Comportamental será tão mais elevada 

quanto maior for a Satisfação do cliente; 

H 9 : A Lealdade Comportamental será tão mais elevada 

quanto maior for a percepção de Equidade do cliente. 
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3.2.2 Verificação das hipóteses através do modelo de Satisfação e Lealdade 

A figura 3.3 abaixo ilustra a forma com que se verificará se os dados coletados 

confirmam as proposições H1...H9. O impacto das variáveis do modelo será estimado 

através da utilização de Modelagem de Equações Estruturais, de tal modo a determinar a 

intensidade da Lealdade do consumidor. 

Figura 3.3 - Hipóteses do modelo de Satisfação e Lealdade 

 

Equidade Lealdade
Atitudinal

Lealdade
Comporta-

mental
Capacidade

Satisfação

Valor

Qualidade

H4H8H6

H3

H9
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H1

H2

+
+

+
+

+

-

+

+
+
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Das ligações causais do modelo da figura 3.3, Valor e Qualidade aparecem como 

construtos antecedentes à variável latente Equidade (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 

1991). Isto significa que Valor e Qualidade influenciam a variável latente Equidade. Em 

outras palavras, considera-se que pelo fato do cliente avaliar positivamente Valor e 

Qualidade, resulta uma percepção de que os benefícios tangíveis e intangíveis suplantam 

os custos de se manter o relacionamento com o provedor. 

Por seu turno, Satisfação, Equidade e Capacidade são construtos antecedentes ao 

construto Lealdade Comportamental, e Satisfação, Equidade e Capacidade são construtos 

antecedentes ao construto Lealdade Atitudinal. 

3.3 Técnicas estatísticas 

As técnicas de análise multivariada permitem ao pesquisador formular questões 

relativamente complexas, de forma específica e precisa, de maneira a chegar a conclusões 

de relevância teórica significativa (HAIR et al, 1998). 

Neste capítulo, são abordados os procedimentos estatísticos utilizados para testar 

as hipóteses formuladas. Considera-se existir um conjunto de ligações causais que 

desejamos confirmar entre os determinantes da Lealdade, discutidos na revisão teórica e 

incorporados no modelo proposto de Satisfação e Lealdade. 

Decidiu-se para os fins deste trabalho utilizar a técnica de Modelagem de Equações 

Estruturais (SEM) para testar as hipóteses, em razão das características do problema de 

pesquisa (BAGOZZI, 1994; PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991; SCHUMACKER e 

LOMAX, 1996; HAIR et al, 1998). 
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Mais especificamente, na Modelagem de Equações Estruturais: 

• Existe um conjunto de variáveis que se deseja analisar simultaneamente. 

Estas variáveis são correlacionadas, e existem relações múltiplas; 

• Algumas variáveis são abstratas e derivam de conceitos hipotéticos. Estas 

variáveis não são mensuradas intrinsecamente, mas sim por meio de um 

conjunto de indicadores que determinam seu comportamento. 
 

A Modelagem de Equações Estruturais ganhou amplo espaço na literatura da área 

no passado recente, principalmente em publicações internacionais. De certa forma, ainda 

é considerada uma técnica emergente. Citamos os trabalhos de GARBARINO e 

JOHNSON (1999), MORGAN e HUNT (1994), OLIVER e SWAN (1989) e OLIVER 

(1980) em que a técnica de Equações Estruturais foi empregada para estudar a relação 

entre variáveis de Marketing. 

3.3.1 Modelagem de Equações Estruturais 

Alguns conceitos das ciências humanas são controversos, sendo freqüentemente 

chamados de variáveis latentes porque não podem ser observados de forma direta, ou seja, 

a variável não pode ser observada em si mesmo. Uma possível dificuldade é a falta de 

instrumentos de mensuração. 

Embora os construtos latentes não sejam observados diretamente, seus efeitos 

podem aparecer em variáveis manifestas (ou indicadores), que se caracterizam por serem 

mensuráveis. 

A Modelagem de Equações Estruturais permite testar a ordem causal de um 

conjunto de construtos, categorizados em variáveis exógenas e endógenas (FARIAS e 

SANTOS, 1999). Uma das principais características desta técnica é que se considera 

existir algum grau de erro de mensuração no processo de estimação das variáveis 

dependentes e independentes. 
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Esta técnica estatística é utilizada quando há interdependência entre variáveis. 

Quando não há interdependência, o uso de regressão atende o propósito de construção de 

modelo preditivo. A SEM é capaz de estimar um conjunto de regressões interdependentes 

simultaneamente, através da especificação do modelo estrutural construído com base na 

teoria corrente do campo de conhecimento. (HAIR et al, 1998). 

O processo de aplicação da SEM começa com uma fundamentação teórica, na qual 

se justifica a escolha de relações causais entre os diferentes construtos. HAIR et al (1998) 

notam que o principal problema na construção de modelos fundamentados na teoria é o 

erro de especificação, isto é, a omissão de variáveis independentes importantes. 

A técnica pressupõe que as direções das ligações no modelo são corretas, testando-

se a consistência do modelo com os dados observados. Havendo consistência, o modelo é 

dito plausível – não sendo possível, entretanto, afirmar se é correto. 

Seguindo a recomendação de HAIR et al (1998), é útil construir o modelo de 

Equações Estruturais em duas etapas diferentes: o modelo de mensuração, e o modelo 

estrutural. 

Na primeira etapa, o objetivo é demonstrar o relacionamento entre cada construto e 

suas variáveis indicadoras. Busca-se estabelecer quais variáveis indicadoras são 

determinantes para o construto latente. 

Na segunda etapa, busca-se validar as relações hipotéticas entre as variáveis 

latentes. 

A vantagem de se empregar o processo de duas etapas é que se estabelece a 

validade e confiabilidade do modelo de mensuração, para depois construir o modelo 

estrutural que estipula relações entre os construtos. 
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3.3.2 Análise Fatorial 

A Análise Fatorial busca identificar as relações entre um conjunto de variáveis 

manifestas, e um número menor de variáveis latentes (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 

1991; HAIR et al, 1998), explicitando a inter-relação entre variáveis com o objetivo de 

identificar ou confirmar fatores, e estabelecendo ou confirmando a dimensionalidade das 

variáveis latentes. 

Existem dois tipos de Análise Fatorial, que devem ser considerados de acordo com 

o objetivo do estudo em que for aplicado (HAIR et al, 1998). São elas: 1) Análise Fatorial 

Exploratória (EFA) – realizada quando pouco se sabe sobre as relações subjacentes aos 

conjuntos de dados; e 2) Análise Fatorial Confirmatória (CFA) – procedimento 

desenvolvido para testar hipóteses a respeito da estrutura de um conjunto de dados; este 

tipo de análise é útil para a construção de teorias (STEWART, 1981). 

Neste trabalho, utilizou-se a técnica de CFA para confirmar as ligações entre os 

construtos analisados. 
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3.3.2.1 Definições da Análise Fatorial 

 

Define-se correlação múltipla quadrada (SMC) de uma variável, tratando-a 

individualmente como sendo a variável dependente, e considerando as demais variáveis 

como independentes (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991). 

Define-se comunalidade do indicador (h2) como a proporção da variância do 

indicador que é explicada pelo fator extraído. Isto significa que a comunalidade 

corresponde ao SMC do indicador (tratado como variável dependente) com os fatores 

extraídos (tratados como variáveis independentes).  

A estimativa inicial de comunalidade do indicador corresponde ao SMC desta 

variável tomada como dependente, com os demais indicadores tomados como 

independentes. À medida que a Análise Fatorial passa por um processo interativo de 

cálculo, as estimativas iniciais de comunalidade vão sendo alteradas, até a análise 

convergir. 

Quando as variáveis são padronizadas, a variância total vale 1,0. Neste caso, a 

parte da variância específica ao indicador é u2 =1 - h2. 

A especificidade do indicador u2 tem dois componentes: a proporção da variância 

própria ao indicador (s2), e a variância devida a erros aleatórios (e2); ou seja, u2 = s2 + e2;    

logo, a variância total equivale a 1 = h2 + s2 + e2. 
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A Análise de Componentes Principais (PCA) extrai tanto a parcela da variância 

que é compartilhada pelos indicadores (variância comum), quanto a variância devida ao 

erro. 

Em contrapartida, a CFA isola a variância comum. Como temos interesse em isolar 

a parcela da variância atribuída ao erro, considera-se justificado o emprego da Análise 

Fatorial no nosso estudo. 

No desenvolvimento dos modelos de mensuração, é utilizada a Análise Fatorial 

Confirmatória, comparando os resultados encontrados com os resultados dos modelos da 

SEM. Os seguintes resultados serão analisados na CFA: 

• Dimensionalidade do construto; 

• Variância comum do fator extraído, de tal modo que o construto consiga 

explicar uma parte significativa das variáveis indicadoras; 

• Alta carga fatorial (loading), devendo os valores ser superiores a 0,3 

(PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991). 

 

3.3.3 Softwares utilizados 

Para a execução da Modelagem de Equações Estruturais e da Análise Fatorial 

Confirmatória, foram utilizados os softwares estatísticos LisRel v. 8.3 e SPSS v. 8.0. 
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3.3.4 Métodos de estimação 

As técnicas estatísticas SEM e CFA discutidas empregam diversos métodos. Por 

exemplo, a Análise Fatorial Confirmatória pode utilizar o método de principal axis 

factoring, a máxima verossimilhança, ou os mínimos quadrados, entre outros. A 

Modelagem de Equações Estruturais pode utilizar os mínimos quadrados, a estimação 

assintótica independente da distribuição, ou a máxima verossimilhança, entre outros. 

Durante a etapa de análise exploratória, observou-se que diversas variáveis 

caracterizam-se por terem curvas assimétricas, com cauda longa à direita. Para tentar 

diminuir os efeitos distribucionais na aplicação da SEM e CFA, estas variáveis foram 

transformadas por função logarítmica ou recíproca. Calcularam-se estatísticas de curtose e 

assimetria (ROSA, 2001; SPSS, 1996), concluindo-se ser necessário seguir tratando os 

dados. 

Quando as variáveis que compõem o modelo estrutural possuem distribuições 

muito diferentes da normal, JÖRESKOG e SÖRBOM (1996) recomendam não utilizar 

métodos sensíveis à ausência de normalidade, como os métodos Generalized Least 

Squares e máxima verossimilhança. A abordagem sugerida pelos autores é utilizar o 

método Weighted Least Squares. Neste caso, a amostra deve ser suficientemente grande, 

de tal forma a possibilitar o cálculo da matriz de covariâncias assintótica. Tal matriz tem 

tamanho N vezes o tamanho da matriz de correlações convencional, onde N é o tamanho 

da amostra (JÖRESKOG e SÖRBOM, 1996). 

Um segundo problema enfrentado na construção dos modelos de Equações 

Estruturais diz respeito às correlações de variáveis ordinais (em particular, as perguntas 

da pesquisa telefônica). 

Adotou-se a recomendação de SCHUMACKER e LOMAX (1996), e HAIR et al 

(1998), qual seja, calcular correlações de Pearson (entre variáveis contínuas) e Poliseriais 

(entre uma variável contínua e outra ordinal). 
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Tanto o cálculo desta matriz de covariâncias assintótica, quanto o cálculo das 

correlações de Pearson e Poliseriais, estão implementados no software PreLis. Os 

resultados gerados pelo PreLis são subseqüentemente submetidos ao LisRel (JÖRESKOG 

e SÖRBOM, 1996). 

Por fim, procedeu-se a uma padronização das variáveis. O fato das escalas 

padronizadas serem comparáveis facilita sobremaneira a interpretação da Modelagem de 

Equações Estruturais (SCHUMACKER e LOMAX, 1996; HAIR et al, 1998). 
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3.3.5 Técnica de Análise de Sobrevivência 

Além da SEM e CFA, utilizou-se a técnica estatística de Análise de Sobrevivência 

(COX e OAKES, 1984; COLLETT, 1994; KALBFLEISCH e PRENTICE, 1980; 

KLEINBAUM, 1996), a fim de operacionalizar um modelo preditivo de avaliação do 

risco de perda de clientes, com base nas variáveis investigadas. 

Embora uma alternativa fosse colocar a discussão desta técnica nesta seção, optou-

se por dedicar o capitulo 6 à sua apresentação, uma vez que se trata de uma técnica 

emergente na área de Marketing e Administração, cuja aplicação constitui uma das 

contribuições desta tese. 

A opção de utilizar estas duas técnicas segue a seguinte lógica: primeiro, utiliza-se 

a Modelagem de Equações Estruturais para verificar as ligações causais entre os diversos 

construtos, confirmando os efeitos, e estimando a importância relativa destas variáveis; na 

seqüência, estes resultados guiaram a especificação do modelo de sobrevivência, 

postulado com a finalidade de se produzir um score de risco; finalmente, verificou-se se o 

score de risco pode ser usado como um indicador de Lealdade. 

3.4 Dados da pesquisa 

Para atingir os nossos objetivos de construção do modelo de Satisfação e Lealdade, 

foram coletadas 51 diferentes variáveis a respeito de cada cliente do cartão Carrefour 

incluído na amostra, que aparecem nos dicionários das tabelas 3.3 a 3.6 a seguir. 

Estas informações têm duas fontes: o banco de dados de clientes da empresa, e a 

pesquisa telefônica feita com os clientes. Na seqüência, discute-se a população, o método 

de amostragem, o processo de coleta destes blocos de dados, e se descreve as variáveis 

pesquisadas. 
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De maneira geral, os dados podem ser categorizados (segundo a origem da 

informação) como primários ou secundários. Dados primários são os que não estavam 

disponíveis ao pesquisador à priori. Já os dados secundários podem ter sido coletados 

anteriormente, mesmo quando foram utilizados por terceiros, ou para outros fins que não 

os da pesquisa. A informação proveniente do banco de dados da empresa é um exemplo 

de dado secundário. 

As empresas de cartão de crédito dispõem de grande quantidade de informações 

sobre o uso do produto no ponto de venda. Do banco de dados corporativo com mais de 

quatro milhões de registros, foram extraídos dois tipos de informação: (a) informações 

cadastrais do cliente na data de 20 de Novembro de 2001, e (b) agregação dos dados 

referentes às transações e gastos relativos a um período de 23 meses (de Janeiro de 2000 a 

Novembro de 2001). Este processo de extração demandou uma seqüência de 

manipulações do banco de dados, a fim de garantir a integridade e a exatidão das 

informações. 

Desde o início deste trabalho, ficou evidente que havia um conjunto de 

informações não disponíveis internamente para os fins da nossa investigação. Concluiu-se 

ser necessário coletar dados primários por meio de uma entrevista telefônica com os 

portadores do cartão. 

A opção por entrevistas telefônicas implicou na limitação do número de pontos nas 

escalas Likert (quatro), pois a cada pergunta as escalas eram lidas para o respondente. 

 O processo de coleta de dados está descrito em detalhe, a seguir. 
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3.4.1 Delimitação da população 

Considerou-se nesta investigação a categoria de clientes do hipermercado. A 

hipótese subjacente é de que o cliente primeiro escolhe a cadeia varejista onde vai 

comprar, e no momento da transação escolhe o meio de pagamento. Estudos exploratórios 

preliminares mostram que a primeira decisão domina a segunda, sendo estável a 

proporção de clientes do Carrefour que optam pelo cartão próprio do estabelecimento. 

Considera-se que o emissor de cartão não tem interesse em manter clientes 

inadimplentes na sua base. Por este motivo, não fazem parte do universo da pesquisa os 

clientes cancelados por motivos involuntários. 

Para simplificar a análise, excluíram-se também os portadores do cartão da rede de 

supermercados Champion, por entender que é possível que os clientes dos supermercados 

e hipermercados tenham diferentes comportamentos de compras. 

A figura 3.4 ilustra o conjunto de consumidores, clientes ou não do Carrefour. 

  

 

Figura 3.4 - Delimitação da população 
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Como nosso interesse é estudar a Lealdade do consumidor das empresas de varejo 

que exploram a atividade de crédito ao consumidor, com foco na baixa renda, 

estabeleceu-se como nosso universo de pesquisa o público de portadores do cartão 

Carrefour, não cancelados por motivos involuntários, e cujos dados de contato estavam 

atualizados. 

O quadro de referência se constitui do cadastro de clientes, purgado dos 

cancelamentos involuntários. 

Durante a entrevista telefônica, duas situações causavam o encerramento da 

entrevista. Na pergunta p.1, foram eliminados clientes que não fazem compras no 

Supermercado ou mercados em geral. Na pergunta p.4, excluiu-se clientes que não fazem 

compras no Carrefour. 
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3.4.2 Procedimentos de amostragem 

Uma vez delineado o quadro de referência da pesquisa, selecionou-se 400 clientes, 

escolhidos por meio de uma amostra sistemática. 

O tamanho da amostra escolhido permite estabelecer a validade dos construtos 

através das técnicas de Análise Fatorial, e ao mesmo tempo manter os limites sugeridos 

na literatura de Modelagem de Equações Estruturais para avaliar a validade e 

confiabilidade das escalas de medida. No caso presente, a amostra continha 400 clientes, 

que atende a recomendação de HAIR et al (1998) e SCHUMACKER e LOMAX (1996). 

O tamanho da amostra também está em conformidade com as necessidades da Análise de 

Sobrevivência (KLEINBAUM, 1996). 

Constitui a unidade amostral desta pesquisa o cliente do cartão Carrefour de 

qualquer sexo, idade e localização geográfica que tenha sido selecionado do banco de 

dados da empresa, e cujo telefone para contato estava atualizado. As entrevistas 

telefônicas contêm informações referentes à percepção de Satisfação, Valor, Qualidade e 

Lealdade do cliente. 

O banco de dados da empresa está organizado seqüencialmente, segundo o número 

de conta do cartão Carrefour. Isto significa que a seleção dos clientes segue uma 

seqüência cronológica que corresponde ao tempo de existência da conta. 

Na eventualidade do contato com o cliente se revelar impossível, o entrevistador 

substituía-o pelo registro seguinte até obter sucesso, e deste modo conseguir uma 

entrevista completa. Considera-se não existir viés na seleção dos clientes entrevistados 

através desta amostra sistemática, concluindo-se pela qualidade do processo de 

amostragem. 

As entrevistas foram realizadas em Fevereiro de 2002. Todas as entrevistas foram 

gravadas. 
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Nota-se na tabela 3.2 que foram necessários 4.573 contatos para conseguir 400 

entrevistas completas e válidas para a pesquisa, o que se traduz numa taxa de resposta 

efetiva de 8,7%. 

Tabela 3.2 - Estatísticas da pesquisa telefônica 
TOTAL DE CONTATOS 4.573 100,0% 
   
Telefone não existe 997 21,8% 
Ninguém atende 828 18,1% 
Telefone errado 655 14,3% 
Ocupado 559 12,2% 
Ausente 386 8,4% 
Informação de contato incorreta 220 4,8% 
Fax / Secretária eletrônica 149 3,3% 
Recusa 130 2,8% 
Faleceu 3 0,1% 
   
Filtro   
Não compra no Carrefour P.4 13 0,3% 
Não tem cartão Carrefour P.8 6 0,1% 
   
Entrevistas realizadas 400 8,7% 

 

O questionário completo está disponível no Apêndice I. Como se pode observar no 

Apêndice, determinadas perguntas no questionário contém escalas que indicam o grau de 

concordância do respondente com uma afirmação. Noutras perguntas, pede-se ao 

respondente que informe seu grau de Satisfação, sua intenção de recomendação, ou sua 

intenção de uso. 

As instruções para o entrevistador estão reproduzidas em NEGRITO. Para 

determinadas perguntas pediu-se resposta múltipla (RM), enquanto que em outras só se 

aceitava resposta única (RU). 

A pesquisa incluiu, ainda, a aplicação do Critério de Classificação Econômica 

Brasil da ANEP / ABIPEME, a fim de determinar a classe social do portador do cartão 

Carrefour. 
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3.4.3 Descrição das variáveis 

Nesta seção discutem-se as informações utilizadas neste trabalho. Foram coletadas 

51 variáveis, das quais 20 fizeram parte do modelo da SEM, e posteriormente submetidas 

à Análise de Sobrevivência. 

Um bloco de informações foi extraído do banco de dados corporativo da empresa, 

e outro foi coletado através de pesquisa telefônica junto ao cliente do cartão Carrefour. 

Na seqüência, oferece-se um resumo descritivo contendo o significado e os valores 

observados das variáveis estudadas. 

Na Modelagem de Equações Estruturais, a interpretação das relações entre os 

construtos e os indicadores é sobremaneira facilitada quando as variáveis têm escalas 

comparáveis (HAIR et al, 1998). Isto nos motivou a proceder à normalização das 

variáveis estudadas (indicadas com * nas tabelas que seguem). 

3.4.3.1 Grupamento número 1: dados cadastrais e sócio-demográficos 

Para ZEITHAML e BITNER (1996), os modelos clássicos de mensuração da 

Satisfação e Lealdade são incompletos, quando assumem construtos uniformes para todos 

os segmentos de clientes. 

A segmentação de clientes permite desenvolver novos produtos a partir da 

descoberta de desejos não atendidos, possibilitando desenhar programas de Marketing 

mais efetivos e dirigidos a grupos cujas expectativas são homogêneas, de modo a otimizar 

recursos através da concentração de recursos nos segmentos mais atrativos, o que leva à 

vantagem competitiva das empresas (WALKER, BOYD e LARRÉCHÉ, 1999). 

As variáveis do primeiro grupamento de dados cadastrais e sócio-demográficas, 

mostradas na tabela 3.3, permitem capturar as particularidades dos segmentos de clientes. 
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Tabela 3.3 - Dados cadastrais e sócio-demográficos 
 
 
  Nome Descrição Tipo Valor Significado

UF Estado de residência do cliente Nominal 1 SP capital
declarado no momento da abertura da conta 2 SP interior

3 RJ
4 ES
5 MG
6 PE
7 RN
8 AM
9 DF

10 GO
11 MS
12 PR
13 RS
14 Outros

LOJA Loja de cadastro do cartão do cliente Nominal 2 =Rio Barra
3 = SP Pinheiros
4 = Brasília Sul
etc.

SEX Sexo Dicotômica 0 Masculino
1 Feminino

CIV Estado civil do titular, declarado no momento Nominal 0 Solteiro
de abertura da conta 1 Casado

2 Outros
ID1 * Idade do titular (em anos, completos) Discreta
ID2 * Idade do cônjuge ou dependente (em anos, completos) Discreta
REND Renda Contínua
LIM * Limite Contínua
SOC Classe social (critério Brasil) Ordinal 1 A1

2 A2
3 B1
4 B2
5 C
6 D
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3.4.3.2 Grupamento número 2: informações da pesquisa telefônica com o cliente 

O segundo grupamento é constituído das variáveis coletadas através da pesquisa 

telefônica junto ao cliente, conforme mostra a tabela 3.4. 

Tabela 3.4 - Informações da pesquisa telefônica com o cliente 
  Nome Descrição Tipo Valor Significado

p02 * Freqüência compras Ordinal 1 Diariamente
Resposta à pergunta 'de quanto em quanto tempo 7 Semanalmente
você faz compras no Supermercado ?' 10 A cada 10 dias

15 A cada 30 dias ou menos
p03 * Menção da marca 'Carrefour' na pergunta 'em que Ordinal 1 Mencionou em 1º lugar

Supermercados / Mercados você faz compras ?' 2 Mencionou em 2º lugar
3 Mencionou em 3º lugar

p05 * Posse Meios de Pagamento Ordinal [0..3] Cartão de loja, crédito, 
Resposta à pergunta 'Quantos cartões você possui ?' débito, outros; nenhum

p06 * Uso Meios de Pagamento Ordinal [0..3] Cartão de loja, crédito, 
Resposta à pergunta débito, outros; nenhum
Como você paga suas compras ?'

p08 * Lembrança do Cartão Dicotômica 0 Não lembra
Resposta à pergunta 'Você tem Cartão Carrefour ?' 1 Lembra

p09 * Resposta à pergunta 'Quanto tempo faz que você Ordinal 6 Até 6 meses
utilizou o Cartão Carrefour pela última vez?' 12 De 6 meses a 1 ano

18 De 1 ano a 18 meses
24 De 18 meses a 2 anos
36 2 anos ou mais

p10 * Número de menções não uso Contínua Não queria
(exploração dos motivos pelo qual o cliente não se Não via vantagem
lembra de ser cliente do Cartão Carrefour) Teve problema

Etc.
p11 * Concordância com a frase 'O Carrefour é uma Ordinal 2 Discorda

empresa ética' 3 Concorda
4 Concorda totalmente

p12 * Concordância com a frase 'O Carrefour é uma Ordinal 2 Discorda
empresa confiável' 3 Concorda

4 Concorda totalmente
p13 * Concordância com a frase 'O Carrefour é uma Ordinal 2 Discorda

empresa sólida' 3 Concorda
4 Concorda totalmente

p14 * Concordância com a frase 'O Carrefour é líder de Ordinal 2 Discorda
mercado' 3 Concorda

4 Concorda totalmente
p15 * Concordância com a frase 'O Carrefour está Ordinal 2 Discorda

atenta ao mercado nacional' 3 Concorda
4 Concorda totalmente

p16 * Concordância com a frase 'O Carrefour se Ordinal 1 Discorda totalmente
preocupa com a comunidade' 2 Discorda

3 Concorda
4 Concorda totalmente
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Nome Descrição Tipo Valor Significado
p17 * Concordância com a frase 'O Carrefour tem bom Ordinal 2 Discorda

preço' 3 Concorda
4 Concorda totalmente

p18 * Concordância com a frase 'O atendimento no Ordinal 2 Discorda
Carrefour é bom' 3 Concorda

4 Concorda totalmente
p19 * Concordância com a frase 'No Carrefour não faltam Ordinal 2 Discorda

os produtos que você procura' 3 Concorda
4 Concorda totalmente

p20 * Concordância com a frase 'No Carrefour os produtos Ordinal 2 Discorda
são de boa qualidade' 3 Concorda

4 Concorda totalmente
p21 * Concordância com a frase 'No Carrefour o Ordinal 2 Discorda

estacionamento é conveniente' 3 Concorda
4 Concorda totalmente

p22 * Concordância com a frase 'Vale a pena comprar na Ordinal 2 Discorda
loja do Carrefour' 3 Concorda

4 Concorda totalmente
p23 * Resposta à pergunta 'Pensando em todos as aspectos Ordinal 2 Insatisfeito

positivos e negativos com relação ao Carrefour, 3 Satisfeito
gostaria de saber seu grau de satisfação. Você está ..?' 4 Muito satisfeito

p24 * Concordância com a frase “É fácil usar o Cartão Ordinal 2 Discorda
Carrefour' 3 Concorda

4 Concorda totalmente
p26 * Concordância com a frase 'O uso do Cartão Ordinal 2 Discorda

Carrefour não dá problema' 3 Concorda
4 Concorda totalmente

p28 * Concordância com a frase 'Problemas sempre podem Ordinal 2 Discorda
acontecer, se acontecer eu sei que o Cartão Carrefour 3 Concorda
vai me tratar com cortesia, vai responder rapidamente e de 
forma eficiente'

4 Concorda totalmente

p29 * Resposta à pergunta 'Pensando em todos as aspectos Ordinal 2 Insatisfeito
positivos e negativos com relação ao cartão Carrefour, 3 Satisfeito
gostaria de saber qual o seu grau de satisfação. Você diria 
que está ..? '

4 Muito satisfeito

p31 * Resposta à pergunta 'Qual das frases a seguir melhor Ordinal 1 Não provável
reflete a sua intenção de recomendar o Cartão 2 Provável
Carrefour para outras pessoas ?' 3 Muito provável

p33 * Resposta à pergunta 'Qual das frases a seguir melhor Ordinal 1 Vou comprar menos
reflete  a sua intenção de uso do Cartão Carrefour? ' 2 Nem mais nem menos

3 Vou comprar mais

 

Tabela 3.5 - Informações da pesquisa telefônica com o cliente (continuação) 
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3.4.3.3 Grupamento número 3: variáveis comportamentais e de utilização do cartão 

O terceiro grupamento é constituído das variáveis extraídas do banco de dados da 

empresa, conforme se vê na tabela 3.6. 

Tabela 3.6 - Informações de atividade do cliente 
 

Nome Descrição Tipo Valor Significado
NO_LOJ Número de lojas que o cliente usou o cartão, desde a sua adesão Discreta

Distância em quilômetros
Média das distâncias entre o local de correspondência do cliente, e as lojas 
onde cliente efetuou compras

AS Data usada na Análise de Sobrevivência para determinar se o cliente desertou 
ou não

Contínua

STATUS Status de cancelamento do cliente Dicotômica 0 Ativo
Variável que indica se houve pelo menos uma transação nos últimos 6 meses 
que antecederam o início do período de follow up  da Análise de 
Sobrevivência (ou seja, uma ou mais compras entre 20/5 e 20/11/2001)

1 Inativo

Tempo de vida
Quantidade de dias em que a conta está ou esteve em atividade

SDO * Gasto do cliente desde sua adesão, em R$ Contínua
Classificação do cliente em ordem crescente:
1 = mais compras  99999 = menos compras

COMP * Quantidade de compras do cliente desde sua adesão Contínua
Classificação do cliente em ordem crescente:
1 = mais compras  99999 = menos compras
Recência
Tempo decorrido em dias entre 20/11/2001 e a data de última transação do 
cliente
Classificação do cliente em ordem crescente:
1 = mais recente 99999 = menos recente
Freqüência (1/x ) = T dividido por COMP
Durante o período em que o cliente esteve vivo, expressa o número de dias 
entre compras
Ticket Médio
Valor das transações dividido pela quantidade de transações (informações 
extraídas do arquivo com 23 meses de transações)
Gasto médio mensal
Valor das transações dividido pela quantidade de meses em que houve 
atividade (informações extraídas do arquivo com 23 meses de transações)

#Compras mês 
Quantidade de transações dividido pela quantidade de meses em que houve 
atividade (informações extraídas do arquivo com 23 meses de transações)

QT * Contínua

SPD * Contínua

TK * Contínua

FRQ * Contínua

RREC Contínua

REC * Contínua

RCOMP Contínua

RSDO Contínua

T Contínua

D9 * Contínua
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4. Desenvolvimento das Escalas dos Construtos 
e Avaliação do Modelo de Mensuração 

Neste capítulo, analisa-se a adequação das escalas por meio dos quais foram 

medidos os construtos. Discute-se também o processo de purificação das escalas, a 

confiabilidade dos indicadores através da Análise Fatorial Confirmatória, e a consistência 

interna através do coeficiente Alfa de Cronbach. Por fim, são apresentados os resultados 

obtidos no desenvolvimento dos modelos de mensuração.  

4.1 Análise exploratória das variáveis indicadoras utilizadas 
na operacionalização dos construtos 

A primeira etapa da validação das escalas consiste na depuração dos dados, de 

modo a eliminar registros que contivessem informações inválidas e tratar valores 

faltantes, e assim garantir a consistência dos dados.  

Na seqüência, oferece-se uma análise exploratória das variáveis estudadas e 

comenta-se a respeito de suas distribuições. 

Para a análise exploratória das variáveis foi criada uma base de estudo preliminar 

com 32.759 clientes, extraída do banco de dados do cartão Carrefour. No caso das 

informações coletadas na entrevista telefônica, a análise exploratória se aplica apenas à 

amostra de 400 clientes pesquisados. 



 

 126

4.1.1 Comparação da distribuição da variável �status� 

na amostra e na base preliminar 

 

A base preliminar estudada foi subdividida em categorias de clientes ativos, 

inativos, e que nunca utilizaram o cartão. 

A Tabela 4.1 mostra proporções semelhantes para a amostra e a base de estudo 

preliminar, sugerindo boa representatividade neste item. 

 
Tabela 4.1 - Cotas do estudo preliminar e da amostra da pesquisa 

 Estudo preliminar % Amostra % 
Nunca usaram 2.290 7% 24 6% 
Inativos 10.812 33% 126 32% 
Ativos 19.657 60% 250 62% 
Total 32.759 100% 400 100% 

 

Exceto quando for explicitamente indicado em contrário, na seqüência de gráficos 

das seções 4.1.2 e 4.1.3 são analisados os dados de clientes constantes da base de estudos 

preliminar contendo 32.759 registros. Já na seção 4.1.4. são analisados os dados dos 400 

clientes contatados na pesquisa telefônica. 
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4.1.2 Características sócio-demográficas dos clientes do cartão Carrefour 

Iniciando com o estado civil, no gráfico 4.1 nota-se a predominância dos clientes 

casados sobre os solteiros, o que é talvez esperado em se tratando de clientes habituais de 

supermercado. 10% da base de estudo preliminar não possui informação de estado civil. 

Gráfico 4.1 - Proporção de clientes segundo o estado civil 
 

No gráfico 4.2, observa-se que há mais clientes do sexo masculino que do sexo 

feminino. Pode-se explicar tal fato pela exigência de comprovação de renda do titular do 

cartão; uma parcela de clientes do sexo feminino são donas de casa sem renda formal, que 

utilizam o cartão na qualidade de dependente do titular da conta. 

Gráfico 4.2 - Proporção de clientes segundo o sexo 
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Observa-se no gráfico 4.3 a distribuição etária dos clientes do cartão Carrefour, que 

sugere um público em estágio de vida “maduro”, com idade média de 43,4 anos. 

Gráfico 4.3 - Distribuição dos portadores de cartão 
Carrefour segundo a idade do titular 

 

O gráfico 4.4 mostra a distribuição da idade do dependente. 

Gráfico 4.4 - Distribuição dos portadores de cartão 
Carrefour segundo a idade do dependente 
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O gráfico 4.5 abaixo mostra a variável limite do cartão, cuja média é R$485. 

Gráfico 4.5 - Distribuição dos limites 
das contas de cartão Carrefour 

 

A classe social foi coletada na pesquisa telefônica. Como se pode observar no 

gráfico 4.6, os clientes da amostra são principalmente das classes A2, B1, B2 e C. Para 

esta variável, utilizou-se a amostra de 400 clientes abordados na pesquisa telefônica, visto 

que a informação foi coletada através deste instrumento. 

Gráfico 4.6 - Classe social dos portadores de cartão Carrefour 
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Nota-se haver poucos clientes da classe A1 na amostra, o que se explica pela baixa 

probabilidade de encontrar clientes desta classe social no universo de clientes 

pesquisados. Por outro lado, os critérios de concessão de crédito do cartão Carrefour 

fazem com que clientes de baixa renda tenham mais dificuldades de ser aprovados, 

justificando o fato de encontrar poucos clientes da classe D. 

 

O gráfico 4.7 mostra a distribuição dos clientes segundo a região geográfica. 55% 

dos clientes da amostra estão localizados no Estado de São Paulo. 

Gráfico 4.7 - Localização geográfica dos clientes 
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4.1.3 Variáveis de atividade do cliente 

Na época em que foi realizada esta pesquisa, não se cobrava anuidade do cartão 

Carrefour. Não sendo necessário ao cliente manifestar a intenção de continuar usando o 

cartão, a “atividade da conta” é medida através da ocorrência de uma ou mais transações 

nos 180 dias do período de follow-up da Análise de Sobrevivência (ou seja, o período 

entre 20/5 e 20/11/2001). Como mostra o gráfico 4.8, 52,3% dos clientes são ativos. 

Gráfico 4.8 - Proporção de clientes ativos (0) e inativos (1) 
 

No gráfico 4.9 abaixo, observa-se que 57% dos clientes compram em apenas uma 

loja do Carrefour, enquanto que cerca de 20% compram em 3 lojas ou mais. 

 

Gráfico 4.9 - Proporção de lojas 
visitadas pelos portadores do cartão Carrefour 

ou mais 
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Define-se “compras” como a quantidade acumulada de transações feitas desde a 

adesão do cliente. 

Como se vê no gráfico 4.10, a média de compras é 42,1 transações, e os valores se 

distribuem numa faixa de amplitude bastante larga. Um contingente significativo de 

clientes do cartão Carrefour tem uma quantidade reduzida de compras (10 compras ou 

menos). 

Esta baixa atividade é típica dos cartões tipo “private label”. Em parte, este nível 

de atividade se explica pela grande quantidade de clientes novos em anos recentes: 

metade da base de clientes tem menos de 4 anos de conta. 

Gráfico 4.10 - Quantidade de compras no cartão Carrefour 
 

A variável “freqüência” corresponde ao tempo de existência da conta, dividido pela 

quantidade de transações. Com isso, calcula-se de quantos em quantos dias, em média, o 

cliente faz compras. 

Vale comentar que, para os clientes que passaram para a inatividade, o tempo 

continua correndo depois da deserção, ao passo que a quantidade de compras mantém-se 

fixa; logo, para estes clientes, a freqüência diminuirá com o tempo. 
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O gráfico 4.11 mostra a freqüência média dos clientes ativos. A média é de uma 

compra a cada 57 dias, com amplitude larga. 

 
Gráfico 4.11 - Freqüência média dos clientes 

ativos do cartão Carrefour 

A variável “gasto” do gráfico 4.12 corresponde ao valor monetário total 

despendido pelo cliente desde sua adesão. 

Gráfico 4.12 - Gasto total do cliente 
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A variável “gasto médio mensal” (gráfico 4.13) corresponde ao montante gasto 

pelo cliente, dividido pelo tempo em que esteve ativo. O gasto médio é R$ 180 por mês. 

Gráfico 4.13 - Gasto médio mensal dos portadores do cartão Carrefour 
 

A “tempo de atividade”, importante na Análise de Sobrevivência, corresponde à 

quantidade de dias decorridos desde a adesão do cliente, até a última compra. Cabe 

comentar que alguns clientes poderão retornar à atividade depois de um período sem 

transações. Vê-se no gráfico 4.14 que o tempo médio é de cerca de três anos. 

Gráfico 4.14 - Tempo de atividade da conta (em dias) 
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O “ticket médio” corresponde ao montante dos gastos, dividido pela quantidade de 

transações. Observa-se no gráfico 4.15 que o ticket médio dos clientes estudados é de R$ 

97. 

Gráfico 4.15 - Ticket médio (em R$) 

 

A quantidade de transações por mês é extraída do banco de dados da empresa. 

Como se vê no gráfico 4.16, há muitos clientes com número reduzido de compras por 

mês, e poucos clientes com grande quantidade de transações. 

Gráfico 4.16 - Quantidade de transações por mês 
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A distância é calculada entre o domicílio do cliente e a localização da loja onde 

comprou. 

Para esta variável, utilizou-se a amostra de 400 clientes que compõem a pesquisa 

telefônica. Procedeu-se desta maneira por razões de custo e esforço do cálculo das 

distâncias geográficas. O leitor é referido ao apêndice III para maiores informações acerca 

desta variável pesquisada. 

Observa-se no gráfico 4.17 que a média das distâncias é cerca de 10 quilômetros, 

com amplitude de até 45 quilômetros. 
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Gráfico 4.17 - Distância média 

entre a localização da loja e o cliente (em km) 
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4.1.4 Pesquisa telefônica com o cliente 

 

Para a seqüência de gráficos desta seção, utilizou-se a amostra de 400 clientes que 

compõem a pesquisa telefônica, visto que os dados correspondentes foram obtidos através 

deste instrumento de coleta de informações. 

Na pergunta p.2, pediu-se que o cliente informasse a freqüência de compras. 

Como mostra o gráfico 4.18, a maioria dos entrevistados faz compras com uma 

freqüência mínima de 10 dias ou menos. 

 

 
Gráfico 4.18 - Freqüência de compras 
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Em estudos anteriores (COHEN et al, 2004), observou-se a influência da menção 

da marca na longevidade do relacionamento com clientes. 

Hoje em dia, os provedores fazem grandes investimentos em imagem de marca, 

sobretudo em negócios cuja intangibilidade exige alto nível de confiança (como cartões 

de crédito). Este também é o caso das grandes cadeias varejistas, como o Carrefour 

(GRACIOSO, 2003). 

O investimento na marca visa sustentar uma posição na mente do cliente. A 

diferenciação entre as marcas na mente do consumidor determina suas posições relativas 

em termos de valor (DONIUS, 1985). Este processo mental faz com que se rejeite as 

informações inadequadas às convicções que possuímos no momento em que as 

recebemos, de modo a organizar os estímulos recebidos. 

De acordo com as teorias correntes, marcas efetivas são aquelas que possuem 

poder de fixação (locking power), ou seja, que se instalam com firmeza na mente do 

consumidor (WELLS, BURNETT e MORIARTY, 2000; BURNETT e MORIARTY, 

1998 e LAVIDGE e STEINER, 1961). 

A percepção em relação a uma marca pode ser associada intuitivamente a fatores 

comportamentais, como intenção de compra, aquisição e Lealdade (RIES e TROUT, 

1996). Esta informação pode ser resgatada mediante um estímulo à lembrança e menção 

da marca numa determinada categoria de produtos. Se lembrada em primeiro lugar, a 

marca alcança a chamada percepção top-of-mind. Relevante ainda é ser lembrada em 

segundo ou terceiro lugar. 
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Neste contexto, na pergunta p3 indagou-se em que supermercado os clientes fazem 

compras. 
p3  Em que Supermercados / Mercados você faz compras ?  
_______________ 
Qual mais? 
_______________ 
Qual mais? 
_______________ 

 

No gráfico 4.19 a força da marca fica evidente: quase metade dos respondentes 

indica o Carrefour em primeiro lugar. Se o Carrefour não fosse mencionado 

espontaneamente, o entrevistador fazia uma pergunta direta, não ocorrendo da marca ser 

mencionada em quarto lugar. 

 

Gráfico 4.19 - Menção da marca 

26,8%

26,6%

46,6%

3o lugar

2o lugar

1o lugar



 

 140

A pergunta p.5 instrumentaliza as alternativas de crédito do cliente, identificando a 

posse de meios de pagamento (isto é, quantos instrumentos de crédito ele tem). Como se 

vê no gráfico 4.20, os clientes apresentaram ter até três formas de pagamento, incluídos 

aqui o cartão de débito, o cartão de crédito e o cheque pré-datado. 

Gráfico 4.20 - Posse de meios de pagamento 
 

O uso de meios de pagamento corresponde à quantidade de instrumentos de crédito 

efetivamente utilizados pelo cliente. Observa-se no gráfico 4.21 que, em comparação com 

a posse de meios de pagamento, uma parcela maior dos clientes prefere concentrar suas 

compras em um único meio de pagamento. 

Gráfico 4.21 - Uso de meios de pagamento 
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88,7%

lembra

não lembra

Perguntou-se na pesquisa telefônica se o cliente era portador do cartão Carrefour. 

Recorde-se que a amostra foi extraída da base de clientes; portanto, espera-se que quase 

todos respondam afirmativamente a esta pergunta. Entretanto, como se vê no gráfico 4.22, 

11% dos respondentes não se recordavam ser portadores do cartão Carrefour. Em parte, 

isto se explica pelo fato da empresa optar por uma estratégia agressiva de aquisição de 

clientes novos, em que se ofereceu o produto sem custo para o cliente. Supõe-se que estes 

clientes aceitaram o cartão, mas com baixo interesse neste serviço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.22 - Lembrança de posse do cartão Carrefour 

 

Indagou-se aos clientes acerca da última vez que tinham utilizado o cartão. O 

gráfico 4.23 mostra que 72% dos respondentes utilizaram o cartão nos últimos seis meses. 

 
Gráfico 4.23 - Última utilização do cartão 
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A noção de confiança é capturada nas perguntas p.11-p.16, onde se nota que, de 

maneira geral, o respondente confere níveis elevados de confiança ao Carrefour. 

Iniciando com a frase “o Carrefour é uma empresa ética”, o gráfico 4.24 mostra um 

alto grau de concordância dos clientes com esta afirmação. 

Gráfico 4.24 - Percepção de ética do Carrefour 

 

O gráfico 4.25 mostra alto grau de concordância dos clientes com a frase “o 

Carrefour é uma empresa confiável”. 

   
Gráfico 4.25 - Percepção de confiança no Carrefour 
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O gráfico 4.26 mostra a concordância dos clientes com a frase “o Carrefour é uma 

empresa sólida”. Mais de 90% dos respondentes estão de acordo com a afirmação. 

Gráfico 4.26 - Percepção de solidez do Carrefour 

 

O gráfico 4.27 abaixo mostra o grau de concordância dos clientes com a frase “o 

Carrefour é uma empresa líder de mercado”. Cerca de 70% dos clientes avaliam o 

Carrefour positiva ou muito positivamente. 

Gráfico 4.27 - Percepção de liderança de mercado do Carrefour 
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O gráfico 4.28 mostra o grau de concordância dos clientes com a frase “o 

Carrefour está atento ao mercado nacional”, avaliado positivamente por 85% dos clientes. 

Gráfico 4.28 - Atenção ao mercado do Carrefour 

 

O gráfico 4.29 mostra o grau de concordância dos clientes com a frase “o 

Carrefour se preocupa com a comunidade”, sendo que mais de 61% dos respondentes 

avaliou o Carrefour de forma positiva ou muito positiva. 

 

Gráfico 4.29 - Preocupação do Carrefour com a comunidade 
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O gráfico 4.30 mostra o grau de concordância dos clientes com a frase “o 

Carrefour tem bom preço”. As respostas distribuídas entre as possibilidades mostram 

percepções moderadamente favoráveis ao Carrefour. 

Gráfico 4.30 - Percepção de preço bom no Carrefour 

 

O gráfico 4.31 mostra o grau de concordância dos clientes com a frase “o 

Carrefour tem bom atendimento”. Na vasta maioria, os respondentes avaliaram de forma 

positiva o Carrefour. 

Gráfico 4.31 - Percepção de bom atendimento no Carrefour 
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O gráfico 4.32 mostra o grau de concordância dos clientes com a frase “não faltam 

produtos no Carrefour”. As avaliações positivas correspondem a 79% das respostas. 

Gráfico 4.32 - Percepção de disponibilidade 
de produtos no Carrefour 

 

O gráfico 4.33 mostra o grau de concordância dos clientes com a frase “os 

produtos do Carrefour são de boa qualidade”, e a grande maioria dos respondentes avalia 

positiva ou muito positivamente o Carrefour. 

Gráfico 4.33 - Percepção de qualidade 
de produtos do Carrefour 
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A frase “o Carrefour tem estacionamento bom” foi avaliada positiva ou muito 

positivamente pela grande maioria dos respondentes, como mostra o gráfico 4.34. 

Gráfico 4.34 - Conveniência do 
estacionamento do Carrefour 

 

O gráfico 4.35 mostra o grau de concordância dos clientes com a frase “vale a pena 

comprar no Carrefour”, e 86% dos respondentes avaliou positiva ou muito positivamente 

o hipermercado. 

Gráfico 4.35 - Percepção de valor 
em comprar no Carrefour 
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O gráfico 4.36 mostra a satisfação relativa ao Carrefour, que recebeu boa avaliação 

global por parte dos respondentes. 

Gráfico 4.36 - Grau de Satisfação 
com o Carrefour 

 

O gráfico 4.37 mostra o grau de concordância dos clientes com a frase “é fácil usar 

o cartão Carrefour”. A grande maioria dos respondentes avalia positivamente este quesito. 

Gráfico 4.37 - Percepção de facilidade 
de uso do cartão Carrefour 
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O gráfico 4.38 mostra o grau de concordância dos clientes com a frase “o cartão 

Carrefour não dá problema”. A ampla maioria dos respondentes concorda com a 

afirmação. 

Gráfico 4.38 - Percepção de que o 
uso do cartão Carrefour não dá problema 

 

O gráfico 4.39 captura a confiança específica ao cartão, e uma vasta maioria de 

clientes avalia positivamente o quesito “o cartão Carrefour me trata corretamente”. 

Gráfico 4.39 - Percepção de tratamento correto 
do cartão Carrefour 

79,0%

concorda+

concorda 
10,0% 

discorda 
7,5% 

missing
3,5%

64,5%

19,5%

concorda+

concorda

discorda 
8,5% 

missing
7,5%
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O gráfico 4.40 mostra o grau de Satisfação dos clientes com o cartão Carrefour, e 

uma ampla maioria de respondentes declara estar satisfeito ou muito satisfeito com o 

cartão. 

Gráfico 4.40 - Grau de Satisfação 
com o cartão Carrefour 

 

O gráfico 4.41 mostra a intenção de recomendação do cartão Carrefour. Cerca de 

85% dos clientes recomendaria o cartão para seu círculo de conhecidos. 

Gráfico 4.41 - Intenção de recomendação 

67,3%

23,7%
satisfeito+

satisfeito

39,8%

45,0%

15,3%
provável+

provável

não provável

discorda 
7,0% 

missing
2,0%



 

 151

O gráfico 4.42 mostra a intenção de uso do cartão Carrefour. A maioria dos 

respondentes não tem intenção de aumentar ou diminuir seus gastos atuais no cartão 

Carrefour. Ou seja, o cliente acha improvável que modifique seu padrão de gastos com o 

cartão Carrefour. 
 
 

 
 

Gráfico 4.42 - Intenção de uso 
do cartão Carrefour 

32,2%

51,5%

15,5%Aumentar

Manter
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4.1.5 Tabela resumo das escalas de concordância 

Na tabela 4.2 apresenta-se um resumo comparativo das escalas de concordância na 

pesquisa telefônica. Para facilitar a comparação, as variáveis estão na mesma escala. 

Tabela 4.2 – Escalas de concordância 
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Tabela 4.3 – Escalas de concordância (continuação) 
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4.1.6 Estatísticas descritivas 

 

A tabela 4.4 fornece as principais estatísticas das variáveis contínuas. 

 

Tabela 4.4 – Estatística descritiva das variáveis operacionais contínuas 

  

N Range Média
Desvio 
Padrão 

 1o 
Quartil  Mediana 

3o 
Quartil 

Classe Social 279      5,0            3,7         1,2          3,0        4,0        5,0        
Compras 27.007 1.154,0     42,1       62,9        5,0        18,0      53,0      
Distância 344      45,4          9,9         11,7        3,0        5,4        11,0      
Estado Civil 29.450 2,0            0,8         0,5          -        1,0        1,0        
Freqüência 14.628 3.572,0     57,1       148,3      36,0      48,9      76,8      
Gasto médio 18.194 2.000,0     180,1     225,2      37,5      112,5    237,5    
Idade dependente 23.458 95,0          43,4       12,4        34,0      42,0      51,0      
Idade titular 32.145 72,0          43,1       12,3        31,0      39,0      49,0      
Limite crédito 32.751 2.900,0     485,0     396,6      250,0    400,0    550,0    
Número Lojas 400      2,0            1,6         0,8          1,0        1,0        2,0        
Quant. Transações 25.654 25,0          3,2         2,7          0,5        1,0        1,5        
Renda 31.615 140,0        91,6       45,0        53,0      89,0      135,0    
Gasto 18.413 78.182,6   3.029,2  4.066,7   380,5    1.531,4 4.245,0 
Tempo de atividade 27.953 5.607,0     1.084,8  1.042,2   229,0    751,0    1.707,0 
Ticket médio 18.285 987,5        96,5       123,0      37,5      62,5      112,5    
Proporção Sexo 32.079 42% 49%
Proporção Cancelamento 27.953 48% 50%
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4.2 Validação das escalas dos construtos 

De posse das informações extraídas do banco de dados da empresa e das 

entrevistas telefônicas com o cliente, inicia-se o processo de análise dos dados relevantes, 

já devidamente tratados. 

Visando obter escalas confiáveis e válidas para o nosso estudo, adotou-se a 

recomendação de CHURCHILL (1979) no tocante à validação convergente, 

discriminante, e preditiva. A validação convergente consiste em verificar se há 

consistência interna das variáveis indicadoras. A validação discriminante serve para 

indicar se os construtos estão medindo variáveis distintas. A validade preditiva avalia se o 

modelo se comporta conforme previsto. 

O texto que segue reproduz resultados da Análise Fatorial Confirmatória e da 

Modelagem de Equações Estruturais para cada modelo de mensuração. 

Nos gráficos SEM que seguem, a significância das cargas é indicada segundo a 

convenção da tabela 4.5 abaixo: 

 

Tabela 4.5 - Significância das cargas SEM 
Nível de significância Indicação 
5% ** 
10% * 
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4.2.1 Modelo de mensuração da Satisfação 

Propõe-se a mensuração do construto Satisfação através das seguintes variáveis 

capturadas no questionário: “grau de Satisfação com o Carrefour”, “grau de Satisfação 

com o cartão Carrefour”, e concordância com as afirmações “é fácil usar o cartão 

Carrefour” e “o uso do cartão Carrefour não dá problema”.  

Observam-se comunalidades moderadas na tabela 4.6, exceção feita à Satisfação 

com o cartão Carrefour, que é maior. 

Tabela 4.6 - Comunalidade da Satisfação 
 Inicial Extração 
Satisfação 0,152 0,185 
Satisfação cartão 0,372 0,671 
Fácil usar cartão 0,238 0,308 
Cartão não dá problema 0,263 0,343 

 

O fator extraído explica quase 38% da variância total, como mostra a tabela 4.7. As 

três primeiras colunas correspondem às cargas extraídas com a Análise de Componentes 

Principais (PCA), ao passo que as três últimas correspondem à Análise Fatorial 

Confirmatória (CFA) utilizando o método da máxima verossimilhança. 

Tabela 4.7 - Variância total extraída da Satisfação 
 Análise de Componentes Principais (PCA) Análise Fatorial (CFA) 
 Autovalores iniciais Soma das cargas quadradas extraídas
Fator Total % da Variância % Cumulativo Total % da Variância % Cumulativo
1 2,062 51,567 51,567 1,506 37,670 37,670
2 0,864 21,602 73,169  
3 0,610 15,253 88,423  
4 0,463 11,576 100  

 

Como se vê na tabela 4.8, as cargas obtidas são moderadas, e uma das cargas é alta. 

Tabela 4.8 - Cargas fatoriais da Satisfação 
Variável Carga 
Satisfação 0,430 
Satisfação cartão 0,819 
Fácil usar cartão 0,555 
Cartão não dá problema 0,585 
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Satisfação

Satisfação
Carrefour

Satisfação
Cartão

Fácil usar
cartão

Cartão não
dá problema

0,29*

0,60*

0,73**

0,64*

0,18
p23 * Resposta à pergunta 'Pensando em todos as 

aspectos positivos e negativos com relação 
ao Carrefour, gostaria de saber seu grau de 
satisfação. Você está ..?'

[2..4] Insatisfeito/ 
Satisfeito/ 
Muito satisfeito

p24 * Concordância com a frase “É fácil usar o 
Cartão Carrefour'

[2..4] Discorda/ 
concorda/ 
concorda+

p26 * Concordância com a frase 'O uso do Cartão 
Carrefour não dá problema'

[2..4] Discorda/ 
concorda/ 
concorda+

p29 * Resposta à pergunta 'Pensando em todos as 
aspectos positivos e negativos com relação 
ao cartão Carrefour, gostaria de saber qual o 
seu grau de satisfação. Você diria que está 
..? '

[2..4] Insatisfeito/ 
Satisfeito/ 
Muito satisfeito

No modelo SEM do construto Satisfação da figura 4.1, estipula-se a existência de 

correlação entre “Satisfação com Carrefour” e “Satisfação com o cartão Carrefour”, 

justificando-se pela característica do instrumento de coleta de dados onde as perguntas 

são encadeadas. Desta forma, a resposta a uma pergunta poderá depender da resposta 

dada na pergunta antecedente (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1 - Modelo de mensuração da Satisfação 
 

Os resultados da tabela 4.8 e da figura 4.1 diferem devido à correlação entre as 

variáveis “satisfação com o Carrefour” e “satisfação com o cartão”. Por exemplo, no caso 

da figura 4.1, existe correlação entre as duas variáveis. Neste caso, à carga da variável 

“satisfação com o Carrefour” soma-se o produto da correlação entre os erros dos 

indicadores “satisfação com o Carrefour” e “satisfação com o cartão”, e a carga do 

indicador correlacionado “satisfação com o cartão”.  

A tabela 4.9 mostra o ajuste do modelo. O leitor é referido ao Apêndice IV, que 

explica em detalhe os indicadores de desempenho dos modelos de Equações Estruturais. 

Tabela 4.9 - Indicadores 
de desempenho do modelo 
Indicador Resultado 
χ2 0,00 
Graus liberdade 1 
P 1,00 
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4.2.2 Modelo de mensuração do Valor 

Postula-se que o construto Valor é medido por intermédio das variáveis “preço 

bom”, “Carrefour atento ao mercado”, “Carrefour é líder de mercado”, e a concordância 

do cliente com a afirmação “vale a pena comprar no Carrefour”. 

Vale lembrar que, na época em que o estudo foi iniciado e os dados coletados, o 

cartão Carrefour não cobrava taxa de anuidade ou de manutenção. Neste caso, a noção de 

Valor depende essencialmente do conjunto de benefícios percebidos pelo cliente. 

A comunalidade da variável indicadora “vale a pena comprar no Carrefour” é alta 

em relação às demais, como se observa na tabela 4.10. 

Tabela 4.10 - Comunalidade do Valor 

 Comunalidade
Inicial 

Comunalidade
Extraída 

Líder 0,279 0,397 
Atento 0,248 0,330 
Bom Preço 0,265 0,342 
Vale pena comprar 0,363 0,567 

 

Como se observa na tabela 4.11, o fator extraído consegue explicar 41% da 

variância total. 

Tabela 4.11 - Variância total extraída do Valor 
 Autovalores iniciais Soma das cargas quadradas extraídas
Fator Total % da Variância % Cumulativo Total % da Variância % Cumulativo
1 2,211 55,297 55,297 1,636 40,919 40,919
2 0,737 18,445 73,742  
3 0,572 14,318 88,060  
4 0,477 11,939 100  

 

A tabela 4.12 mostra que a carga fatorial da variável “vale a pena comprar no 

Carrefour” é alta em relação às demais. 

Tabela 4.12 - Cargas fatoriais do Valor 
Variável Carga 
Líder 0,630 
Atento 0,575 
Bom Preço 0,585 
Vale pena comprar 0,753 
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p14 * Concordância com a frase 'O 
Carrefour é líder de mercado'

[2..4] Discorda/ 
concorda/ 
concorda+

p15 * Concordância com a frase 'O 
Carrefour está atenta ao 
mercado nacional'

[2..4] Discorda/ 
concorda/ 
concorda+

p17 * Concordância com a frase 'O 
Carrefour tem bom preço'

[2..4] Discorda/ 
concorda/ 
concorda+

p22 * Concordância com a frase 
'Vale a pena comprar na loja 
do Carrefour'

[2..4] Discorda/ 
concorda/ 
concorda+

Aplicando os mesmos dados na Modelagem de Equações Estruturais, obtêm-se 

cargas significantes (figura 4.2). Os valores das cargas da tabela 4.12 e da figura 4.2 estão 

próximos.  

Figura 4.2 - Modelo de mensuração do Valor 

 

Estipula-se existir correlação entre os erros das variáveis indicadoras “Líder” e 

“Atento”, justificando-a pelo fato destas variáveis terem sido obtidas seqüencialmente, 

num único instrumento de coleta de dados (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991). 

Em outras palavras, a concordância com as frases “Carrefour é líder de mercado” e 

“Carrefour está atento ao mercado” são perguntas encadeadas na pesquisa telefônica com 

o cliente. Neste caso, é plausível considerar que as respostas do cliente variem conforme a 

resposta dada à pergunta precedente. 

Valor

Líder

Atento

Bom preço

Vale a pena
comprar

0,55**

0,60**

0,49*

0,80*

0,15
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Todos os índices comparativos de ajustamento na tabela 4.13 estão próximos de 

um, o que é sinal de um ajuste excelente, exceto o RMSEA que está um pouco abaixo dos 

valores sugeridos. 

 

Tabela 4.13 - Indicadores 
de desempenho do modelo 
Indicador Resultado 
χ2 0,74 
Graus liberdade 1 
P 0,38816 
NCP 0,0 
RMSEA 0,04 
NFI 1,0 
NNFI 1,01 
PNFI 0,17 
CFI 1,0 
RMR 0,0079 
GFI 1,0 
AGFI 0,99 

 

4.2.3 Modelo de mensuração da Qualidade 

Postula-se que o construto Qualidade é mensurado pelas variáveis “confiança”, 

“produtos de boa qualidade”, “preocupação com a comunidade” e “percepção de 

tratamento cortês”. 

 

Como se vê na tabela 4.14, as comunalidades do modelo são moderadas. 

Tabela 4.14 - Comunalidade da Qualidade 

 Comunalidade
Inicial 

Comunalidade 
Extraída 

Confiável 0,248 0,461 
Preocupação Comunidade 0,156 0,251 
Produtos Boa Qualidade 0,196 0,314 
Cartão trata com cortesia 0,160 0,254 
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p12 * Concordância com a frase 'O Carrefour é 
uma empresa confiável'

[2..4] Discorda/ 
concorda/ 
concorda+

p16 * Concordância com a frase 'O Carrefour se 
preocupa com a comunidade'

[2..4] Discorda/ 
concorda/ 
concorda+

p20 * Concordância com a frase 'No Carrefour os 
produtos são de boa qualidade'

[2..4] Discorda/ 
concorda/ 
concorda+

p28 * Concordância com a frase 'Problemas 
sempre podem acontecer, se acontecer eu sei 
que o Cartão Carrefour vai me tratar com 
cortesia, vai responder rapidamente e de 
forma eficiente'

[2..4] Discorda/ 
concorda/ 
concorda+

A tabela 4.15 mostra que o fator extraído explica 32% da variância total. 

Tabela 4.15 - Variância total extraída da Qualidade 
 Autovalores iniciais Soma das cargas quadradas extraídas
Fator Total % da Variância % Cumulativo Total % da Variância % Cumulativo
1 1,943 48,597 48,597 1,279 31,997 31,997
2 0,759 18,984 67,581  
3 0,715 17,885 85,467  
4 0,581 14,532 100  

 

A tabela 4.16 abaixo mostra que se obtiveram boas cargas no modelo.  

Tabela 4.16 - Cargas fatoriais da Qualidade 
Variável Carga 
Confiável 0,679 
Preocupação Comunidade 0,501 
Produtos Boa Qualidade 0,561 
Cartão trata com cortesia 0,504 

 

Em seguida, os dados são analisados com a Modelagem de Equações Estruturais, 

obtendo cargas próximas às da tabela 4.16, como mostra a figura 4.3. 

Figura 4.3 - Modelo de mensuração da Qualidade 

 

Qualidade

Confiável

Preocupação
comunidade

Produtos boa
qualidade

Cortesia

0,64*

0,55**

0,50**

0,53*
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Todos os índices comparativos de ajustamento na tabela 4.17 estão próximos de 

um, o que é sinal de um ajuste excelente. O RMSEA está abaixo dos valores sugeridos, 

mas é marginalmente adequado, refletindo um bom ajustamento do modelo. 

Tabela 4.17 - Indicadores 
de desempenho do modelo 
Indicador Resultado 
χ2 2,08 
Graus liberdade 2 
P 0,35413 
NCP 0,076 
RMSEA 0,0398 
NFI 0,99 
NNFI 1,00 
PNFI 0,33 
CFI 1,00 
RMR 0,016 
GFI 1,00 
AGFI 0,99 

4.2.4 Modelo de mensuração da Equidade 

O construto da Equidade é conseqüente dos construtos Valor e Qualidade, não 

sendo medido nenhuma variável indicadora. Neste caso particular onde há duas ligações, 

a solução do sistema de equações para cálculo das cargas, por uma exigência matemática, 

consiste em dividir a carga igualmente entre os dois construtos. 
 

4.2.5 Modelo de mensuração da Capacidade Econômica 

Define-se este construto como a Capacidade econômica do cliente, estipulando que 

as variáveis indicadoras “limite de crédito do cartão”, “renda” e “classe social” capturam 

de maneira eficiente o poder de compra do cliente. 
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Dirigindo nossa atenção para a tabela 4.18, observa-se que, diferentemente das 

variáveis indicadoras “limite” e “renda”, a comunalidade da variável “classe social” é 

baixa. Isto significa que uma parte significativa da variância da classe social é própria à 

variável, e não comum ao fator Capacidade. 

Tabela 4.18 - Comunalidade 
do fator Capacidade 

 Comunalidade
Inicial 

Comunalidade
Extraída 

Limite 0,528 0,699 
Renda 0,531 0,744 
Classe Social 0,121 0,145 

 

Recorde-se que a classe social é uma variável nominal cuja dispersão de valores 

não é grande, situando-se no intervalo [1..6] (correspondendo, respectivamente, às classes 

sociais de A1, A2, B1, B2, C e D). 

A tabela 4.19 mostra que o fator consegue explicar quase 53% da variância total. 

Tabela 4.19 - Variância total extraída da Capacidade 
 

 Autovalores iniciais Soma das cargas quadradas extraídas
Fator Total % da Variância % Cumulativo Total % da Variância % Cumulativo
1      1,943     64,752 64,752      1,588     52,922     52,922 
2      0,779     25,956 90,708    
3      0,279      9,292 100  

 

Como se observa na tabela 4.20, a Análise Fatorial apontou cargas altas para as 

variáveis “limite” e “renda”. A maior Capacidade do cliente manifesta-se por um limite 

maior de conta. Analogamente, a Capacidade do cliente será tanto mais elevada quanto 

maior for a sua renda. Já a “classe social” teve carga baixa, e seu sinal negativo é 

explicado pelo fato da classe social ter sido codificada em ordem decrescente. 

 

Tabela 4.20 - Cargas fatoriais 
da Capacidade 

Variável Carga 
Limite 0,836 
Renda 0,862 
Classe Social -0,380 
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Como mostra a figura 4.4, da análise SEM resultam cargas fatoriais significativas, 

semelhantes às da tabela 4.20. 

Figura 4.4 - Modelo de mensuração da Capacidade 

 

 

Na tabela 4.21, são apresentadas as estatísticas de desempenho do modelo SEM. 

 
Tabela 4.21 - Indicadores 
de desempenho do modelo 
Indicador Resultado 
χ2 0,00 
Graus liberdade 0 
P 1,00 

 

Capacidade

Limite

Renda

Classe
Social

0,81*

0,83**

-0,39**
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4.2.6 Modelo de mensuração da Lealdade Comportamental 

 

Este construto é medido pelos indicadores “freqüência de compras”, “quantidade 

de compras”, e “gasto médio”. 
 

Na tabela 4.22, se observa que as comunalidades das variáveis são altas. 

Tabela 4.22 - Comunalidade 
da Lealdade Comportamental 

 Comunalidade
Inicial 

Comunalidade
Extraída 

Freqüência 0,563 0,778 
#Compras mês 0,490 0,595 
Gasto médio mensal 0,441 0,529 

 

O fator extraído captura 63% da variância total, como mostra a tabela 4.23. 

Tabela 4.23 - Variância total extraída 
da Lealdade Comportamental 

 Autovalores iniciais Soma das cargas quadradas extraídas
Fator Total % da Variância % Cumulativo Total % da Variância % Cumulativo
1      2,257     75,235 75,235      1,903     63,439     63,439
2      0,443     14,769 90,003  
3      0,300      9,997 100  

 
 

Na tabela 4.24, observa-se que as cargas fatoriais são elevadas. 

Tabela 4.24 - Cargas fatoriais 
da Lealdade Comportamental 

 Fator  
FRQ Freqüência 0,882  
QT #Compras mês 0,772  
SPD Gasto médio mensal 0,727  



 

 166

Procedendo à análise do modelo de equações estruturais, obtém-se o modelo da 

figura 4.5 abaixo, cujas cargas são significantes. 

Figura 4.5 - Modelo de mensuração 
da Lealdade Comportamental 

 

A tabela 4.25 mostra as estatísticas de ajuste do modelo. 

Tabela 4.25 - Indicadores 
de desempenho do modelo 
Indicador Resultado 
χ2 0,00 
Graus liberdade 0 
p 1,00 

 

Lealdade
Comporta-

mental

Freqüência

Quantidade

Gasto

0,87**

0,76**

0,74*
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4.2.7 Modelo de mensuração da Lealdade Atitudinal 

 

Propõe-se que o construto Lealdade Atitudinal é medido pelos indicadores 

“intenção de recomendação”, “intenção de uso” e “menção da marca”. 

Observa-se na tabela 4.26 que as comunalidades de “intenção de recomendação” e 

“intenção de uso” são moderadas. Decidiu-se manter a “menção do Carrefour” no 

modelo, a despeito da sua baixa comunalidade. 

Tabela 4.26 - Comunalidade 
da Lealdade Atitudinal 

 Comunalidade
Inicial 

Comunalidade 
Extraída 

Intenção recomendação 0,102 0,312 
Intenção uso 0,102 0,324 
Menção Carrefour 0,002 0,005 

 

O fator extraído explica pouco menos de 32% da variância total, como mostra a 

tabela 4.27. 

Tabela 4.27 - Variância total extraída 
da Lealdade Atitudinal 

 Autovalores iniciais Soma das cargas quadradas extraídas
Fator Total % da Variância % Cumulativo Total % da Variância % Cumulativo
1      1,318     46,901 46,901      0,634     31,713     31,713 
2      0,810     28,829 75,730    
3      0,682     24,270 100    

 

A tabela 4.28 mostra que as cargas dos dois indicadores “intenção de 

recomendação” e “intenção de uso” são boas. 

Tabela 4.28 - Cargas fatoriais 
da Lealdade Atitudinal 

Variável Carga 
Intenção recomendação 0,558 
Intenção uso 0,569 
Menção Carrefour -0,075 
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p31 * Resposta à pergunta 'Qual das frases a 
seguir melhor reflete a sua intenção de 
recomendar o Cartão Carrefour para outras 
pessoas ?'

[1..3] Não provável/ 
Provável/ Muito 
provável

p33 * Resposta à pergunta 'Qual das frases a 
seguir melhor reflete  a sua intenção de uso 
do Cartão Carrefour? '

[1..3] Vou comprar 
menos/ Nem 
mais nem 
menos/ Vou 
comprar mais

p03 * Menção da marca 'Carrefour' na pergunta 
'em que Supermercados / Mercados você faz 
compras ?'

[1..3] Mencionou em 
1º, 2º ou 3º 
lugar

Procedendo à análise de equações estruturais, obtêm-se cargas equivalentes, 

conforme mostra a figura 4.6. 

Figura 4.6 - Modelo de mensuração 
da Lealdade Atitudinal 

 

 

A tabela 4.29 fornece as estatísticas de desempenho do modelo.  

 
Tabela 4.29 - Indicadores 
de desempenho do modelo 
Indicador Resultado 
χ2 0,00 
Graus liberdade 0 
p 1,00 

Lealdade
Atitudinal

Intenção
recomendação

Intenção
uso

Menção
marca

0,55*

0,58**

-0,08*
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4.2.8 Análise Fatorial Confirmatória da Lealdade com dois fatores 

 

Uma vez verificada a validade dos modelos de mensuração de Lealdade Atitudinal 

e Comportamental, na seqüência se procede à Análise Fatorial Confirmatória, extraindo 

dois fatores. 

Observa-se na tabela 4.30 que as variáveis “freqüência”, “compras” e “gasto 

médio” possuem cargas altas no fator Lealdade Comportamental. Analogamente, as 

variáveis “intenção de recomendação” e “intenção de uso” têm cargas altas no fator 

Lealdade Atitudinal. 

Tabela 4.30 - Cargas fatoriais da Lealdade 
Fator   

LealA LealC 
Intenção recomendação 0,333 -0,003 
Intenção uso 0,999 0,009 

Lealdade 
Atitudinal 

Menção Carrefour -0,026 0,203 
Freqüência 0,015 0,876 
#Compras mês -0,036 0,778 

Lealdade 
Comportamental 

Gasto médio mensal -0,068 0,736 

Método de rotação: Oblimin 
 

Quando se extrai mais de um fator, pode-se rotaciona-los de forma a melhorar a 

sua interpretação (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991). Usualmente, é empregada a 

rotação ortogonal; neste caso não há correlação entre os fatores. 

Quando se emprega a rotação oblíqua, relaxa-se a restrição de ortogonalidade e 

conseqüentemente poderá haver correlação entre os fatores. 

Cabe comentar que os construtos Lealdade Comportamental e Lealdade Atitudinal 

apresentaram correlação muito baixa (igual a 5%), mesmo quando é relaxada a restrição 

de ortogonalidade. Este fato confirma que os construtos estão medindo conceitos 

essencialmente distintos. 
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Esta observação também pode ser feita inspecionando-se o gráfico 4.43 abaixo. 

 
 

 Gráfico 4.43 - Dimensionalidade dos fatores do construto da Lealdade  

 

Conclui-se, assim, que a Lealdade é de fato medida por dois construtos 

independentes: a Lealdade Atitudinal e a Lealdade Comportamental. 

A Lealdade Atitudinal captura os aspectos cognitivos e afetivos, como o 

comprometimento de continuidade e a sensação de que não há vantagens em se trocar de 

provedor. 

A Lealdade Comportamental incorpora os efeitos do comportamento depois do 

consumo, tendo, portanto aspectos conativos. 
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4.3 Análise da consistência interna das escalas 

Na seqüência, é analisada a consistência interna dos modelos de mensuração 

discutidos acima, procurando identificar a combinação de itens que maximiza cada 

construto. Este procedimento visa garantir a coerência teórica, além da busca da 

otimização da escala do ponto de vista estatístico. 

O coeficiente Alfa de Cronbach mede a proporção da variância comum entre os 

itens e a variância total. Retirando-se um item, o novo valor calculado para o coeficiente 

Alfa exprimirá a consistência interna da escala na nova situação em que o item foi 

suprimido; se o Alfa aumentar devido à supressão, o item é passível de eliminação. 

Valores do coeficiente Alfa de Cronbach próximos de zero são indicativos de 

escalas sem consistência interna, e valores próximos de um são indicativos de escalas 

consistentes. Seguindo a recomendação de CHURCHILL (1979), considera-se adequadas 

escalas com coeficientes Alfa entre 0,6 e 0,8. Considera-se a escala ótima quando seu 

coeficiente Alfa está acima de 0,8. 

Iniciando com os indicadores que compõem o construto Valor, verifica-se na tabela 

4.31 que há consistência interna na escala. 

Tabela 4.31 - Coeficiente alfa 
para as variáveis do construto Valor 

Item Coeficiente Alfa 
se item for eliminado 

Líder 0,6647 
Atento 0,6880 
Bom preço 0,6896 
Vale a pena comprar 0,6212 
Alfa 0, 7271  (354 casos) 
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Analogamente, verifica-se na tabela 4.32 a consistência interna da escala do 

construto Qualidade. 

Tabela 4.32 - Coeficiente alfa 
para as variáveis do construto Qualidade 

Ítem Coeficiente Alfa 
se item for eliminado 

Confiável 0,5110 
Preocupação comunidade 0,5969 
Produtos boa qualidade 0,5597 
Trata com cortesia 0,5656 
Alfa 0, 6257 (330 casos) 

 

Para o construto Satisfação, observa-se na tabela 4.33 que a escala melhora 

marginalmente quando é eliminada a variável indicadora “satisfação com o Carrefour”. O 

coeficiente Alfa indica ser conveniente remover esta variável, no entanto decidiu-se 

mantê-la, por julgar a variável importante para o construto da Satisfação. 

Tabela 4.33 - Coeficiente alfa 
para as variáveis do construto Satisfação 

Item Coeficiente Alfa 
se item for eliminado 

Satisfação Carrefour 0,6952 
Fácil usar cartão 0,6168 
Uso não dá problema 0,6035 
Satisfação cartão 0,4978 
Alfa 0,6742 (379 casos) 

 

 

4.4 Conclusões do capítulo 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos de validação das escalas dos 

indicadores que medem as variáveis latentes do modelo. Verificou-se a consistência 

interna, o ajuste dos modelos de mensuração, e a significância das cargas. Conclui-se que 

os modelos de mensuração apresentados são apropriados. 
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Capítulo 5. 
 

Desenvolvimento 
do 

Modelo Estrutural 
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5. Desenvolvimento do Modelo Estrutural 

Uma vez delineados no capítulo anterior os modelos de mensuração, passamos à 

construção do modelo estrutural, no qual estipulam-se relações entre os construtos. 

No modelo de Satisfação e Lealdade adotado da figura 3.1, os antecedentes da 

Lealdade Atitudinal e da Lealdade Comportamental são a Equidade, a Satisfação, e a 

Capacidade do cliente. 

5.1 Cálculo dos scores 

 

Com o fito de implementar o modelo estrutural, na seqüência são calculados scores 

dos construtos. Inspirando-nos na abordagem de HAIR et al (1998), oferece-se o exemplo 

do cálculo do score de Qualidade na figura 4.3, reproduzido abaixo por conveniência: 

Figura 4.3 - Modelo de mensuração da Qualidade 

 

Score de Qualidade = p12 * 0,64 + p16 * 0,5 + p20 * 0,55 + p28 * 0,53 

Qualidade

p12

p16

p20

p28

0,64

0,55

0,50

0,53
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Ou seja, o score é calculado de tal forma que as cargas encontradas nos modelos de 

mensuração multiplicam os valores das respectivas variáveis indicadoras. Aplica-se a 

fórmula do score acima a cada um dos 400 clientes pertencentes à amostra, e de forma 

análoga para as demais variáveis. 

Havendo correlação entre indicadores, o cálculo do score é um pouco diferente. 

(HAIR et al, 1998). Por exemplo, no modelo de mensuração da Satisfação da figura 4.1: 

Score Satisfação = p23 * (0,29+0,18*0,73) + p29 * (0,73+0,18*0,29) + p24 * 0,6 + p26 * 0,64 

Figura 4.1 - Modelo de mensuração da Satisfação 
 

Ou seja, quando há correlação entre os erros dos indicadores, soma-se à carga 

fatorial do próprio indicador, o produto da correlação entre os erros dos indicadores e a 

carga do indicador correlacionado. 

Considera-se plausível a existência de correlação entre os erros de “satisfação com 

o Carrefour” e “satisfação com o cartão” quando o instrumento de coleta de dados sugira 

existir dependência entre os indicadores (por exemplo, pelo fato das perguntas estarem 

encadeadas na pesquisa telefônica). 

Satisfação

p23

p29

p24

p26

0,29

0,60

0,73

0,64

0,18
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5.2 Análise da distribuição dos scores 

Uma vez calculados os scores, analisa-se a seguir suas distribuições de freqüência. 

Iniciando com a variável Satisfação, no gráfico 5.1, vê-se que a variável Satisfação tem 

distribuição exponencial. A este respeito, PRADO (2004) e ROSA (2001) notam ser 

comum o consumidor atribuir notas altas em pesquisas de Satisfação. 

Gráfico 5.1 - Distribuição de freqüências 
do score da variável Satisfação 

O gráfico 5.2 mostra a distribuição de freqüências do score de Valor, que mesmo 

melhor distribuídos em relação à Satisfação também estão concentrados nas notas altas.  

Gráfico 5.2 - Distribuição de freqüências 
do score da variável Valor 
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Como se vê no gráfico 5.3, o score de Qualidade tem distribuição exponencial. 

Interpreta-se o resultado como indicativo que o cliente atribui notas favoráveis ao 

provedor. 

Gráfico 5.3 - Distribuição de freqüências 
do score da variável Qualidade 

A distribuição do score de Capacidade é mostrada no gráfico 5.4, sugerindo que há 

relativamente poucos clientes cujo poder de compra é muito baixo, ou muito alto.  
 

Gráfico 5.4 - Distribuição de freqüências 
do score da variável Capacidade 
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A distribuição do score da Lealdade Comportamental é mostrada no gráfico 5.5, 

donde se depreende que há relativamente poucos clientes cujo comportamento se 

caracteriza por uma repetição de compra muito baixa, ou muito alta. 

Gráfico 5.5 - Distribuição de freqüências 
da Lealdade Comportamental 

 

A distribuição do score de Lealdade Atitudinal é mostrada no gráfico 5.6, havendo 

certa concentração de clientes que mantêm atitudes favoráveis ao provedor.  

 
Gráfico 5.6 - Distribuição de freqüências 

da Lealdade Atitudinal 

Lealdade Comportamental

5,04,03,02,01,00,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0

Q
ua

nt
id

ad
e

40

30

20

10

0

Lealdade Atitudinal

1,3,5-,3-1,0-1,8

Q
ua

nt
id

ad
e

140

120

100

80

60

40

20

0



 

 179

5.3 Hipóteses testadas 

 

Para verificar as hipóteses alternativas H3, H4, H5, H6 e H7, foi construído o modelo 

estrutural. As cargas foram encontradas através da Modelagem de Equações Estruturais 

aplicados aos dados coletados, cujos resultados são reproduzidos na figura 5.1. 

Figura 5.1 - Modelo estrutural 
de Satisfação e Lealdade 

 

Cabe comentar que as cargas correspondentes às hipóteses alternativas H8 e H9 não 

são significativas – motivo pelo qual elas não aparecem na figura 5.1. 

Equidade Lealdade
Atitudinal

Lealdade
Comporta-

mental
Capacidade

Satisfação

-0,11

0,35

0,51 0,27

0,36
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Os indicadores de eficiência da Modelagem de Equações Estruturais na tabela 5.1 

mostram que os resultados são bastante adequados. Os índices comparativos de 

ajustamento na tabela 5.1 são marginalmente adequados e estão próximos de 0.9, o que é 

sinal de um ajuste aceitável do modelo. 

 

Tabela 5.1 - Indicadores 
de desempenho do modelo 
Indicador Resultado 
χ2 4,50 
Graus liberdade 3 
P 0,21 
NCP 1,49 
RMSEA 0,025 
NFI 0,89 
NNFI 0,88 
CFI 0.90 
RMR 0,033 
AGFI 0,88 
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5.4 Discussão dos resultados do modelo e conclusões do capítulo 

Iniciando a discussão dos resultados, são analisadas na tabela 5.2 as correlações 

calculadas entre as variáveis do modelo, as correlações reproduzidas pela Modelagem de 

Equações Estruturais, e os resíduos normalizados. Nota-se que os valores da matriz de 

resíduos ficam abaixo de 2,58 – levando-nos a concluir que o modelo consegue explicar 

bem a correlação das variáveis observadas. 
 

Tabela 5.2 - Correlações 

 

 

Lealdade 
Atitudinal

Lealdade 
Comportamental

Satisfação Capacidade Equidade

Score  Lealdade Atitudinal 1
Score  Lealdade Comportamental 0,030 1
Satisfação 0,460 0,050 1
Capacidade -0,150 0,350 -0,090 1
Equidade 0,500 0,000 0,510 -0,040 1

Lealdade 
Atitudinal

Lealdade 
Comportamental

Satisfação Capacidade Equidade

Score  Lealdade Atitudinal 1
Score  Lealdade Comportamental -0,020 1
Satisfação 0,450 0,070 1
Capacidade -0,130 0,360 -0,020 1
Equidade 0,500 0,000 0,510 -0,040 1

Lealdade 
Atitudinal

Lealdade 
Comportamental

Satisfação Capacidade Equidade

Score  Lealdade Atitudinal
Score  Lealdade Comportamental 1,250
Satisfação 1,260 -1,390
Capacidade -0,670 -1,590 -1,390
Equidade 0,000 0,000 0,000 0,000

Matriz de correlações original

Matriz de correlações reproduzida pelo modelo SEM

Matriz de resíduos padronizados
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Pela inspeção da tabela 5.3, espera-se encontrar que a Equidade e Satisfação não estejam 

entre as variáveis mais influentes da Lealdade Comportamental no modelo de 

sobrevivência. 

Tabela 5.3 - Variáveis cujas 
correlações são baixas 

Ligações  Correlação 
Equidade – Lealdade Comportamental  0,00 
Satisfação – Lealdade Comportamental  0,05 
Capacidade – Satisfação  -0,09 
Equidade – Capacidade  -0,04 
Lealdade Comportamental – Lealdade Atitudinal  0,03 
Capacidade – Lealdade Atitudinal  -0,15 

 

 

A tabela 5.4 apresenta os testes t das hipóteses alternativas das correlações 

postuladas serem nulas. 

Tabela 5.4 - Resultados da 
Modelagem de Equações Estruturais 

 
Coeficiente 
padronizado t significância

H 3 Equidade --> Lealdade 
Atitudinal

A Lealdade Atitudinal do cliente será tão mais 
elevada quanto maior for a Equidade;

0,36 7,50 *

H 4 Satisfação --> Lealdade 
Atitudinal

A Lealdade Atitudinal do cliente será tão mais 
elevada quanto maior for a sua Satisfação com os 
serviços do provedor;

0,27 5,55 *

H 5 Capacidade --> Lealdade 
Atitudinal

A Lealdade Atitudinal do cliente será tão mais 
elevada quanto menor for a Capacidade 
econômica do cliente;

-0,11 -2,63 *

H 6 Equidade --> Satisfação A Satisfação do cliente será tão mais elevada 
quanto maior for a Equidade do relacionamento 
envolvendo o cliente e o provedor;

0,51 11,72 *

H 7 Capacidade --> Lealdade 
Comportamental

A Lealdade Comportamental será tão mais 
elevada quanto maior for a Capacidade 
econômica do cliente;

0,35 7,56 *

H 8 Satisfação --> Lealdade 
Comportamental

A Lealdade Comportamental do cliente será tão 
mais elevada quanto maior for a sua Satisfação 
com os serviços do provedor;

0,10 1,85 não significante

H 9 Equidade --> Lealdade 
Comportamental

A Lealdade Comportamental do cliente será tão 
mais elevada quanto maior for a Equidade do 
relacionamento envolvendo o cliente e o 
provedor;

-0,04 -0,66 não significante

Hipótese alternativa
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Com base nas estatísticas apresentadas na tabela 5.4, conclui-se que o modelo 

testado é plausível. No entanto, a hipótese H9 resultou numa carga cujo sinal é oposto ao 

que era esperado inicialmente. 

Cabe comentar, entretanto, que a significância das ligações correspondentes às 

hipóteses H8 e H9 é baixa. Isto significa que as correlações estimadas não são 

significativamente diferentes de zero. Posto de outra forma, podem ser nulas as ligações 

Equidade – Lealdade Comportamental, e Satisfação – Lealdade Comportamental. 

Não se encontra sustentação teórica que justifique uma ligação forte entre a 

Equidade e a Lealdade Comportamental. De outro lado, reconhece-se que são indiretos os 

efeitos da ligação Satisfação – Lealdade Comportamental. Isto nos leva a assumir que 

estas ligações são de fato tênues. 

Um resultado particularmente interessante é a influência da Capacidade econômica 

na Lealdade Atitudinal. Em primeiro lugar, a magnitude relativa desta ligação é pequena. 

Isto significa que não é muito importante a contribuição da Capacidade na formação da 

Lealdade Atitudinal, em relação às demais variáveis. Em segundo lugar, esta influência é 

negativa. Isto significa que as variáveis Capacidade e Lealdade Atitudinal andam em 

direções opostas. Quanto maior for a Capacidade econômica do cliente, tanto menor será 

a probabilidade de intenção de recomendar aos seus amigos, ou sua intenção de aumentar 

seus gastos com o cartão. 

Em outras palavras, clientes afluentes são menos propensos a recomendar o cartão 

para terceiros, talvez porque o cartão Carrefour não tem imagem de produto “Premium”. 

Da mesma forma, clientes afluentes são menos propensos a aumentar seus gastos 

com o cartão. Uma interpretação é que é provável que estes clientes já tenham outros 

cartões, que possivelmente oferecem milhagens e outros benefícios. Isso explicaria a 

baixa probabilidade destes clientes aumentarem seus gastos com o cartão Carrefour. 
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Já o cliente de baixa renda tem maior propensão a recomendar o cartão para 

terceiros, e maior propensão a aumentar os seus gastos com o cartão. 

Por seu turno, a Satisfação do cliente produz um aumento positivo na Lealdade 

Atitudinal do cliente, fazendo com que recomende o provedor para amigos e conhecidos, 

ou ainda produzindo uma intenção favorável de aumentar a utilização do produto. 

Já as percepções de Valor e Qualidade que compõem o construto da Equidade 

produzem uma influência positiva na Lealdade Atitudinal do portador do cartão 

Carrefour. 

Observa-se que a Capacidade é a variável mais influente na formação da Lealdade 

Comportamental. Em outras palavras, o principal determinante da Lealdade 

Comportamental é a Capacidade econômica do cliente. 

Este resultado sugere que, no caso específico do cartão de crédito estudado, a 

Capacidade econômica do cliente domina as demais variáveis. O fato do poder aquisitivo 

do cliente ser maior faz com que a freqüência, o ticket médio e o gasto médio aumentem. 

Mesmo se desconsiderarmos a baixa significância da ligação envolvendo as 

variáveis Satisfação e Lealdade Comportamental, o efeito da Satisfação é pequeno frente 

à influência da Capacidade econômica como construtos que influenciam a Lealdade 

Comportamental. Este resultado parece indicar que a Satisfação do cliente é menos 

importante que a Capacidade econômica. Uma interpretação possível seria o fato dos 

serviços dos provedores não serem muito diferentes. Outra explicação possível é que o 

cliente não espera serviços muito diferenciados dos provedores. 
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Na figura 5.2 se representa o 1º, 2º e 

3º quartis do score de Lealdade 

Comportamental, que é relativamente 

estável, e ligeiramente inferior na classe 

social D. 

Por outro lado, a Lealdade Atitudinal 

dos clientes da classe social D é alta, menor 

para os clientes da classe C, e os clientes 

AB são os que têm menos intenção de 

aumentar seus gastos no cartão, ou de 

recomendá-lo para terceiros. 

Em relação à Satisfação, nota-se que 

ela é baixa nas classes AB, um pouco maior 

na classe C, e é alta na classe D. 

Em relação aos meios de pagamento, 

observa-se que o uso de diferentes formas 

de pagamento é alto nas classes AB, um 

pouco menor na classe C, e relativamente 

baixo na classe D. 

Conclui-se que a classe social está 

atuando sobre o uso do cartão, sobre a 

Satisfação do cliente e sobre a Lealdade 

Atitudinal. 

Figura 5.2 - Análise da Lealdade, 
Uso de meios de pagamento e Satisfação 

com Classe Social 
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Os resultados encontrados indicam que o cliente da classe D está mais satisfeito 

com o cartão, possivelmente porque tem pouco acesso a produtos alternativos. Por outro 

lado, o cliente da classe AB está menos satisfeito, possivelmente porque ele esperaria 

receber mais benefícios e vantagens pela utilização do cartão Carrefour. 

Resumindo, o cliente de baixa renda é mais suscetível a aumentar seus gastos com 

o cartão, entretanto ele não o faz devido a sua limitada Capacidade econômica. 

Concluí-se o capitulo observando que as evidências encontradas neste estudo a 

respeito da Lealdade Comportamental e da Lealdade Atitudinal apontam para construtos 

que refletem fenômenos distintos, motivo pelo qual se estipula que sejam medidos 

separadamente. 

Conclui-se pela aceitação das hipóteses alternativas H3 a H7 apresentadas no 

capítulo 3, verificando empiricamente as ligações entre os construtos do modelo da figura 

3.1. Em suma, encontra-se pelas estatísticas de ajuste um modelo plausível, que, no 

entanto apresenta uma divergência na hipótese H9. Por fim, note-se que é parcialmente 

inconclusiva a hipótese H8. 
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Capítulo 6. 
 

Desenvolvimento 
do Modelo Preditivo 

 

usando 

 

Análise de Sobrevivência 
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6. Desenvolvimento do Modelo Preditivo usando 
Análise de Sobrevivência 
 

6.1 Introdução 

A Análise de Sobrevivência (THOMAS e STEPANOVA, 2002; LOUZADA, 

MAZUCHELI e ACHCAR, 2002; COLOSIMO, 2001; COLLETT, 1994) consiste do 

conjunto de procedimentos analíticos que permite modelar o decurso de tempo, desde um 

tempo inicial pré-estabelecido, até a ocorrência de um evento de interesse. 

Uma contribuição do presente trabalho é introduzir para o problema da deserção de 

clientes a Análise de Sobrevivência (AS). Esta técnica estatística é bastante usada nos 

campos das Ciências Médicas, Engenharia e Atuária, entretanto ainda pouco aplicada na 

área de Marketing. 

6.1.1 Definições da Análise de Sobrevivência 

Define-se origem como o início do período de acompanhamento do fenômeno de 

interesse. Note-se que a origem pode ser diferente para cada sujeito. Por exemplo, dois 

sujeitos X1 e X2 começarão a ser estudados pela AS em instantes distintos, t1 e t2. 

Define-se evento (ou falha) como o acontecimento de interesse. Estes eventos 

podem ser “negativos” (por exemplo, a morte do paciente) ou “positivos” (por exemplo, a 

volta à normalidade do paciente). 

Define-se tempo de sobrevivência como o intervalo de tempo desde a origem, até a 

ocorrência do evento. No caso em questão, o tempo relevante é aquele medido entre a 

adesão do cliente do cartão de crédito, e a última utilização que antecede sua 

caracterização como inativo. 
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A principal característica das técnicas de Análise de Sobrevivência (AS) é sua 

capacidade de extrair informação de “dados censurados”, que corresponde a situações em 

que não há informações suficientes para se determinar o tempo de sobrevivência. 

No caso da presente investigação, trata-se de dados relativos a clientes perdidos ou 

removidos, e que ainda não tinham desertado ao término do período de acompanhamento. 

Para estes clientes, não se sabe quanto tempo ainda decorrerá até a inatividade. 

Entretanto, sabe-se que o tempo entre a adesão do cliente, e a inatividade, é maior ou 

igual ao tempo de atividade já observado. Este conhecimento é importante no processo de 

estimação do modelo. De maneira geral, tempo censurado é o tempo decorrido entre o 

início da contagem e o término do estudo, sem ocorrência do evento de interesse. 

Formalmente, apresenta-se o modelo estatístico de Análise de Sobrevivência 

conforme a seguinte descrição. Seja T uma variável aleatória representando o tempo de 

permanência do cliente na base ativa de usuários de cartões, ou seja, o tempo entre a 

aprovação do crédito e emissão do cartão, e a passagem à inatividade. A distribuição de T 

pode ser representada pela função de risco, a qual é definida como: 

(6.1) 

 

Esta função representa o potencial no tempo t de um cliente tornar-se inativo, 

condicionada à sua atividade até o instante t. Esta função está diretamente relacionada 

com a função de sobrevivência S(t), a qual descreve a probabilidade de um cliente 

sobreviver um tempo maior ou igual a t, ou seja: 

(6.2) 

Onde F(t) é a função de distribuição de probabilidade dos tempos de sobrevida. 
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(t)he)h(t; 0
XβX ′=

Supondo agora que uma ou mais características sejam registradas para cada 

indivíduo, num vetor de covariáveis x que descreve o perfil de cada cliente. Neste caso, 

um dos objetivos da metodologia é encontrar a relação entre a distribuição do tempo de 

sobrevida, ou seja, o tempo T de permanência dos clientes em atividade na base de 

usuários de cartão, e as covariáveis disponíveis (x).  

Neste contexto, Cox (1972) propôs o seguinte modelo: 

 (6.3) 

 

onde β é o vetor de parâmetros (β1, β2, ... , βp) para cada uma das p covariáveis 

disponíveis denotada por X, e h0(t) é uma função não conhecida que reflete o risco básico 

de cancelamento inerente a cada cliente quando todas as covariáveis são iguais a zero, ou 

seja, X=0 ; neste caso, h(t,X) = h0(t). 

Este modelo é chamado de modelo de riscos proporcionais de Cox, por ser baseado 

na hipótese de proporcionalidade dos riscos de ocorrência do evento de interesse para 

diferentes perfis de clientes, não sendo necessário assumir qualquer distribuição de 

probabilidade para os tempos de sobrevida. 

Cox mostrou que o vetor de parâmetros β pode ser estimado sem qualquer 

conhecimento de h0(t), apenas conhecendo-se a ordem dos tempos dos eventos e das 

censuras. 

Uma importante característica do modelo de Cox utilizado é que considera-se as 

covariáveis X independentes do tempo (ou seja, as covariáveis não mudam através do 

tempo de estudo). Por exemplo, a covariável “idade” não deve mudar significativamente 

ao longo do período de estudo. 
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Portanto, se t(1) < t(2) < ... t(k)  são k tempos de atrito dos clientes ordenados e R(t
(i)

) é 

o conjunto de indivíduos que estão sob risco de cancelar seu relacionamento ou desativar 

algum produto no instante t(i), a função de verossimilhança dos dados proposta por Cox é 

dada por: 

 

(6.4) 

 

As estimativas de máxima verossimilhança de β são obtidas maximizando o 

logaritmo de (6.4), utilizando métodos numéricos. 

A partir do modelo (6.3), pode-se observar que o efeito das covariáveis 

explanatórias aumenta ou diminui o risco de abandono de um cliente. 

Tomando a razão entre os riscos de abandono de dois indivíduos (i e j), que tem os 

mesmos valores para todas as covariáveis, com exceção da l-ésima, temos: 

(6.5) 

 

Esta equação pode ser interpretada como a razão de riscos entre dois perfis 

distintos de clientes, no instante de tempo t. 

É relevante destacar que a proporcionalidade entre os riscos deve ser constante ao 

longo de todo o tempo de acompanhamento. 

Numa situação, por exemplo, em que xi é uma variável dicotômica indicando o 

grupo a que os indivíduos pertencem, o risco de cancelamento de um grupo (x=1) em 

relação a um outro (x=0) é  ĤR = e βi . 
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Pode-se dizer, ainda, que o risco de cancelamento do grupo de clientes que 

assumem (x=1) é eβi vezes o risco do outro (x=0). 

 

6.1.2 Aplicação da Análise de Sobrevivência na área de Marketing 

 

Em recente estudo (COHEN et al, 2004), a técnica de Análise de Sobrevivência 

mostrou aplicação efetiva em Marketing, na quantificação do efeito do nível de percepção 

de marca sobre a longevidade da base de clientes da empresa. 

Neste estudo, descobriu-se que o tempo médio de atividade do grupo de clientes 

que mencionam a marca Carrefour em segundo lugar é 37% menor, e o risco de deserção 

é 130% maior, em relação ao grupo que menciona a marca em primeiro lugar. 

Analogamente, o tempo médio de sobrevivência é 48% menor, e o risco de atrito é 250% 

maior, no grupo que menciona a marca em terceiro lugar, em relação ao grupo de clientes 

para os quais a marca é top-of-mind. 

Do ponto de vista teórico, a aplicação da técnica de Análise de Sobrevivência 

permite estimar o impacto de variáveis sobre o resultado de vendas. 

Justifica-se assim, do ponto de vista gerencial, o interesse em conhecer o tempo de 

atividade dos clientes em função das diferentes variáveis pertinentes ao cliente, de forma 

a determinar o valor vitalício de diferentes grupos de clientes (HUGHES, 1994). 

Este conhecimento ajuda a orientar os esforços de manutenção do relacionamento 

com o cliente, e permite avaliar o volume de recursos de orçamento de Marketing. 
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6.2 Definições particulares deste estudo 

Para o caso do cartão Carrefour deste estudo, define-se atividade como a existência 

de pelo menos uma compra nos últimos seis meses. Tomando-se como base a data de 20 

de Novembro de 2001 em que se geraram os dados, resulta que o critério de atividade é 

uma, ou mais, compras no período de 20/5/2001 a 20/11/2001. 

O evento corresponde à inatividade do cliente (δ=1). O cliente ativo é censurado 

(δ=0) no término do período de acompanhamento sem que o evento tenha ocorrido. A 

censura também poderá ter ocorrido por motivos involuntários, como, por exemplo, 

devido ao cliente ter mudado para uma cidade onde não existe loja do Carrefour. 

O tempo de sobrevivência dos clientes, calculado em número de dias, é definido 

como segue: 

Tempo = {dia da última compra} – {dia de adesão do cliente} 
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6.3 Análise de Sobrevivência dos clientes do cartão Carrefour 

Na seqüência da metodologia estatística apresentada, investiga-se o efeito das 

variáveis estudadas nos tempos de sobrevida do portador de cartão Carrefour. Este 

processo é descrito a seguir. 

6.3.1 Eventos e censura 

Na tabela 6.1, se observa que 373 dos 400 clientes pertencentes à amostra fizeram 

parte desta análise – os demais nunca utilizaram o cartão. O evento (deserção) é 

observado para 118 clientes, e ocorre censura para 255 (ou seja, os clientes permaneceram 

realizando compras até a data final do período de acompanhamento). 

Tabela 6.1 - Quantidade de casos 
censurados e eventos 

 

Total # Eventos # Censuras % Censura 
373 118 255 68,36 

 

6.3.2 Tratamento dos dados 

O método adotado neste trabalho para observações de valores faltantes consiste em 

eliminar estas observações da Análise de Sobrevivência. 

No caso de algumas das variáveis estudadas, havia um número alto de valores 

faltantes. Decorre que o evento – inatividade - acabaria sendo observado para um número 

reduzido de clientes, resultando numa quantidade de eventos insuficiente para a Análise 

de Sobrevivência. Por este motivo, foram selecionadas para a Análise de Sobrevivência as 

variáveis que não tinham quantidade excessiva de valores faltantes. 
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A tabela 6.2 resume as variáveis que foram selecionadas para a Análise de 

Sobrevivência, bem como uma breve descrição, e referências adicionais. 

Tabela 6.2 – Variáveis da Análise de Sobrevivência 
 

Variável Vide seção 
Score da Capacidade econômica 

Score da Lealdade Atitudinal 
Score da Lealdade Comportamental 

Score da Qualidade 
Score do Valor 

5.1 

Menção da marca 4.1.4 

 

A variável discreta menção da marca (p3) é transformada em variável dummy: 

p3_2 corresponde à menção do Carrefour em segundo lugar, p3_3 à menção em terceiro 

lugar, e assim por diante. 
 

6.3.3 Função de sobrevivência 

O gráfico 6.1 ilustra h0(t), que corresponde ao efeito da passagem de tempo na 

sobrevida do cliente. O leitor é referido para a discussão do método Kaplan – Meier, no 

Apêndice II. 

Gráfico 6.1 - Função de sobrevivência (Kaplan-Meyer) 
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Como se vê, a proporção de sobreviventes é aproximadamente linear. A mediana 

do tempo de sobrevida é de cerca de oito anos, correspondendo ao tempo em que metade 

dos clientes terá desertado. 

 

6.3.4 Regressão de Cox 

Inicialmente, analisa-se o conjunto de variáveis que incorporam o modelo 

estrutural apresentado no capítulo anterior. 

Adotou-se um procedimento comum na AS, que consiste na análise univariada 

inicial das variáveis. Segundo esta lógica, se uma variável não é relevante para a AS 

quando vista isoladamente, dificilmente ela será relevante na análise multivariada 

(COLLETT, 1994; KALBFLEISCH e PRENTICE, 1980; KLEINBAUM, 1996). 

O critério usualmente empregado é considerar as variáveis cujo teste univariado a 

significância não ultrapassa de 0,20. 

No caso presente, as variáveis selecionadas estão representadas na tabela 6.3. 

Observa-se que apenas a variável Capacidade marginalmente não atinge o nível mínimo, 

mas decidiu-se mantê-la na análise multivariada. 
 

Tabela 6.3 - Teste da hipótese nula 
β=0 

 

Variável Probabilidade 
Capacidade 0,2211 
Lealdade Atitudinal < 0,0001 
Lealdade Comportamental < 0,0001 
p3_2 0,0005 
p3_3 < 0,0001 
Qualidade 0,1170 
Valor 0,1292 
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Na seqüência, testou-se o conjunto de variáveis da tabela 6.3, fazendo backward 

selection. As variáveis eliminadas neste processo não contribuem para o modelo.  

A análise mostrou que apenas a Lealdade Comportamental e a variável dummy 

p3_3 contribuem para o modelo, e em conseqüência disto, as demais variáveis não fazem 

parte do modelo preditivo de deserção. 

A tabela 6.4 mostra o resultado da regressão de Cox, onde aparecem os β que são 

as estimativas dos parâmetros. 

(6.6) 

 
Tabela 6.4 - Análise dos parâmetros estimadores 

pelo método da máxima verossimilhança 
 

Variável Graus de 
liberdade 

Estimativa 
parâmetro β 

Erro 
padrão 

χ2 pr > χ2 Taxa risco Limites de confiança 
de TR (95%) 

Lealdade 
Comportamental 1 -0,20601 0,0564 13,3393 0,0003 0,814 0,729 0,909 
p3_3 1 0,86749 0,25832 11,2778 0,0008 2,381 1,435 3,95 

 

A taxa de risco do respectivo parâmetro é obtida exponenciando β. Quando a razão 

de probabilidade de sobrevivência é menor que um, decresce o risco de deserção. 

No exemplo da variável p3_3, TR = e β = e 0,86749 = 2,381. Isto significa que os 

clientes que estão nesta categoria, ou seja, aqueles que mencionaram a marca Carrefour 

em terceiro lugar, têm risco de abandono que é 138% maior do que os clientes para os 

quais o Carrefour é top of mind. 

O risco de abandono segundo o score de Lealdade Comportamental equivale a 

e −0,20601 = 0,814. O acréscimo de uma unidade no score de Lealdade Comportamental 

equivale à diminuição no risco do cliente entrar em inatividade de 100*(0,814-1)=-18,6%. 
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Um aumento do score de Lealdade Comportamental de duas unidades corresponde 

à redução do risco relativo de cancelamento em um terço. Da mesma forma, a diminuição 

do score relativo de Lealdade Comportamental de duas unidades corresponde a um 

aumento de 50% do risco de cancelamento. 

6.3.4.1 Interpretação da covariável Lealdade Comportamental 

A fim de oferecer uma interpretação do efeito da covariável Lealdade 

Comportamental na sobrevivência, se fixa p3_3 = 0 (ou seja, selecionamos os clientes que 

mencionaram o Carrefour em primeiro e segundo lugar). Além disso, os clientes são 

agrupados em quartis do score de Lealdade Comportamental. 

No primeiro grupo, estão 25% dos clientes cuja repetição de compra é mais baixa, 

e assim sucessivamente. Nota-se no gráfico 6.2 que mais clientes passam para a 

inatividade na medida em que passamos do terceiro e quarto, para o segundo grupo, e 

deste para o primeiro grupo. 

Tempo de vida (anos)

1086420

Fu
nç

ão
 d

e 
so

br
ev

iv
ên

ci
a

1,0

,8

,6

,4

,2

0,0

3o e 4o grupos

2o grupo

1o grupo

 
Gráfico 6.2 – Função de sobrevivência 
por score de Lealdade Comportamental 
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A proporção de sobreviventes acumulada de 50% é indicada pela linha horizontal 

do gráfico 6.2. Metade dos clientes do 1º quartil de risco terá passado para a inatividade 

após sete anos, ao passo que para o 2º quartil de risco isto ocorre depois de nove anos. 

 

 

6.3.4.2 Teste global do modelo de Cox 

No teste global do modelo de regressão, a hipótese nula é que todos os parâmetros 

são nulos. A tabela 6.5 mostra a comparação dos valores das log probabilidades (-2LL) do 

modelo inicial: 605,019, e a do modelo após a inclusão das covariáveis: 577,214. 

Tabela 6.5 - Estatísticas de ajustamento 
 

Sem 
covariáveis 

Com 
covariáveis 

605,019 577,214 

 

Na tabela 6.6 encontra-se a diferença das log probabilidades: 27,8049. O grau de 

liberdade corresponde à diferença do número de variáveis nos dois modelos: há duas 

covariáveis no novo modelo, e nenhuma no modelo inicial. O grau de significância Pr < 

0,0001 permite concluir que as variáveis que fazem parte do modelo são úteis para 

explicar o tempo de sobrevida. 
 

Tabela 6.6 - Teste global 
da hipótese nula: β=0 

 

χ2 df Pr > χ2 
27,8049 2 < 0,0001 
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6.4 Análise das relações entre os resultados da Análise de Sobrevivência e 
Modelagem de Equações Estruturais 

O conhecimento dos efeitos do score de risco de cancelamento da Análise de 

Sobrevivência constitui uma das principais contribuições deste trabalho, permitindo aos 

praticantes e pesquisadores de Marketing o emprego desta técnica emergente nos esforços 

de retenção de clientes, de modo a buscar otimizar os vínculos relacionais envolvendo o 

consumidor e o provedor de serviços. 

Discute-se a seguir como o score de risco de cancelamento, calculado através da 

técnica de Análise de Sobrevivência, é um indicador válido da Lealdade Comportamental. 

6.4.1 Validade convergente do indicador do score de cancelamento 

No modelo de Equações Estruturais, o construto Lealdade Comportamental que 

antes era medido pelos indicadores “freqüência de compras”, “quantidade de compras”, 

“gasto médio”, passa agora a ser medido também pela variável “score de cancelamento”. 

Ao incluir o score de cancelamento como indicador da Lealdade Comportamental 

e aplicando-se a CFA ao novo conjunto de indicadores, resulta a tabela 6.7 onde se 

observa que as comunalidades das variáveis anteriores permanecem com magnitudes 

equivalentes. O score de cancelamento tem a mais alta comunalidade. 

 

Tabela 6.7 - Comunalidade 
da Lealdade Comportamental 

 Comunalidade
Inicial 

Comunalidade 
Extraída 

Score de cancelamento 0,625 0,736 
Gasto médio mensal 0,509 0,572 
#Compras mês 0,560 0,637 
Freqüência 0,596 0,691 
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O fator extraído captura quase 66% da variância total, como mostra a tabela 6.8. 

Este valor é um pouco mais elevado que o encontrado anteriormente, que era 63,4%. 

Tabela 6.8 - Variância total extraída 
da Lealdade Comportamental 

 Autovalores iniciais Soma das cargas quadradas extraídas
Fator Total % da Variância % Cumulativo Total % da Variância % Cumulativo
1 2,971 74,283 74,283 2,636 65,911 65,911 
2 0,443 11,080 85,363    
3 0,311 7,769 93,132    
4 0,275 6,868 100    

 
 

Na tabela 6.9, observa-se que as cargas fatoriais são elevadas. 

Tabela 6.9 - Cargas fatoriais 
da Lealdade Comportamental 

 Fator  
Score de cancelamento -0,858  
Gasto médio mensal 0,756  
#Compras mês 0,798  
Freqüência 0,831  

 

Note-se que o sinal da carga do score é negativo, indicando que quanto maior o 

risco de cancelamento, menor será a Lealdade Comportamental. 

As cargas fatoriais encontradas e a comunalidade dos indicadores permitem 

concluir que o score de cancelamento está de fato contribuindo para extrair o mesmo 

conceito teórico, qual seja, a Lealdade Comportamental. 
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6.4.2 Validade preditiva do modelo de deserção e conclusões do capítulo 

Para testar a validade preditiva do modelo de risco de cancelamento, inicialmente 

selecionam-se apenas aqueles clientes que estavam ativos na data de 20/11/2001, 

denominada tempo1. 

Destes clientes, decorridos 29 meses verifica-se a situação dos clientes (ou seja, se 

continuavam ativos ou inativos) na data de 1/5/2004 –  denominada tempo2. 

Recorde-se que a função de risco é composta de dois componentes, o primeiro 

correspondendo ao efeito da passagem de tempo, e o segundo correspondendo aos efeitos 

das covariáveis do modelo (vide equação 6.3). 

Por este motivo, e com o fito de eliminar o efeito da passagem de tempo h0(t) sobre 

a deserção, os clientes são agrupados segundo o seu tempo de sobrevida, definindo assim 

quartis de clientes. 

No primeiro grupo ficaram os clientes cujo tempo de sobrevida fica entre 0 a 452 

dias, o segundo grupo até 1.208 dias, o terceiro grupo até 2.187 dias, e o quarto grupo 

acima de 2.188 dias. 

Dentro de cada grupo, os clientes foram agrupados segundo faixas de score de 

risco de cancelamento. A figura 6.1 ilustra a relação entre a proporção de clientes 

perdidos por cancelamento no tempo2, e o score de cancelamento em 5 faixas. 

A proporção de clientes perdidos cujo tempo de sobrevida fica entre 0 a 452 dias 

vai de 45,5% (primeira faixa) até 66,8% (última faixa). A proporção de clientes cujo 

tempo de sobrevida fica entre 453 e 1.208 dias vai de 36,4% a 56,4%, e assim por diante. 

Em valores absolutos, esta variação da proporção de clientes perdidos fica entre 17,9% e 

21,3% (4º e 1º grupos, respectivamente). 
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Figura 6.1 - Score de cancelamento e proporção de clientes perdidos 
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6.4.3 Conclusões do capítulo 

Observa-se que, para cada grupo de clientes, o score de cancelamento e a 

proporção de clientes perdidos no período observado caminham na mesma direção. Este 

fato nos leva a concluir que o modelo de risco está de fato sendo útil na previsão de 

cancelamento. 

Percebe-se claramente que o risco de cancelamento decresce na medida em que o 

cliente se consolida na base. É importante comentar que este resultado pode ser diferente 

em outras indústrias. Por exemplo, as informações disponíveis a respeito da indústria de 

TV por assinatura parecem indicar que o risco aumenta conforme o cliente vai 

permanecendo na base. 

Em conclusão a este capitulo, observou-se a efetiva aplicação da técnica de Análise 

de Sobrevivência na prevenção do risco, além de mostrar-se a relação entre o risco de 

cancelamento e a Lealdade Comportamental. 

Além disto, demonstrou-se que a aplicação da técnica introduz a noção do tempo 

como variável que influencia a incidência de deserção. Não se encontra aplicação desta 

técnica emergente na literatura da área de Marketing, o que constitui uma contribuição 

importante desta tese para o campo de conhecimento. 

Como benefícios adicionais da aplicação da técnica de AS ao problema da 

deserção de clientes, nota-se que ela permite incorporar os efeitos da censura. Em outras 

palavras, além dos clientes que passaram efetivamente para a inatividade, a técnica utiliza 

também a informação trazida pelos clientes que, ao fim do período de acompanhamento, 

ainda não haviam desertado. 

A Análise de Sobrevivência permite, ainda, testar covariáveis e verificar seus 

efeitos. O praticante de Marketing pode se utilizar desta informação para atuar sobre as 

variáveis de maior impacto, agindo proativamente de forma a minimizar os efeitos da 

perda prematura de clientes. 
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7. Conclusões, Implicações Gerenciais, Limitações da Pesquisa 
e Sugestões para Desenvolvimentos Futuros 
 

Este trabalho propôs e testou empiricamente um modelo de Satisfação e Lealdade 

dos consumidores de crédito da rede de hipermercados Carrefour. Neste modelo, foram 

coletados dados relativos às percepções de Qualidade, Valor, Satisfação e Lealdade 

Atitudinal e Comportamental dos clientes. 

O presente capítulo trata de quatro tópicos. Primeiro, é feita uma discussão acerca 

dos resultados encontrados nos capítulos 5 e 6, incluindo as discussões sobre os modelos 

de mensuração, o modelo estrutural, e o modelo preditivo de risco de deserção. Segundo, 

é oferecida uma discussão acerca das contribuições de pesquisa do ponto de vista 

gerencial. Terceiro, aborda-se a questão das limitações deste trabalho. Por fim, discutem-

se os caminhos para futuras pesquisas. 

7.1 Conclusões finais 

Deve-se mencionar, como contribuições secundárias deste trabalho, a descrição das 

teorias envolvendo a Satisfação, Lealdade e seus antecedentes. 

Na discussão do desenvolvimento dos modelos de mensuração, buscou-se 

identificar na literatura as variáveis relevantes do modelo adotado de Satisfação e 

Lealdade. Após esta etapa, foi realizada a avaliação estatística do conjunto de medidas 

proposto através da Análise Fatorial Confirmatória. O objetivo central desta etapa foi 

examinar a validade e a confiabilidade dos construtos empregados no modelo adotado. 

A validade convergente foi suportada, basicamente, pelo fato de que os itens 

apresentaram cargas fatoriais adequadas nos construtos que propunham medir. 
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Em seguida, explorou-se a dimensionalidade das medidas, isto é, se os indicadores 

estão medindo um único construto latente, bem como a confiabilidade e consistência 

interna das escalas de medidas. Os resultados indicam que cada construto está sendo 

medido de forma adequada pelos indicadores correspondentes. 

A análise do modelo estrutural testou nove hipóteses que correspondem às ligações 

entre construtos do modelo de Satisfação e Lealdade adotado. 

Evidencia-se, a partir do exame das relações causais propostas, a relação entre a 

Lealdade Comportamental e a Capacidade Econômica do cliente. Para o caso do cartão de 

crédito estudado, a influência da Satisfação não é significativa, e o Valor e Qualidade têm 

efeito diminuto sobre a Lealdade Comportamental. 

Por outro lado, a Lealdade Atitudinal é influenciada pela noção de Valor e 

Qualidade, e pela Satisfação do cliente. Um resultado interessante é a influência inversa 

da Capacidade na Lealdade Atitudinal, ou seja, quanto maior a Capacidade econômica do 

cliente, menor é a propensão do portador do cartão em aumentar seus gastos, ou 

recomendar o cartão para amigos. 

Poucos são os trabalhos que versam sobre este vínculo da Capacidade econômica e 

da Lealdade Atitudinal. Apesar de pouco discutido na literatura da área, este vínculo tem 

grande relevância prática no caso particular do crédito ao consumidor, e na discussão da 

participação das classes sociais menos afluentes nos setores de atividade econômica 

brasileiros. 

O construto de Capacidade é predominantemente explicado pela renda do 

associado e por seu limite de crédito, representando assim, uma contribuição referente à 

confirmação da influência de aspectos dinâmicos do comportamento de compra como 

barreiras de acesso (BLOEMER e KASPER, 1995; DICK e BASU, 1994; HOWARD e 

SHETH, 1969) e de fatores sociais na formação de atitude em relação a um fornecedor 

(DICK e BASU, 1994; AJZEN e FISHBEIN, 1980). 
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A hipótese testada que corresponde ao vínculo entre a Satisfação do consumidor e 

a Lealdade Comportamental não mostrou distinção entre os grupos de clientes satisfeitos 

ou insatisfeitos. Em outras palavras, não foram encontradas diferenças na freqüência de 

compras, gasto médio, ou quantidade de compras dos clientes pesquisados, satisfeitos ou 

não. 

Para este tipo de produto, os resultados indicam uma Lealdade Comportamental 

homogênea dos consumidores das classes AB, C e D, sendo a Lealdade Comportamental 

do último segmento um pouco inferior à dos demais grupos. 

O que parece estar ocorrendo é um efeito de compensação das variáveis Satisfação 

e Uso de meios de pagamento: o cliente AB está menos satisfeito, mas tem maior 

utilização de meios de pagamentos concorrentes, enquanto que o cliente CD está mais 

satisfeito, mas tem menos acesso a produtos substitutos – o que nos faz pensar na 

possibilidade de que estas variáveis tenham seus efeitos compensados entre si, resultando 

em Lealdade Comportamental equivalentes. 

Uma importante contribuição deste trabalho é a introdução da técnica emergente de 

Análise de Sobrevivência na prevenção do cancelamento de clientes, apoiada pela 

utilização de técnicas multivariadas avançadas que levaram à proposição de um modelo 

empírico de Satisfação e Lealdade aplicável ao produto objeto desta investigação. 

A proposição do modelo de deserção foi implementada com sucesso, e mostrou-se 

útil para prever o risco de perda de clientes, no qual o tempo de sobrevida foi introduzido 

na discussão deste trabalho como variável explicativa. A aplicação gerencial deste 

arcabouço é de grande valia para o provedor de serviços, que pode agir de forma a 

prevenir a perda prematura de clientes. 

No caso presente, detectou-se que as variáveis que estão mais relacionadas com a 

taxa de risco de deserção do cartão Carrefour são a menção da marca, e a Lealdade 

Comportamental. 
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Conhecedor destes fatos, o profissional de Marketing pode prescrever um conjunto 

de ações que visam multiplicar a freqüência de utilização do cartão, aumentar a lembrança 

da marca, e promover o uso do cartão. 

Nota-se, por exemplo, que a Lealdade Comportamental tem o vínculo mais intenso 

com a Capacidade econômica. Um dos possíveis desdobramentos deste conhecimento 

seria a priorização dos segmentos mais afluentes. Não obstante, será necessário ao mesmo 

tempo encontrar formas de aumentar a Satisfação deste público de portadores de cartão. 

É importante notar que, no caso do cliente de baixa renda, pode haver pouco a 

fazer para aumentar a Capacidade econômica, sobre a qual tem-se muito pouco controle. 

Outra possibilidade de promoção da Lealdade é a exploração da ligação Equidade 

– Satisfação – Lealdade Atitudinal, na esperança de que seus efeitos de longo prazo 

impliquem num aumento da Lealdade Comportamental. 

Os resultados deste trabalho reforçam conceitos apresentados na revisão teórica; 

assume-se que o modelo estrutural de Lealdade com dois construtos (Comportamental e 

Atitudinal) é plausível (LARÁN e ESPINOZA; DICK e BASU, 1994), bem como se 

confirmam cinco das hipóteses propostas com base teórica; contribui-se assim com a 

compreensão dos construtos de Lealdade no contexto do estudo. 
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7.2 Implicações gerenciais 

Para o praticante de Marketing, reveste-se de grande importância o conhecimento 

dos efeitos das variáveis na Lealdade Atitudinal e Comportamental. De posse desta 

informação, o profissional de Marketing pode atuar na prevenção da perda, em ações 

gerenciais de curto e longo prazo que evitam a erosão da base de cliente. 

É comum na industria de cartões de crédito segmentar-se a base de clientes 

segundo a lucratividade e a propensão ao atrito, conforme mostra a figura 7.1. 

Figura 7.1 – Lucratividade x atrito 
 

Na situação em que a propensão ao cancelamento e a lucratividade são altos, a 

empresa deve empreender esforços no sentido de reter o consumidor cujo lifetime value é 

alto. No outro extremo, pode ser proibitivo o esforço de conservar na base clientes infiéis, 

cuja rentabilidade não justifique sua manutenção. 

Mais importante do que as ações de curto prazo, o conhecimento propiciado pelo 

arcabouço discutido neste trabalho viabiliza o direcionamento de esforços na construção 

de atitudes favoráveis que protegem a marca, aumentam o uso do produto, e capturam o 

share of wallet do consumidor. 
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As técnicas abordadas neste trabalho podem auxiliar no monitoramento dos 

recursos de Marketing alocados, comparando-os à rentabilidade do cliente. Esta vertente 

de desenvolvimento teórico pode propiciar um melhor entendimento dos recursos no 

fornecimento de serviços. 

Conhecendo a importância das covariáveis relevantes, o praticante de Marketing 

pode aplicar esta informação de forma a alocar investimentos na empresa. Por exemplo, o 

retorno do investimento em marca pode se justificar (ou não) em função dos custos 

envolvidos, e da taxa relativa de risco dos clientes para os quais a marca é top-of-mind. 

Conforme nota REICHHELD (2002), na indústria de cartões de crédito a 

lucratividade é função do tempo de manutenção em atividade do cliente. Nota-se, aqui, 

uma aplicação direta do conhecimento adquirido na efetiva aplicação da técnica de 

Análise de Sobrevivência. Na função de sobrevivência, o efeito do tempo está 

incorporado na função de referência h0(t). A combinação dos efeitos do tempo e das 

covariáveis leva a um conseqüente conhecimento da lucratividade efetiva do cliente. 

Outra vertente da aplicação pratica das técnicas utilizadas neste trabalho – Análise 

de Sobrevivência e Modelagem de Equações Estruturais – diz respeito à aplicação de 

variáveis de segmentação de clientes. A análise de dados sócio-demográficos e 

psicográficos (como preferências, estilo de vida, atitudes, etc.) propicia ao praticante de 

Marketing um melhor entendimento acerca dos processos de formação da Lealdade e 

Satisfação do cliente. 

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 à sua proposição de valor 

para o cliente. 
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Do ponto de vista gerencial, dado que mesmo diante da potencial dificuldade de 

formação de lealdade no mercado estudado (GRACIOSO, 2003) uma leve melhoria no 

indicador de atitude do cliente em relação ao fornecedor pode levar à formação de 

preferência e à conseqüente lealdade no longo prazo (DICK e BASU, 1994), resultam 

informações relevantes para que os gestores do cartão Carrefour avaliem e direcionem 

seus esforços de retenção de clientes (JONES e SASSER, 1995; DICK e BASU, 1994; 

LA LONDE e ZINSZER, 1976; DAY, 1994). 
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7.3 Limitações 

Uma vez que o objetivo do trabalho teve foco na aplicação num setor específico de 

atividade econômica, qual seja, o crédito ao consumidor no varejo hipermercadista, não se 

pode fazer inferências a outros contextos de negócios. Não se espera que os resultados 

encontrados neste trabalho possam ser generalizados para outras indústrias ou setores 

econômicos. Em experimentos como o do presente caso, os resultados podem ser 

generalizáveis em termos de proposições teóricas, mas não em relação a populações e 

universos (ROSA, 2001). 

Cabe comentar também que a base de clientes possui estratificação social bastante 

específica, o que poderia impor limites nas conclusões acerca do público de baixa renda. 

Deve-se mencionar, também, a existência de limitações em relação aos dados 

disponíveis para a análise, bem como quanto à estrutura do questionário da pesquisa 

qualitativa com o cliente, e a obtenção de dados históricos do cliente. 

Particularmente, pode haver eventuais limitações do instrumento de pesquisa 

utilizado (pesquisa realizada por telefone com perguntas encadeadas) e das escalas 

utilizadas para medir os construtos (veja PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991). Em 

estudos futuros se poderá submeter o modelo a novas confirmações através da aplicação 

de escalas mais robustas do que as implementadas na presente operacionalização, como, 

por exemplo, as escalas racionais para mensuração de construtos mercadológicos 

propostas por HOWARD e SHETH (1969), por BENNETT e THIELE (2002) e por 

CHURCHILL (1979), capazes de incorporar relações de ordem e de distância, em função 

de exigência por métricas objetivas. 
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No caso da presente investigação, não se dispunha da informação dos produtos 

comprados na loja do Carrefour. Esta informação poderia trazer um entendimento 

bastante significativo e profundo acerca das necessidades e hábitos do cliente do 

Carrefour. 

É relevante mencionar, ainda, a dificuldade imposta pela intangibilidade dos 

construtos Lealdade Atitudinal, Valor e Qualidade. 

Um último problema diz respeito ao fato de que os indicadores foram medidos 

num único momento no tempo, correspondendo a uma avaliação retrospectiva dos 

respondentes acerca dos serviços recebidos. Entretanto, o consumo se dá em um ciclo que 

inicia a partir de um determinado estímulo e do reconhecimento de uma necessidade. O 

consumo passa pelo momento da decisão de compra, levando a uma resposta, e 

manifesta-se através da Satisfação ou insatisfação, levando a intenção de recompra, dado 

o atendimento às expectativas (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 1995). Ou seja, a 

avaliação sobre o encontro de serviços é influenciada pelos episódios antecedentes. A 

conseqüência é que podem resultar efeitos distorcidos das relações causais, que 

presumidamente operam através do tempo. 

 

7.4 Direcionamentos para pesquisas futuras 

Como direcionamento para futuras pesquisas relativas ao presente tema, sugerem-

se as alternativas abaixo. 

Primeiro, a investigação dos mecanismos de desconfirmação das expectativas e da 

atribuição não foram abordados neste trabalho. Considera-se estes construtos um caminho 

interessante de possibilidade de extensão de desenvolvimento da pesquisa. 
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Outra consideração diz respeito à coleta de dados qualitativos neste trabalho. O 

Apêndice I contém uma grande quantidade de informações subjetivas e não estruturadas, 

que poderiam servir para identificar os atributos de Satisfação, usando a Técnica do 

Incidente Crítico (FLANAGAN, 1954; BITNER, NYQUIST e BOOMS, 1985). Segundo 

esta teoria, podem-se avaliar os atributos de Satisfação considerando o ponto de vista dos 

consumidores nos blocos referentes às expectativas, desconfirmação e desempenho, para 

fins de análises e comparações, bem como a abordagem da equidade, atribuição, emoções, 

e variáveis demográficas. 

É possível ainda proceder a novos estudos para identificação dos fatores cuja 

influência predomina sobre a Lealdade Atitudinal no processo de decisão de compra; 

neste caso, propõe-se a identificação dos casos de Lealdade latente (atitude favorável e 

comportamento de compra pouco efetivo) e dos casos de Lealdade espúria (atitude 

desfavorável e comportamento de compra freqüente), e também a identificação do caso 

predominante entre estes dois tipos de Lealdade na base de clientes estudada (DICK e 

BASU, 1994). 
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Apêndice I: Pesquisa com o cliente - Questionário 

INSTRUÇÕES PARA O ENTREVISTADOR (A) : EM NEGRITO 

Bom dia / boa tarde meu nome é___________. Estamos realizando uma pesquisa sobre o uso de cartões de crédito em Supermercados, e 
gostaríamos de contar com sua colaboração. Podemos começar a entrevista? 

 

1  Você costuma fazer compras em Supermercados ou  
Mercados em geral ? (RU) 
Sim.................................................................................... 1 � 
Não / não quer responder (ENCERRAR) ...................... 2 �   
 
2 De quanto em quanto tempo você faz compras no 
Supermercado ? (RU) 
_______________________________ |___|___|    
 
 
3  Em que Supermercados / Mercados você faz compras ?  
1_________________________________ |___|___| 
qual mais? 
2_________________________________ |___|___| 
qual mais? 
3_________________________________ |___|___| 
 
4 (SE NÃO MENCIONOU CARREFOUR NA 
PERGUNTA 3.) 
E no Carrefour, você faz compras ? (RU) 
 
Sim.................................................................................... 1 � 
Não / não quer responder (ENCERRAR) ...................... 2 �   
 
5  Quais cartões você possui ? (RM)  ESTIMULAR 
 
Cartão de loja .................................................................  1�   
Cartão de crédito ............................................................  2� 
Cartão de débito ..............................................................  3� 
Outros ( ESPECIFICAR ) .............................................  4� 
Nenhum ...........................................................................  5� 
Não sabe/ não quer responder ........................................  6� 
 

6. As pessoas pagam suas compras no Supermercado em 
dinheiro, cheque, cartão de débito, cartão de crédito. 
SE MENCIONAR APENAS �CARTÃO� PERGUNTAR 
QUAL CARTÃO: 
Como você paga ? (RU) 
1_____________________________________ |___|   
De alguma outra forma ? (RU) 
2_____________________________________ |___|   
Mais alguma ? (RU) 
3_____________________________________ |___|   
 
7. Você costuma usar cheque pré-datado nas suas compras 
de Supermercado ? (RU) 
 
Não .................................................................................. 1� 
Sim ................................................................................... 2� 
 
8. Você tem cartão Carrefour ? 
 
Sim >>> PPP 9 .................................................................1� 
Não/ não lembra / não quer 
responder ..........................................................................2�   
 
( NÃO / NÃO LEMBRA / NÃO QUER RESPONDER ) 
 
LER: �Consta que você é cliente cartão Carrefour ”. 
 

EXPLORAR �você fez o cartão mas não queria realmente ?� 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________ 
SE ENTREVISTADO CONTINUA RESPONDENDO QUE 
NÃO TEM OU NÃO LEMBRA >>>> ENCERRAR 
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9 Quanto tempo faz que você utilizou o cartão Carrefour  
pela última vez? (RU) 
 
Há menos de 6 meses  >>> PPP 11 ...................................... 1 � 
6 meses a 1 ano .................................................................... 2 � 
1 a 2 anos ........................................................................... 3 � 
Mais de 2 anos ..................................................................... 4 � 
Nunca usou o cartão ............................................................  5 � 
Não lembra / não quer responder  >>> PPP 11 ........................ 6 �   
 
10 (SE RESPONDEU  CÓDS. 2, 3, 4 OU 5) 
Por quê você não usou o cartão Carrefour ( RM ) 
Não queria / não via vantagem ................................................. 1 � 
Teve episódio de problema com o cartão .................................... 2 � 
Se esqueceu/ não lembra de trazer o cartão ................................. 3 � 
Considera as taxas de juros altas  .............................................. 4 � 
Mudou de endereço/ não existe loja próxima...............................  5 � 
Limite de crédito baixo............................................................ 6 �   
Outros motivos (MENCIONAR) ______  .......................... 7 �   
Não sabe / não quer responder ........................................................................ 8 � 

 
Agora irei ler algumas frases que outros clientes disseram sobre o 
Carrefour. Para cada frase gostaria que você me dissesse se discorda ou 
concorda com a frase (RU) 
 
AS ESCALAS VÃO DE 1 A 4, ONDE  1=DISCORDA 
TOTALMENTE,   2= DISCORDA  UM POUCO, 3= 
CONCORDA UM POUCO,     4= CONCORDA 
TOTALMENTE E       5= NÃO SABE  ESPONTÂNEO 
 
 

FRASES  
11. O Carrefour é uma empresa ética 
12. É uma empresa confiável 
13. É uma empresa sólida 
14. É líder de mercado 
15. Está atenta ao mercado nacional 
16. Preocupa-se com a comunidade 
17. O Carrefour tem bom preço  
18. O atendimento no Carrefour é bom 
19. Não faltam os produtos que você procura 
20. Os produtos são de boa qualidade 
21. O estacionamento é conveniente 
22. Vale a pena comprar na loja do Carrefour 

 

 
23  Pensando em todos as aspectos positivos e negativos com relação ao 
Carrefour, gostaria de saber seu grau de Satisfação. Você diria que está 
Satisfeito ou Insatisfeito? Muito ou Pouco (satisfeito ou insatisfeito)? (RU)  
MUITO INSATISFEITO .................................................1 � 
UM POUCO INSATISFEITO..........................................2 � 
UM POUCO  SATISFEITO.............................................3 �   
MUITO SATISFEITO......................................................4 � 
NÃO SABE .....................................................................5 � 
 
24 Agora sobre o cartão Carrefour, gostaria que você me dissesse se 
discorda ou concorda com a frase 
      É fácil usar o cartão Carrefour (RU)  
 
Discorda totalmente ..............................................................1 � 
Discorda um pouco................................................................2 � 
Concordo um pouco>>> PPP 26  .........................................3 �   
Concorda totalmente>>> PPP 26 ..........................................4 � 
Não sabe/ não quer responder>>> PPP 26 ..............................5 � 
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25. Por  que você discorda que o uso do cartão Carrefour é fácil ? 
( RM ) BEM EXPLORADO 
(GRAVAR) 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
  
     |__|__|             |__|__|              |__|__|             |__|__| 

 
26 O uso do cartão Carrefour não dá problema (RU)  
Discorda totalmente .............................................................. 1 � 
Discorda um pouco................................................................ 2 � 
Concordo um pouco >>> PPP 28 ......................................... 3 �   
Concorda totalmente>>> PPP 28 .......................................... 4 � 
Não sabe / não quer responder>>> PPP 28 ............................. 5 � 
 
27  Por que você discorda que o uso do cartão Carrefour não dá 
problema ? (RM)  BEM EXPLORADO 
 
(GRAVAR) 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_____________ 
  |__|__|             |__|__|              |__|__|             |__|__| 

 
28 Problemas sempre podem acontecer, se acontecer, eu sei que o cartão 
Carrefour vai me tratar com cortesia, vai responder rapidamente e de 
forma eficiente (RU)  
Discorda totalmente .............................................................. 1 � 
Discorda um pouco................................................................ 2 � 
Concordo um pouco .............................................................. 3 �   
Concorda totalmente.............................................................. 4 � 
Não sabe/ não quer responder ................................................. 5 � 

 
29  Pensando em todos as aspectos positivos e negativos com relação ao 
cartão Carrefour, gostaria de saber qual o seu grau de Satisfação. Você 
diria que está Satisfeito ou Insatisfeito? Muito ou Pouco (satisfeito ou 
insatisfeito)? (RU)  
MUITO INSATISFEITO .................................................1 � 
UM POUCO INSATISFEITO..........................................2 � 
UM POUCO  SATISFEITO >>> PPP 31 ........................3 �   
MUITO SATISFEITO >>> PPP 31.................................4 � 
NÃO SABE >>> PPP 31 .................................................5 � 
 
30  Por que você está insatisfeito? (RM) 
(BEM EXPLORADO). 
 
(GRAVAR)_______________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
                  |__|__|    |__|__|    |__|__| 
 
31 Qual das frases a seguir melhor reflete a sua intenção de recomendar o 
cartão Carrefour para outras pessoas ? (RU)  
 
Pouco provável .........................................................................................................1 � 
Provável >>> PPP 33 .......................................................................................2 � 
Muito provável >>> PPP 33............................................................................3 � 
Não sabe / não quer responder  >>> PPP 33.............................................4 � 
 
 32 Por que você não recomendaria o cartão Carrefour para 
outras pessoas ? (RM) BEM EXPLORADO. 
 
(GRAVAR) 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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33 Qual das frases a seguir melhor reflete  a sua intenção de uso do cartão 
Carrefour? (RU)  
 
Vou comprar menos no cartão Carrefour ................................... 1 � 
Não vou comprar nem mais nem menos no cartão Carrefour >>> 
ENCERRE  ...................................................................  2 � 
Vou comprar mais 
no cartão Carrefour > ENCERRE.........................................  3 � 
Não Sabe (ESPONTÂNEO) >>> ENCERRE.................  4 � 
 
34  Por que você irá comprar menos ? (RM) BEM 
EXPLORADO. 
 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________ 

 

 

 

 

(ENCERRAMENTO) 

 

Muito obrigado pela sua participação. 

As informações que você nos deu serão muito 
importantes para a melhoria da qualidade de serviços do 
cartão Carrefour. 

Boa tarde/ Boa noite. 



 

 240

Determinação da classe social 
 
Você tem em casa ? Quantos (as) ? 

 0 1 2 3 4 5 6 
TV em cores 0 2 3 4 5 5 5 
Videocassete 0 2 2 2 2 2 2 
Rádio 0 1 2 3 4 4 4 
Banheiro 0 2 3 4 4 4 4 
Automóvel 0 2 4 5 5 5 5 
Empregada mensalista 0 2 4 4 4 4 4 
Aspirador de pó 0 1 1 1 1 1 1 
Máquina de lavar roupas 0 1 1 1 1 1 1 
Televisor Preto e Branco        

 
ENTREVISTADOR: NÃO INCLUIR TV Preto e Branco PARA CONTAGEM DE PONTOS PARA 
CLASSIFICAÇÃO SOCIAL 
  

Geladeira e freezer  

Não possui 0 

Possui só geladeira – não tem nenhum tipo de freezer externo 2 

Possui geladeira com freezer (porta duplex) ou possui freezer separado 3 

Possui freezer mas não possui geladeira 1 

 
Grau de instrução Chefe Entrevist

ado 
Analfabeto / Primário incompleto 0   
Primário completo / Ginásio incompleto 1   
Ginásio completo / Colegial incompleto 2   
Colegial completo / Superior incompleto 3   
Superior completo 5   

 
ENTREVISTADOR: PARA CONTAGEM DE PONTOS CONSIDERAR O GRAU DE INSTRUÇÃO DO CHEFE 
 

Classe Social 
 
A1 .......................................................................................................................(30  a 34 pontos)   1 � 
A2........................................................................................................................(25  a 29 pontos)   2 � 
B1........................................................................................................................(21  a 24 pontos)   3 � 
B2........................................................................................................................(17  a 20 pontos)   4 � 
C..........................................................................................................................(11  a 16 pontos)   5 � 
D..........................................................................................................................(06  a 10 pontos)   6 � 
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Códigos da Pesquisa 

 

Praça (UF) 
1 SP 
2 RJ /  ES 

3 MG / DF 
4 Sul 

5 Recife (PE) 
6 Manaus (AM) 

  

P2 De quanto em quanto tempo você faz compras no Supermercado? 

  
01Diariamente 
03A cada 03 dias 
04Duas vezes por semana 
07Semanalmente/ Uma vez por semana/ Quatro vezes 
ao mês 
10A cada dez dias 
10Três vezes ao mês 

15Quinzenalmente/ 2 vezes ao mês 
20A cada 20 dias 
30Mensal/ 1 vez por mês 
45A cada 45 dias (1 mês e meio) 
50A cada 50 dias 
60A cada dois meses 
90A cada 3 meses 

 

P3 Em quantos Supermercados / Mercados você faz compras? 
001 Carrefour 
002 Extra 
003 Pão de Açúcar 
004 Wal Mart 
005 Big 
006 Barateiro 
007 Champion 
008 Makro 
009 Bom Marche 
010 Paulistão 
011 Atenas 
012 Dalila 
013 Bengala 
014 Sendas 
015 Hortifruti 
016 Lusitana 
017 Nagai 
018 Sé 
019 Sonda 
020 Peg Leve 
021 Eldorado 
022 Tamivushe 
023 Bretas/Breta 
024 Bahamas 
025 Russi 
026 Café com Leite 
027 Varejão da 
Economia 
028 Casa Irata 
029 Rhodis 
030 Joanin 
031 Esp Santo 
032 Shopping de 
Carnes Atalaia 
033 Castanha 
034 Pomar 
035 Santo Antônio 
036 Vila Nova 
037 Tudo de Bom 

038 Zona Sul 
039 Zafari 
040 Calegari 
041 DB 
042 Gimenes 
043 Super Cei 
044 Guanabara 
045 Alvorada 
046 Do Ó 
047 Mundial 
048 Santa Luzia 
049 Vanguarda 
050 Assun 
051 Safre 
052 Bourbon/ Borbon 
053 Macari 
054 Líder 
055 Chibana 
056 Continental 
057 Camper 
058 A B C 
059 BomPreço 
060 Macronacional 
061 Vassari 
062 Epa 
063 Ruda 
064 Gil 
065 Nordestão 
066 São João Batista 
067 Real 
068 Rede Mais 
069 Nacional 
070 Andorinha 
071 DAvó 
072 Fátima 
073 Ricoi 
074 Tavares 
075 BB 
076 Fragoso 

077 Rio Sul 
078 Super Roberto 
079 Campeão 
080 Supermercadorana 
081 Super Mulato 
082 Savenhago 
083 Mercadinho S 
Severino 
084 Feltain 
085 Fuji 
086 Roma 
087 Viscardi 
088 Paraiso 
089 Marcos 
090 Pretas 
091 Caetano 
092 Galaxia 
093 Brem 
094 Yamagushi 
095 Atacadão 
096 Tendas 
097 Diegão 
098 Caçula 
099 Brasil 
100 Debê 
101 Jumbo 
102 Mega-Pão 
103 Boteco 
104 Extra Bom 
105 Cooper Rhodia 
106 Parapai 
107 Assumar 
108 Rinopolis 
109 Maruhiana 
110 JL 
111 Mealique 
112 Bergamini 
113 Conaor 
114 Canção 

115 Assaí 
116 Super César 
117 Dois Irmãos 
118 São João 
119 Primavera 
120 Veneza 
121 Biscardi/Viscard 
122 Bujatão 
123 Cristo Rei 
124 Olivete 
125 Caique 
126 Freitas 
127 SuperBox 
128 Comper 
129 Conte 
130 Krio 
131 Casas Rio Branco 
132 Pães Mendonça 
133 EG 
134 Pelicão 
135 Alterosa 
136 Minipreço 
137 Campos Sales 
138 Ateneu 
139 Glória 
140 Modelo 
141 Pro Brasil 
142 Passe Bem 
143 Tuxuto 
144 Beira Rio 
145 Daniela 
146 Laranjão 
147 Tome e Leve 
148 Super Maia 
149 Maranhão 
150 Candia 
151 Cooper 
152 Fachinal 
153 Cristalina 
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154 Mini Cristalina 
155 São Bento 
156 Santarém 
157 Avanço 
158 Belos 
159 Hirota 
160 Martines 
161 Bacabal 
162 Curica 
163 Nice 
164 Almeida 
165 Polar 
166 Mineirão 
167 Bagu 
168 Andreate 
169 Favi 
170 São José 
171 Boa Praça 
172 Coutinho 
173 Irmão de Oliveira 
174 Alô Brasil 
175 Moreira 
176 Super Nosso 
177 Oriente Nota 10 
178 Vem Car 

179 Paulistano 
180 Doce Lar 
181 Big Box 
182 Super Fácil 
183 Flash 
184 Fica, 
185 Farinha Pura 
186 BH Supermercado 
187 LAna Super 
188 Hiper 
189 Candengê 
190 Santre 
191 Anareas 
192 Mofato 
193 Paranaense 
194 Corneone 
195 Rem Sife 
196 Coop Volks 
197 Botinho 
198 Apolo 
199 César 
200 Guarani 
201 Terra Nova 
202 VMoura 
203 Barro Vermelho 

204 GE Supermercados 
205 Principal 
206 Super Bom Preço 
207 Mini Bom Preço 
208 Max 
209 Tatiko 
210 Mati-plus 
211 Master 
212 Santa Cruz 
213 Posecatu 
214 Carbone 
215 Big Lota 
216 Prefito 
217 Super Mofato 
218 Super Seven 
219 Sandi-Lar 
220 Ardos Dalvo 
222 Assul 
223 Shopping 
224 Frota 
225 Andreasa 
226 Supalú 
227 Rizas 
228 Silva 
229 Shibata 

230 Valdeção 
231 Esconton 
232 Pinheiro 
233 Kobal 
234 Fato 
235 Taiti 
236 Rossi 
237 Max Rede 
238 Ponto Alto 
239 Confei 
240 Legal 
241 PaLOMAX 
242 Golfinho 
243 Benini 
244 Nove de Julho 
245 Da Granja 
246 Smart 
247 Ito Brasília 
248 Mercado Pedreira 
249 Super Luna 
250 Veran 
251 Barcal 
252 Irmãos Lopes 

 
P6  Qual a forma que você paga suas compras no Supermercado em dinheiro, cheque, 
cartão de débito, cartão de crédito 
1 Cartão da loja / cartão rotativo 
5 Cartão de crédito 
11 Cheque pré-datado 
15 Ticket/ vale alimentação 

89 Cartão de débito/ automático / Boleto 
94 Cheque à vista 
99 Dinheiro 

 
P8 Para o respondente que não declara ter o cartão Carrefour, exploração (resposta livre) 
acerca dos motivos porque não se lembrou 

 
Processo de abertura de conta 

1 Há muita burocracia para retirar o cartão 
3 Conta não foi aprovada/ Só fez o cadastro/ 
Solicitou, cadastrou a senha e não liberaram o cartão 

 
Ciclo de crédito 

10 O limite de credito é muito baixo 
13 Deixou de usar os serviços do banco, era debito automático 
15 Há demora na liberação do cartão quando a fatura é paga em banco 
17 Devido ao atraso de pagamento bloquearam o cartão, não o reabilitaram/ 
Fatura foi paga com atraso, não voltou a comprar 
19 Está inadimplente / cartão bloqueado 

 
Hábitos de pagamento 

30 Prefere pagar com cheque ou dinheiro 
 
Valor / utilidade 

50 Cobra taxa de juros muito alta 
52 Prefere cartão de credito para pagar em uma vez 
55 Não tem o cartão há muitos anos / Nunca teve o cartão 
56 O cartão está vencido, ainda não renovou / Cancelou porque não usa / 
Por falta de uso cancelaram 
57 Perdeu o cartão 
59 Mudou de estado e o cartão foi cancelado /  
Na cidade não há loja do Carrefour / É longe ou não tem loja próxima 
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Atendimento / qualidade 
70 Comprou parcelado e cobraram a vista / Não orientam o cliente sobre os juros 
75 Cancelou devido ao mau atendimento 
76 A loja não conseguiu solucionar o problema 
78 Adquiriu produtos com defeito e a loja não trocou o produto 

Outros 
99 O marido é o titular 

 
P 10 Motivos por não ter usado o cartão Carrefour 
 
Crédito / renovação 

1 Não consegui retirar o cartão 
2 Data de vencimento 
3 Não fazem débito automático / não debitam direto em conta 
5 Cancelamento do cartão 
5 Cartão está bloqueado 
5 Problemas financeiros/ atraso / débito no cartão 

 
Hábitos de pagamento 

10 Prefere pagar no cartão de crédito 
11 Pago com cheque pré-datado 
12 Compro sempre com ticket 
13 Pago sempre em dinheiro / cheque / compro a vista 
 

Valor / utilidade 
20 Não me enviaram outro cartão 
21 Comodismo/ não foi validar o cartão/ renovar 
22 Não houve necessidade 
23 Parei de usar cartão de loja / Supermercado 
24 Perdeu o cartão 
28 Falta de condução/ não tem carro para levar as compras 
29 Só pode comprar no Carrefour 

 
Atendimento / qualidade 

41 Falta de orientação/ esclarecimento na forma de pagamento 
42 Muita gente na fila para retirar o cartão/ fila enorme 
43 Problema com funcionário / mau atendimento/ grosseria 

 
Loja 

50 Compro em outro Supermercado 
51 Não gosto de comprar no Carrefour 
52 Não tenho hábito de comprar no Carrefour 
53 Preços são muito altos / caro 

 
P 25 Por que você discorda que o uso cartão Carrefour é fácil? 
P 27 Por que você discorda que o uso do cartão Carrefour não dá problema? 
P 30 Por que você está insatisfeito? 
P 32 Por que você não recomenda o cartão Carrefour para outras pessoas? 
P 34 Por que você irá comprar menos? 
 
Processo de abertura de conta 

1 Há necessidade de retornar a loja para 
cadastrar a senha 
2 Não gosto de senha 
3 Problema com senha dificultou o 
atendimento 
4 Com senha, o uso do cartão fica restrito 
ao dono 
8 Solicitei outro cartão e não recebi 

9 Há demora na entrega dos cartões 
12 Há muita burocracia para retirar o 
cartão 
13 Exigem comprovação de renda 
14 Exigem nome limpo na praça 
15 Exigem referências 
16 Há muitas perguntas pessoais na 
solicitação do cartão 
19 O limite de credito é baixo 
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Atendimento/ qualidade
24 (recomendação) Dá muitos problemas, 
prefiro cancelar 
25 Insatisfação com o setor de cartão 
26 (recomendação) Nas filas muitas pessoas 
reclamam dos cartões 
27 Muita fila de espera, há poucos 
funcionários 
28 O serviço do balcão de atendimento é lento 
29 Não há funcionários disponíveis para 
solucionar dúvidas 
30 Há demora na solução dos problemas 
31 O atendimento telefônico deixa a desejar 
32 Há funcionários agressivos / mal educados 
33 Funcionários ofendem o cliente 
34 Os funcionários não são atenciosos 

36 Não há funcionários qualificados para buscar 
soluções 
37 Não há treinamento satisfatório de 
funcionários 
38 Os funcionários não checam os dados junto 
ao 0800 
39 Não avisam o cliente quando há problemas 
com o cartão 
40 Não instruem o cliente sobre os juros a pagar 
44 Computador fora do ar / cai o sistema com 
freqüência 
45 (recomendação) Vou falar o que aconteceu 
comigo, pessoas não vão querer comprar 
46 (recomendação) Não ofereço a outros o que 
não quero para mim 

Billing / Pagamento 
50 Não tem site interativo 
51 Cartão não pode ser pago pela Internet 
53 Debitaram a mesma conta duas vezes 
54 Faturas chegam atrasadas 
55 Não mandam a fatura informando o valor a 
ser debitado 
56 Não há atualização de endereço / há desvio 
de correspondência 

57 Exige atenção para conferir valor real e a 
fatura apresentada 
58 Os pagamentos têm quem que serem 
efetuados na loja 
59 É um cartão ultrapassado, de difícil 
pagamento 
60 Tem data única de pagamento 
61 Não é débito automático 
62 O banco só recebe até o vencimento 
63 Não trabalho com o banco indicado 

Crédito / Transação 
68 O sistema de credito é passível de erros 
69 Com o desgaste do cartão o cliente tem 
que se dirigir ao balcão perde-se tempo 
70 Fazem cobrança mesmo após o pagamento 
ter sido efetuado 
71 Há demora na liberação do cartão após ter 
sido pago o valor mínimo 
72 Mesmo efetuado pagamento, bloquearam o 
cartão 
73 Não reabilitaram mesmo após pagamento 
efetuado 
75 É preciso mostrar várias vezes o extrato 
bancário para liberarem o cartão 
76 Tendo recibo de pagamento em mãos 
ainda precisa ir ao atendimento a clientes 
77 Há desconfiança em reativar cartão já pago 
80 O pagamento é efetuado e dois dias após 
ainda não consta com pago 
81 A Fatura não foi debitada em conta, 
bloquearam o cartão 

82 Preferem não receber a negociar/ negociação 
difícil 
83 Não tem consideração pelo cliente quando se 
trata de atraso 
84 A cobrança é feita por carta / telefone de 
maneira insistente 
85 Bloqueiam o cartão por atraso de pagamento 
86 Bloqueiam o cartão se o nome do cliente 
estiver no SPC / Serasa 
87 Não informam ao cliente a razão do bloqueio 
do cartão 
88 Débito automático não tem parcelamento 

 
Hábitos de pagamento 

90 Usa vale refeição / ticket 
91 Quem tem cartão de crédito não precisa de cartão de loja 
92 Não gosto de assumir dívidas 
93 Para diminuir os gastos / controlar despesas 
94 Faz tempo que o cartão não é usado/ prefere cheque ou dinheiro 
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Valor / utilidade 
94 O cartão é só para a rede Carrefour / Champion 
95 Não tem desconto 
96 Não tem brindes 
97 Não oferece milhagem por compra 
98 Os juros são muito altos 
99 Pagando o mínimo, o abatimento no saldo devedor; é pequeno 

Loja (sortimento, preço, distância) 
100 Anunciam no encarte produtos que ainda não receberam 
101 Anunciam no encarte, mas quando procura pelo produto não o encontra 
102 Nem sempre os preços correspondem ao anunciado 
103 Os preços estão acima de outros Supermercados / tem preços altos 
104 Em alguns setores os preços são os mesmos de outros Supermercados 
105 Só compro produtos em promoção 
106 É longe/ não tem loja próxima 
107 Tenho dificuldade de locomoção 

Outros 
108 Acabou a tarja magnética do cartão 
109 Não sou eu quem faz as compras 
110 Existe questão judicial entre cliente e loja 
111 Não tenho mais o cartão 

Recomendação 
112 Não tenho a quem recomendar 
113 Só recomendo se me perguntarem 
114 Uso pouco, não tenho como recomendar 
115 Não recomendo, cada qual escolhe o seu cartão/ não gosto de recomendar 
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Apêndice II: Análise de Sobrevivência 

Introdução 

No campo da Administração e Marketing, encontram-se aplicações de técnicas 

preditivas, como a Regressão e a Modelagem de Equações Estruturais. 

Menos conhecida dos pesquisadores de Marketing, a técnica estatística de Análise 

de Sobrevivência (AS) é amplamente usada nas Ciências Médicas, Biologia, Ciências 

Sociais, Economia, e Atuária; na Engenharia, a AS é utilizada para mensurar a 

confiabilidade, e o tempo de falha de componentes submetidos a testes de carga. 

O objetivo deste apêndice é oferecer ao leitor um resumo técnico da AS, enfatizando 

a sua aplicação no campo da Administração e Marketing. 

 

Conceitos da Análise de Sobrevivência 

Em comparação com as demais técnicas, a Análise de Sobrevivência é definida 

como o conjunto de procedimentos estatísticos no qual a variável dependente é o tempo 

até a ocorrência de determinado fenômeno. Este evento (ou falha) só pode acontecer uma 

vez para um indivíduo. 

O evento pode ter conotação “negativa” ou “positiva”. Por exemplo, para o cientista 

interessado em estudar a eficiência do tratamento médico, o evento poderá corresponder à 

recuperação do paciente. O evento estudado pelo economista poderá ser a falência de 

empresas emergentes. A evasão no ensino escolar poderá ser objeto de estudo do Cientista 

Social. 

Na AS, computa-se o decurso de tempo entre dois acontecimentos: por exemplo, 

casamento-divórcio, contratação-demissão, etc. 
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Há, contudo, duas particularidades. Primeiro, o início do período de 

acompanhamento não coincidirá para o conjunto de indivíduos analisados. Segundo, 

certos indivíduos poderão ser retirados da amostra antes do término do estudo, e 

conseqüentemente não será possível determinar se o evento ocorreu. Hald 

(KLEINBAUM, 1996) denominou esta última situação censura. 

De maneira geral, a censura ocorre em três tipos de situações. Primeiro, é possível 

que o indivíduo tenha sobrevivido, sem que o evento tenha ocorrido no término do 

período de acompanhamento. Segundo, perde-se contato com o sujeito (ele mudou-se do 

país, por exemplo). Terceiro, o indivíduo é retirado do estudo em razão de uma reação 

adversa ao tratamento clínico, ou por falecimento (não sendo a morte o evento de 

interesse). 

Assim, findo o período de acompanhamento, no estudo a respeito das relações 

conjugais, alguns casais permanecerão casados. Da mesma forma, no estudo sobre evasão 

escolar, alguns estudantes permanecerão matriculados. Não se pode determinar o tempo 

de sobrevivência destes indivíduos censurados. Porém, a respeito deles se sabe que este 

tempo foi pelo menos igual ao observado. 

O evento e a censura são informações importantes para a Análise de Sobrevivência. 

Por exemplo, se o pesquisador apenas calculasse o tempo médio de sobrevivência dos 

pacientes que faleceram, e excluísse os casos censurados, não estaria sendo considerada a 

evidência de sucesso do novo tratamento em razão dos pacientes que “sobreviveram”. 
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A Figura II.1 ilustra os eventos e as censuras. 

Figura II.1 - Censura e evento na AS 

  

 

Na seqüência, são apresentados métodos simples de estimação do tempo de 

sobrevivência de uma população. 

Tabela de Vida 

A Tabela de Vida é o método mais direto de descrever a sobrevivência de uma 

população (KALBFLEISCH e PRENTICE, 1980; KLEINBAUM, 1996). 

O princípio consiste em decompor o período de acompanhamento, num determinado 

número de intervalos, numa unidade de tempo fixada arbitrariamente. Calcula-se a 

proporção de casos em risco, a proporção de eventos, e a quantidade de casos censurados 

para cada intervalo. 
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Há duas premissas importantes: 

• Assume-se que as condições de sobrevivência não se alteram durante o período 

de acompanhamento. Por exemplo, assume-se a premissa de manutenção da 

política educacional do governo, no estudo da evasão escolar; 

• Não há relação entre as características dos indivíduos, e a incidência de censura. 

 

Oferece-se na tabela II.1 algumas definições usadas na Tabela de Vida. 

Tabela II.1 - Definições da Tabela de Vida 

Quantidade de casos em risco Corresponde ao número de casos que entraram num 
determinado intervalo "vivos", menos 50% dos casos 
perdidos ou censurados no respectivo intervalo.

Proporção de falhas Estimador da probabilidade de ocorrência de falha no 
respectivo intervalo, dado que a observação tenha 
sobrevivido até o início deste intervalo. A proporção de 
falhas corresponde ao número de falhas, dividido pelo 
número de casos em risco num determinado intervalo.

Proporção sobrevivente Igual a ( 1 - proporção de falhas )
Proporção sobrevivente 
cumulativa (Função de 
sobrevivência)

Definida como a proporção cumulativa de casos que 
sobrevivem até o fim do respectivo intervalo. Esta 
probabilidade corresponde à multiplicação, ao longo de 
todos os intervalos precedentes, das proporções de 
sobrevivência ao fim de cada intervalo.

Densidade de probabilidade Estimador da probabilidade (por unidade de tempo) de 
ocorrência do evento no intervalo: F i = (P i - P i+1) ÷ L i

P i=proporção cumulativa sobrevivente no início do 
intervalo i
P i+1 =proporção cumulativa sobrevivente ao término de i

L i =largura do respectivo intervalo  
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Oferece-se na seqüência na tabela II.2 um exemplo ilustrativo da Tabela de Vida, 

onde se estuda a deserção dos clientes do cartão Carrefour. 

Recorde-se que ocorre deserção quando não há transações no cartão nos últimos seis 

meses, caso contrário ocorre a censura. Definidos intervalos arbitrários de 365 dias, 

computa-se a quantidade de eventos a cada intervalo. No primeiro ano, 36 clientes 

desertaram, no segundo 16, e assim por diante. Ao fim de 10 anos, um total de 112 

clientes desertou. 

Tabela II.2 - Tabela de vida da AS 

 

0 374 53 347.5 36 0.104 0.896 0.896 0.0003
365 285 44 263.0 16 0.061 0.939 0.842 0.0001
730 225 26 212.0 9 0.043 0.958 0.806 0.0001

1,095 190 24 178.0 8 0.045 0.955 0.770 0.0001
1,460 158 21 147.5 10 0.068 0.932 0.718 0.0001
1,825 127 26 114.0 10 0.088 0.912 0.655 0.0002
2,190 91 21 80.5 10 0.124 0.876 0.573 0.0002
2,555 60 9 55.5 5 0.090 0.910 0.522 0.0001
2,920 46 9 41.5 5 0.121 0.880 0.459 0.0002
3,285 32 17 23.5 3 0.128 0.872 0.400 0.0002
3,650 12 10 7.0 0 0.000 0.400 0.0000
4,015 2 2 1.0 0 0.000 0.400 0.0000
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53 indivíduos são censurados no primeiro ano. A tabela de vida assume taxa linear 

de censura dentro do intervalo de tempo; ou seja, as censuras ocorrem na metade do 

intervalo. 

Logo, no primeiro ano há 374 - (0,5 * 53) = 347,5 clientes expostos ao risco. A 

proporção de desertores no primeiro ano é 0,104, que corresponde a 36 cancelamentos, 

dividido por 347,5. A proporção de sobreviventes é 1 - 0,104 = 0,896. 

A proporção cumulativa para um intervalo n qualquer, dado que o sujeito tenha 

sobrevivido até o início do intervalo, é dada pela multiplicação entre a proporção 

cumulativa no intervalo anterior n-1, e a proporção no intervalo n. 

Assim, o cálculo da probabilidade de deserção do cliente num período (dado que 

tenha sobrevivido no período antecedente) utiliza informações de todos aqueles clientes 

que permaneceram na base durante o período precedente. 

Por exemplo, dos 263 clientes expostos ao risco no segundo intervalo, 16 

cancelaram (= 0,061), e a probabilidade do cliente permanecer até o fim do segundo ano, 

dado que ele tenha sobrevivido até o fim do primeiro ano, equivale a 1 – 0,061 = 0,939. 

Da proporção de sobreviventes no primeiro ano, e dos sobreviventes no segundo 

ano, estima-se a proporção cumulativa de sobreviventes até o segundo ano, que é igual a 

0,896 * 0,939=0,842. 

A proporção cumulativa de sobrevivência define a forma com que os eventos são 

distribuídos ao longo do tempo. Assim, define-se a função de sobrevivência S, como a 

probabilidade de sobrevivência acima de T unidades de tempo. 

)()( tTPtS >=



 

 252

∫−
=

t
duuh

etS 0
).(

)(

)(

)(

)(
tS
dt

tdS

th




−

=

A distribuição teórica desta função é uma curva monotonicamente decrescente. Não 

ocorreu falha para nenhum indivíduo no início, logo S(0)=1. No tempo infinito, todos os 

indivíduos terão “morrido”, conseqüentemente, S(∞)=0. 

Define-se o tempo mediano de sobrevivência como o momento em que se espera ter 

ocorrido o evento para 50% dos casos. No caso presente, o tempo mediano é 2.907 dias. 

A função de risco estima a “velocidade” de ocorrência de eventos por unidade de 

tempo, dado que o sujeito tenha sobrevivido até o momento t. 

Definição da função de risco: 

A taxa instantânea de risco corresponde a ∆t → 0 ≅ δt  infinitesimal. Esta taxa é 

expressa por unidade de tempo (ou seja, a taxa mensal e a anual terão valores numéricos 

distintos). Sendo uma taxa, seus valores não estão limitados a um, e podem mudar de 

direção. A única restrição é que os valores da taxa de risco não podem ser negativos. 

A relação entre as funções de risco e de sobrevivência é dada pelas equações abaixo. 

Por exemplo, a função de risco constante h(t)=λ corresponde a S(t)= e −λ.t. 
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Comparação de funções de sobrevivência 

As principais formas de distribuição encontradas na literatura para modelar a 

sobrevivência são a distribuição exponencial, a distribuição Weibull de eventos extremos, 

e a distribuição de Gompertz. Os softwares estatísticos fornecem procedimentos de 

estimação que permitem aceitar ou rejeitar a hipótese de adequação da distribuição teórica 

(LAWLESS, 1982; KALBFLEISCH e PRENTICE, 1980; COX, 1972). 

Para verificar a hipótese de equivalência da distribuição de sobrevivência de sub-

grupos da mesma população, aplica-se o teste Wilcoxon – Gehan ilustrado na tabela II.3. 

Testou-se a variável “grau de Satisfação com o cartão Carrefour”, cujo grau de 

significância (p=0,0027) permite rejeitar a hipótese nula de que os grupos possuem a 

mesma distribuição. 

Tabela II.3 - Teste de comparação 
das funções de sobrevivência 

 

Grau de satisfação com o 
cartão Carrefour

N Eventos Censuras % Censura

Muito insatisfeito 14 10 4 28,6

Insatisfeito 13 7 6 46,1

Satisfeito 92 28 64 69,6

Muito satisfeito 249 62 187 75,1

Estatística de comparação global 14.177            Graus de liberdade=3             



 

 254

Estimador de produto-limite de Kaplan � Meier (KM) 

Pode-se estimar a função de sobrevivência diretamente dos tempos contínuos de 

sobrevivência. Imagine-se uma Tabela de Vida cujos intervalos de tempo contenham uma 

única observação; neste caso, a função de sobrevivência corresponderá à multiplicação 

das proporções de sobreviventes para cada intervalo. 

Este estimador da função de sobrevivência foi proposto por Kaplan e Meier 

(KLEINBAUM, 1996). A vantagem da sua aplicação em relação ao uso da tabela de vida 

é que os estimadores resultantes não dependem da forma com que os dados foram 

agrupados. 

A função de sobrevivência é dada por: 

S(t) = Π jt= 1 [(n-j)/(n-j+1)] δ( j) 

Onde n é a quantidade total de casos, Π é a soma geométrica de todos os casos até t; 

(j) é uma constante que assume valor 1 quando o j-ésimo caso não é censurado, ou valor 0 

quando o caso é censurado. 
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Utilizando o exemplo ilustrativo da aplicação do método KM aos clientes do cartão 

Carrefour, constata-se no gráfico II.1 que 50% dos clientes desertam a cerca de 2,900 

dias. 

 

Gráfico II.1 - Curva de sobrevivência 
método Kaplan-Meier 
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Teste de sobrevivência de grupos 

Na seção anterior, foram comparadas as funções de sobrevivência de sub-grupos 

distintos. Tomando como exemplo o grau de Satisfação dos clientes e utilizando o método 

de Kaplan – Meier, testa-se a seguir a função de sobrevivência de cada grupo. 

O teste de comparação consiste em verificar a hipótese nula de equivalência das 

funções de sobrevivência, computando as diferenças entre o número de falhas observadas, 

e as esperadas (KLEIBAUM, 1996). 

O teste log-rank é indicado quando o índice de falhas de um grupo é maior que o 

dos demais. Neste teste, as diferenças recebem ponderações de pesos unitários. 

No teste Tarone-Ware, a ponderação equivale à raiz quadrada da quantidade de 

casos em risco no intervalo. 

O teste de Breslow (também conhecido como Wilcoxon generalizado) é indicado 

quando os índices de falhas dos grupos são equivalentes, notando contudo que este teste é 

sensível ao aumento da quantidade de casos censurados. Neste teste, a ponderação se dá 

em função da quantidade de casos em risco no intervalo. 
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Como se vê na tabela II.4, os níveis de significância permitem rejeitar a hipótese de 

equivalência das distribuições das funções de sobrevivência segundo o grau de Satisfação 

dos clientes. 

 

Tabela II.4 - Teste das distribuições 

 

 

O teste entre pares de grupos ilustrado na Tabela II.5 aponta quais grupos diferem. 

Tabela II.5 - Testes entre pares 

 

A inspeção da tabela II.5 mostra que as comparações {muito insatisfeito – satisfeito} 

{muito insatisfeito – muito satisfeito} e {insatisfeito – muito satisfeito} são significantes. 

Já as comparações {muito insatisfeito – insatisfeito}, {insatisfeito – satisfeito} e 

{satisfeito – muito satisfeito} não são significantes. 

Estatística Graus de 
liberdade

Significância

Log Rank 19,58 3 ,0002
Breslow 14,68 3 ,0021
Tarone-Ware 17,47 3 ,0006

Fator Muito insatisfeito Insatisfeito Satisfeito

Insatisfeito ,72

(0,3969)
Satisfeito 6,02 1,90

(0,0141) (0,1682)
Muito satisfeito 15,99 6,48 2,57

(0,0001) (0,0109) (0,1091)
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Pelo agrupamento por categorias, o método KM permite estimar a influência de 

variáveis na função de sobrevivência. Entretanto, à medida que aumenta a quantidade de 

variáveis, o número de observações cai, e com ele cai a eficiência do método. Motivados 

por esta limitação técnica imposta, na seqüência discute-se os modelos de regressão da 

Análise de Sobrevivência. 

Regressão de Cox 

O tempo de ocorrência de determinado evento pode ser influenciado por diversos 

fatores. Por exemplo, a duração do casamento depende de variáveis econômicas, sociais e 

emocionais. Da mesma forma, a sobrevivência do paciente depois do diagnóstico depende 

da severidade da doença, do método de tratamento, e das condições gerais. 

A AS utiliza a Regressão de Cox, que leva em conta as observações censuradas. 

A forma geral da regressão para as funções de sobrevivência e de risco é: 

 

As expressões acima se subdividem em duas partes. As funções de referência So e ho 

na base da expressão dependem apenas do tempo. No expoente, as funções dependem das 

covariáveis X1,.. Xn. 

Ilustra-se a regressão de Cox pela análise da influência da variável independente 

“quantidade de lojas visitadas pelo cliente do cartão Carrefour” no tempo de 

sobrevivência. 

nXnBXBXBetStS
....2.21.1)()( 0

++
=

nn XBXBXBethth ......
0

2211).()( ++=
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A tabela II.6 reproduz o resultado da regressão. O grau de significância permite 

rejeitar a hipótese nula que o coeficiente B tenha valor zero para a amostra. 

 

Tabela II.6 - Regressão de Cox 

 

Interpretação dos resultados: 

• Para clientes que compram em 1 loja,  e B X = e -0,296 . 1 = 0,7437 

• Para eles clientes, a função de sobrevivência é S ( t | X=1 ) =  So (t)  0,7437 

• Se So (90) = 0,9566, 
então a sobrevivência a 90 dias do cliente que utiliza o cartão em 1 loja é 
S ( t = 90 | X=1 ) = 0,95660,7437 = 0,9675 

 
Poder-se-ia determinar a sobrevivência para indivíduos que utilizam o cartão em 2 

lojas; neste caso, S ( t = 90 | X=2 ) = 0,9566 0,553 = 0,975. 

Variável B Erro 
Padrão

Wald Graus de 
Liberdade

Significância R

X -0,2960 0,0987 90,000 1 0,0027 -0,0780
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A regressão de Cox é baseada na hipótese de Risco Proporcional, por assumir que a 

razão entre as funções de risco de dois grupos é constante. Para explicar o conceito, 

suponha-se que o risco de cancelamento é calculado segundo o sexo do titular da conta: 

X1={0;1} (feminino ou masculino, respectivamente). 

X2, X3 ... Xn são covariáveis, de forma que os grupos ficam assim divididos: 

X*=( X1=0 , X*2, X*3 ... X*n) representa os clientes de sexo feminino 

X=( X1=1 , X2, X3 ... Xn) representa os clientes de sexo masculino. 
 

Se a função de referência h0(t) só depende do tempo, a taxa de risco relativo (TR) é: 

 

Para covariáveis discretas, TR é a proporção de risco da categoria com determinada 

característica, relativamente à outra categoria. Se TR=1, a covariável não influi na 

sobrevivência. Quando TR<1, o valor positivo da variável está associado a um aumento 

na sobrevivência; se TR>1, o valor positivo da variável está associado a uma diminuição 

na sobrevivência. 

Para variáveis cujo B > 0, os tempos de sobrevivência são decrescentes; 

Para variáveis cujo B < 0, os tempos de sobrevivência são crescentes; 

Se e B X > 1, os tempos de sobrevivência são superiores aos da função de referência; 

Se e B X < 1, os tempos de sobrevivência são inferiores aos da função de referência. 
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321 624,128948,03124,0
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As variáveis discretas são transformadas num conjunto de variáveis dummy. Por 

exemplo, para 4 categorias do “grau de Satisfação” (muito insatisfeito, insatisfeito, 

satisfeito, e muito satisfeito), são criadas três variáveis X1, X2, e X3. 

Pode-se estabelecer como referência a primeira ou a última categoria. Optando pela 

primeira categoria, as variáveis corresponderão a {insatisfeito, satisfeito, e muito 

satisfeito}. Optando pela última categoria, as variáveis corresponderão a {muito 

insatisfeito, insatisfeito e satisfeito}. 

A tabela II.7 mostra o resultado da regressão, onde cada covariável tem um 

coeficiente de regressão correspondente. A interpretação do coeficiente de regressão das 

covariáveis discretas depende da referência escolhida. 

Observa-se na tabela II.7 um alto grau de significância para as covariáveis X2 e X3, o 

que permite concluir que as covariáveis produzem aumento no tempo de sobrevivência. A 

mesma afirmação não é possível para a covariável X1. 

Tabela II.7 - Coeficientes da equação de regressão de Cox 

  

 

Variável B
Erro-

padrão g.l. Sig Exp(B)

X 177,800 3 ,0005

X 1 -,3124 ,4940 1 ,5271 ,7317

X 2 -,8948 ,3686 1 ,0152 ,4087

X 3 -12,624 ,3414 1 ,0002 ,2830
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Teste global do modelo 

O teste global da regressão de Cox verifica a hipótese de que todos os parâmetros 

são nulos, comparando os valores da log probabilidade (-2LL) dos diferentes modelos. 

Na tabela II.8, vê-se que o modelo inicial tem -2LL=1.099,559. Após a inclusão da 

variável “grau de Satisfação com o cartão”, o -2LL do modelo passa para 1.084,948. A 

diferença é de 14,611. O grau de liberdade corresponde à diferença no número de 

variáveis nos dois modelos: no novo modelo há três covariáveis, e no modelo inicial não 

há nenhuma. Estes resultados permitem rejeitar a hipótese de coeficientes nulos da 

regressão. 

Tabela II.8 - Teste global da regressão de Cox 

 

Verificação da hipótese de riscos proporcionais 

O modelo de Cox assume proporção constante do risco entre duas funções de 

sobrevivência. No caso dos portadores do cartão Carrefour, a taxa de risco entre clientes 

satisfeitos e clientes insatisfeitos será constante, independentemente do momento em que 

é medida a sobrevivência. Para verificar se esta premissa é razoável ou não, pode-se 

recorrer à inspeção visual das curvas de sobrevivência, ou ainda plotar a sobrevivência 

log-menos-log disponível no software SPSS. 

Início  b loco  0

-2LL  =  1099,559

Início  b loco  1 , M étodo: E nter

V ariável inclu ída: G rau de satisfação com  cartão

-2LL  =  1084,948

Q ui-quadrado g l S ignificância

E score g lobal 19.525 3 0.0002

D iferença (-2L L ) do  b loco anterior 14.611 3 0.0022
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Apêndice III: Mapeamento e cálculo de distâncias por geoprocessamento 

Na época da realização desta pesquisa, não havia custo de manutenção do cartão 

Carrefour. Decidiu-se testar a variável “distância até a loja” como proxy do esforço do 

cliente, de manter o relacionamento com o Carrefour. 

Mapeou-se cada cliente segundo a informação de endereço constante do banco de 

dados da empresa. No caso da informação não estar disponível, o cliente foi mapeado no 

marco zero do município. Aplicou-se o mesmo procedimento para o mapeamento das 

lojas. Menos de 20% dos clientes e lojas foram mapeados na sede do município. 

O processo de mapeamento lançou mão dos seguintes procedimentos a fim de 

aumentar a taxa de sucesso: (1) padronização da nomenclatura e da numeração; (2) 

mapeamento pelo software; (3) no caso de insucesso no mapeamento automático, 

verificação do nome da rua por consulta ao catálogo oficial dos Correios; (4) procura da 

rua em mapas impressos e guias. 

Calcula-se a distância desde a residência do cliente, até a loja do Carrefour ou 

Champion mais visitadas pelo cliente para cada um dos 400 clientes da amostra desta 

pesquisa. Os clientes estavam localizados em cerca de 80 municípios. Havia na época 210 

hipermercados e supermercados do Carrefour, distribuídos em cerca de 70 municípios. 

Durante o desenvolvimento do modelo, observou-se que a validade e a consistência 

interna da variável “distância” eram baixas; ou seja, ela não contribuiu para a mensuração 

do construto Valor. Por isto, esta variável indicadora foi abandonada. 

Foram criados mapas contendo o sistema viário, e a localização das lojas Carrefour 

nos municípios. A base digital de logradouros foi obtida através do software MapInfo. 

São reproduzidos abaixo os mapas dos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, 

com informações do sistema viário e praças, nome das vias principais, e localização das 

lojas Carrefour ou Champion. 
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Figura III.1 - Mapeamento do Município de São Paulo
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Figura III.2 - Mapeamento do Município do Rio de Janeiro
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Apêndice IV: Indicadores de desempenho dos modelos estruturais 

 

Oferece-se neste Apêndice um conjunto de indicadores comumente utilizados para 

avaliar o desempenho de modelos de Equações Estruturais. Existem três categorias: as 

medidas absolutas de ajuste, as medidas comparativas de ajuste, e as medidas de ajuste 

parcimonioso. 

Como recomenda HAIR et al (1998), além de verificar estes indicadores, deve-se 

também examinar a matriz de resíduos normalizados ou ajustados. Esta matriz indica se a 

correlação das variáveis observadas correspondentes não é bem explicada pelo modelo. A 

correlação deve seguir aproximadamente uma distribuição normal padrão. Logo, devem-

se examinar correlações maiores que 2,58 nesta matriz com atenção. 
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As medidas absolutas (tabela IV.1) buscam determinar a eficiência do modelo 

proposto em reproduzir a matriz de covariância observada (HAIR et al, 1998) 

 
Tabela IV.1 – Medidas absolutas de desempenho da SEM 

 

χ2 
 
(Qui-quadrado) 

Um valor alto do χ2 em relação aos graus de liberdade 
significa que a matriz de covariância observada e a 
estimada são consideravelmente distintas, e as 
diferenças são significantes. 
O χ2 é sensível à não normalidade, à quantidade de 
parâmetros, e ao tamanho da amostra. Esta estatística 
tende a rejeitar modelos com amostras grandes e 
distribuições não normais. 
Ο χ2 deve ser analisado mas não deve determinar a 
aceitação ou rejeição do modelo testado. Deve-se 
analisar a relação do valor χ2 em função dos graus de 
liberdade (HAIR et al, 1998). 

NCP 
(Noncentrality 
Parameters) 

Em comparação com o χ2, ο NCP é menos sensível ao 
tamanho da amostra. 
NCP = χ2 - gl 

GFI 
(Goodness 
of Fit Index) 

O GFI representa o ajustamento global (diferença entre 
os quadrados dos resíduos do modelo predito, 
comparado com o observado).  
Quanto melhor o ajuste, maior será o GFI, que varia de 
zero (péssimo ajustamento) a um (ajustamento 
perfeito). Valores maiores que 0,90 indicam um bom 
ajuste. 

RMR 
(Root Mean 
Square 
Residual) 

O RMR é a raiz da média dos quadrados dos resíduos 
(diferença entre os resíduos das matrizes estimadas e 
observadas). Valores baixos indicam um bom 
ajustamento. 

RMSEA 
(Root Mean 
Square Error 
of Approximation) 

O RMSEA corrige a tendência do teste χ2 de rejeitar 
modelos com grandes amostras. O RMSEA aponta a 
diferença entre as matrizes observada e estimada, de 
acordo com os graus de liberdade. Considera-se 
aceitáveis valores entre 0,05 e 0,08. 
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As medidas comparativas de ajustamento procuram comparar o modelo proposto ao 

modelo sem relações estruturais, chamado modelo nulo. A tabela IV.2 descreve esta 

categoria de medidas da SEM (HAIR et al, 1998). 

 

Tabela IV.2 – Medidas comparativas de desempenho da SEM 
 

AGFI 
(Adjusted 
Goodness of Fit) 

O AGFI equivale ao GFI, ajustado pela relação entre 
os graus de liberdade do modelo proposto, e os do 
modelo nulo. 

Valores maiores que 0,90 indicam um bom ajuste. 

NNFI (Non 
Normed 
Fit Index) 

O NNFI é um índice comparativo, entre os modelos 
proposto e nulo. Os valores possíveis ficam entre zero 
e um. 

Valores iguais ou superiores a 0,90 são aceitáveis. 

NFI 
(Normed Fit 
Index) 

O NFI corresponde à subtração do χ2 do modelo nulo 
e o do modelo proposto, dividido pelo primeiro. 

Varia entre zero e um, sendo aceitáveis valores iguais 
ou superiores a 0,90. 

CFI 
(Comparative Fit 
Index) 

O CFI compara os modelos estimado e nulo (HAIR et 
al, 1998). 

Este índice provém da estimativa do ajuste do modelo, 
corrigida pelo tamanho da amostra. É recomendado 
para avaliar o ajuste geral do modelo testado. 

Consideram-se aceitáveis valores iguais ou superiores 
a 0,90. 
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As medidas de ajuste parcimonioso relacionam o ajuste de um modelo ao número de 

coeficientes a serem estimados.  São similares ao R2 dos modelos de regressão. A tabela 

IV.3 descreve esta categoria de medidas da SEM (HAIR et al, 1998). 

 

Tabela IV.3 – Medidas de ajuste parcimonioso de desempenho da SEM 

PNFI 
(Parsimonious 
Normed Fit Index) 

O PNFI corresponde à multiplicação do NFI pela 
relação entre os graus de liberdade do modelo 
proposto, e os do modelo nulo. 

Diferenças de 0,06 a 0,09 podem ser consideradas 
como significativas entre modelos rivais. 

PGFI 
(Parsimonious 
Goodness Fit 
Index) 

O PGFI corresponde à multiplicação do GFI pela 
relação entre os graus de liberdade, e a multiplicação 
do número de variáveis observáveis pelo número de 
variáveis observáveis mais 1 divididos por 2. 

Quanto maior o valor, mais parcimonioso é o modelo 
proposto. 

AIC 
(Akaike 
Information 
Criterion) 

O AIC avalia a comparação de dois modelos com 
diferentes números de parâmetros. 

É calculado pela multiplicação do valor do χ2 pelo 
número de parâmetros estimados no modelo. 

Valores próximos a 0 correspondem a modelos com 
melhor ajustamento, e mais parcimônia. 
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Apêndice V: Matriz de correlações das variáveis indicadoras 

 

 


