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RESUMO 

 

A pesquisa tem como objeto de análise uma das medidas utilizadas para compreender o 

nível de satisfação de clientes, em relação aos produtos e serviços prestados por uma 

empresa – chamado de NPS (Net Promoter Score). Esse indicador é usado como chave de 

desempenho de fácil implementação, análise e comunicação e é aplicado por muitas 

empresas com o objetivo de investigar o comportamento de clientes. Para alguns autores, 

como Frederich Reichheld (2003), essa pontuação funciona enquanto medida de satisfação 

de consumo, implementada a partir da probabilidade de recomendação da empresa. Neste 

contexto, o objetivo deste trabalho foi identificar se esse score de satisfação pode exercer 

influência na forma de consumo dos clientes e assim investigar se outros canais de vendas 

acabam por ser impulsionados por esse mesmo fator, bem como se existe variação no gasto 

médio e no CLV (Customer Lifetime Value) dos clientes de acordo com o NPS.  

A metodologia utilizada identificou a relação entre a nota de NPS e a fidelidade do cliente, 

caracterizado em frequência de compras, compras em outros canais da empresa, gasto médio 

entre os clientes promotores, neutros e detratores e também o valor de CLV por cliente, em 

uma empresa varejista no Brasil. A empresa estudada possui abrangência nacional e está 

presente em 22 estados brasileiros com aproximadamente 1.100 lojas físicas e forte 

participação no mercado de e-commerce  e em sua base de clientes há 55% de particpação 

de clientes do gênero feminico. A mesma forneceu a base de clientes que responderam a 

pesquisa de NPS em 2019 e a partir de consultas do banco de dados da própria empresa foi 

identificado o comportamento de compra desses clientes no ano de 2020.  

Os testes foram realizados para identificar se há diferença nas notas de NPS entre clientes 

dos canais de vendas (lojas físicas e  e-commerce) e também de acordo com gênero dos 

clientes, bem como identificar se clientes promotores tiveram maior frequência de compra, 

maior gasto médio, maior CLV e se experimentaram outro canal de vendas, quando 

comparado com clientes neutros e promotores e, de forma geral, é possível dizer que foram 

identificadas fortes evidências que a satisfação do cliente, a partir da aplicação da pesquisa 

de NPS, influencia diretamente na frequência de compras, no gasto médio, no CLV e na 

experimentação de outros canais de consumo para clientes das lojas físicas.  

No entanto, as evidências mostraram que para clientes do e-commerce, essa diferença entre 

as mesmas variáveis é inexistente entre clientes promotores, neutros e detratores. 



 

 

Palavras-chave: NPS, frequência de compras, fidelidade de clientes, canais de vendas, 

multicanalidade, gasto médio e CLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The research object of analysis is one of the measures used to understand the level of 

customer satisfaction in relation to the products and services provided by a company – called 

NPS (Net Promoter Score). This indicator is used as a performance key that is easy to 

implement, analyze and communicate and is applied by many companies in order to 

investigate customer behavior. For some authors, such as Frederich Reichheld (2003), this 

score works as a measure of consumer satisfaction, implemented based on the probability 

of the company's recommendation. In this context, the objective of this work was to identify 

whether this satisfaction score can influence the way customers consume and thus 

investigate whether other sales channels end up being driven by this same factor, as well as 

if there is variation in the average spend and in the CLV (Customer Lifetime Value) of the 

customers according to the NPS.  

The methodology used identified the relationship between the NPS score and customer 

loyalty, characterized by frequency of purchases, purchases in other company channels, 

average spending between promoter, neutral and detractor customers and also the value of 

CLV per customer, in a retail company in Brazil. The company studied has national 

coverage and is present in 22 Brazilian states with approximately 1,100 physical stores and 

strong participation in the e-commerce market and in its customer base there is a 55% share 

of female customers. In the CLV and in the experimentation of other consumption channels 

for customers of the physical stores. 

However, evidence has shown that for e-commerce customers, this difference between the 

same variables is non-existent between promoter, neutral and detractor customers. 

 

 

 

Key words: NPS, purchase frequency, customer loyalty, sales channels, multichannel, 

average spend and CLV 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A competitividade é considerada essencial no contexto mercadológico do sistema 

econômico mundial. A manutenção do consumo depende, essencial mas não 

exclusivamente, da atração e satisfação do cliente ao obter o produto de desejo.  

Nessa perspectiva, os desafios para aumentar a competitividade são cada vez mais 

maiores nas empresas no Brasil e no mundo. A satisfação dos clientes é perseguida em 

vários âmbitos das empresas, seja a partir da navegação nas plataformas de vendas, nas 

formas de atendimento, nas alternativas de entrega, no preço, no tratamento pós-venda e 

etc. Muitas empresas, no intento de assumirem algum controle sobre as entradas e saídas 

de seus produtos, utilizam como alternativa a aplicação de questionários para medir o nível 

de satisfação dos clientes em relação aos seus produtos e serviços para melhorar sua 

estrutura e na expectativa de que os clientes se tornem cada vez mais ativos e frequentes na 

empresa,  isto é, comprem cada vez mais.  

O tema de pesquisa apresentado, nesse contexto, destaca os principais autores sobre o 

assunto, bem como as ponderações elencadas sobre o NPS1 e as análises para identificar 

como a satisfação do cliente pode influenciar na frequência de compras e experimentação 

de diferentes canais de consumo.  Para além disso, há de se analisar as possíveis variações 

no gasto médio e no CLV2 entre os clientes de um varejista no Brasil. O trabalho foi 

orientado para responder algumas hipóteses importantes para analisar como a satisfação do 

cliente pode influenciar na frequência de compra, experimentação em outros canais, gasto 

médio e CLV em um varejista no Brasil. 

 

1.1 Tema de Pesquisa 

 

O NPS tem sido uma métrica indicadora, chave da análise do desempenho das empresas, 

sendo uma metodologia de avaliação da satisfação de clientes, de acordo com Frederich 

                                                   
1 Net Promoter Score: métrica de lealdade do cliente, criada por Frederich Heichheld em 2003, para avaliar o grau de 

satisfação e fidelidade dos clientes de qualquer perfil de empresa. 
2 Customer Lifetime Value; um indicador de marketing utilizado no varejo, que pode ser definido como uma espécie 

de predição do lucro líquido atribuído ao relacionamento futuro com um cliente. Na prática, funciona como um 

termômetro que estabelece estimativas de receitas, a fim de aumentar o tempo de vida do cliente junto à empresa. 

Disponível em: https://itforum.com.br/noticias/customer-lifetime-value-o-que-e-e-o-que-traz-as-empresas/  

https://itforum.com.br/noticias/customer-lifetime-value-o-que-e-e-o-que-traz-as-empresas/
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Reichheld (2003). Além de avaliar e analisar o relacionamento das empresas com os 

clientes, o NPS fornece informações para desenvolver melhorias em processos e políticas 

para manter os clientes ativos e aumentar as vendas. 

De acordo com Reichheld (2003), a pontuação dada pelo cliente mede a satisfação com 

base na probabilidade de recomendação advinda da avaliação do cliente, de modo que 

termina sua pesquisa afirmando com exatidão que o caminho para o crescimento sustentável 

e lucrativo começa com a criação de mais promotores, menos detratores e a explicitação do 

NPS – estabelecendo sua transparência em toda sua organização. Dessa forma, o autor 

afirma que o NPS é o único indicador necessário para aumentar a performance de uma 

empresa.  

Porém, autores como Fisher e Kordupleski (2019), relatam que a simplicidade do NPS 

não faz desse indicador a melhor métrica de lealdade e nem a única medida necessária para 

se analisar o crescimento de uma empresa e a conquista de novos clientes é mandatório, 

Além do NPS, há outras variáveis como a frequência de compras, destacada por Dick e 

Basú (1994) que consideram a lealdade de consumo como um fator que engloba mais que 

uma quantidade de compras repetidas, ela incorpora tanto o comportamento quanto a 

atitude do consumidor. De acordo com esses autores, a lealdade comportamental é 

determinada por indicadores como frequência e volume de compras. Já o CLV se estabelece 

como um indicador de grande relevância, pois é o valor presente dos futuros fluxos de caixa, 

atribuídos ao relacionamento do consumidor. De acordo com Pfeifer, Haskins e Conroy 

(2004), este é o indicador que realmente gera valor para o negócio. 

 

1.2 Pergunta de Pesquisa e Objetivo 

 

Partindo do pressuposto de que a métrica de NPS têm como parâmetro de 

funcionamento a estabilidade do cliente – de forma a mantê-lo ativo, fiel e consumindo 

produtos da empresa –, o objetivo do trabalho será identificar se as classificações atribuídas 

por clientes a partir da pesquisa NPS, podem influenciar na frequência de compras e gasto 

médio e, desse modo, fidelizar e/ou tornar mais provável a experimentação, por parte do 

cliente, em outros canais de vendas.  Por conseguinte, intenta-se ainda compreender os 

indicadores de CLV relacionados à varejista aqui analisada, para investigar as oscilações 

no CLV entre clientes promotores, neutros e detratores. Dessa forma, a questão aberta nesta 
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pesquisa se coloca em: há relação entre a satisfação do cliente, medida pelo NPS e os outros 

indicadores de performance como frequência de compras, gasto médio, compras em outros 

canais e CLV dos clientes? A partir dessa perspectiva, pretende-se testar as seguintes 

hipóteses: 

1.) Há diferença entre as notas de NPS entre clientes das lojas físicas e do e-commerce; 

2.) Clientes do gênero feminino têm NPS maior do que clientes do gênero masculino; 

3.) 3a.) Há diferença entre as notas de NPS dos clientes de gênero masculino e feminino 

nas lojas físicas; 

3b.) Há diferença entre as notas de NPS dos clientes de gênero masculino e feminino 

no e-commerce; 

4.) 4a.) Clientes promotores em 2019 tiveram frequência de compra maior em 2020 do que 

os clientes detratores e neutros; 

4b.) Clientes do e-commerce promotores em 2019 tiveram frequência de compra maior 

em 2020 do que os clientes detratores e neutros; 

4c.) Clientes das lojas físicas promotores em 2019 tiveram frequência de compra maior 

em 2020 do que os clientes detratores e neutros; 

5.) 5a.) Clientes promotores em 2019 tiveram gasto médio maior em 2020 do que os 

clientes detratores e neutros;  

5b.) Clientes do e-commerce promotores em 2019 tiveram gasto médio maior em 2020 

do que os clientes detratores e neutros; 

5c.) Clientes das lojas físicas promotores em 2019 tiveram gasto médio maior em 2020 

do que os clientes detratores e neutros; 

6.) 6a.) Clientes promotores em 2019 experimentaram mais outros canais 

de vendas que clientes neutros e detratores;  

6b.) Clientes promotores do e-commerce em 2019 experimentaram mais outros canais 

de vendas que clientes neutros e detratores;  

6c.) Clientes promotores das lojas físicas em 2019 experimentaram mais outros canais 

de vendas que clientes neutros e detratores;  

7.) Clientes promotores têm CLV maior do que clientes neutros e detratores. 
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1.3 Estrutura do Trabalho 

 

A apresentação da pesquisa se estrutura em 4 capítulos, sendo estes: introdução, 

referencial teórico, metodologia, análise dos resultado e conclusões. A primeira parte 

contemplará a exposição da problemática e das questões que permeiam a pesquisa, bem 

como os seus principais objetivos.  

     Em um segundo momento, o referencial teórico traz consigo os autores utilizados 

enquanto referência do tema escolhido, aliados à suas teses argumentativas, sobre os 

conceitos de indicadores como a lealdade, frequência de compras e as métricas de CLV. 

     No capítulo sobre metodologia, serão apresentadas as estratégias utilizadas na coleta, 

armazenagem e análise do banco de dados acessado; referente à varejista escolhida. 

Adiante, foram evidenciados os resultados, onde as análises do comportamento dos 

clientes no ano de 2020 foram apresentadas e pensadas a partir das coletas de NPS 

realizadas ainda em 2019, sustentando a discussão acerca das hipóteses levantadas, bem 

como os testes estatísticos utilizados para compreender as discrepâncias significativas 

encontradas nas variáveis.  

Foram utilizados os seguintes testes estatísticos: teste-t de comparação de médias, 

Anova de dois fatores; post-hoc com teste Tukey-HSD, Teste Qui-quadrado de 

independência de variáveis. Para finalizar, as conclusões apresentarão os resultados de 

forma consolidada, discutindo a relação entre as variáveis de nota de NPS, frequência de 

compras, clientes multicanal, gasto médio de compras e CLV em suas implicações 

gerenciais. 
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2. RFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítilo apresenta os principais autores que norteiam as pesquisas e investigações 

acerca dos indicadores aqui tratados. Os conceitos tratados estão relacionados à métrica 

de satisfação de clientes (NPS-Net Promoter Score), bem como a sua favorabilidade e 

críticas enquanto um indicador de performance, a frequência de compras e fidelização 

dos clientes, a multicanalidade e os indicadores de CLV de uma empresa de varejo no 

Brasil.  

 

2.1 NPS – Net Promoter Score 

 

De acordo com Kumar, Pozza, & Ganesh (2013), existe uma relação positiva entre a 

satisfação do cliente e a lealdade e essa relação tem o potencial de mudar ao longo do ciclo 

de vida do cliente. Dessa forma, o estudo do NPS se torna importante, pois o mesmo ganhou 

destaque em 2003 na Harvard Business Review com o artigo “O único número que você 

precisa para crescer” de Frederick Reichheld, um sócio da Bain & Company, uma grande 

referência de consultoria no mundo. 

      O Net Promoter Score (NPS), nesse aspecto, é usado como um indicador chave de 

desempenho. Ele fornece uma medida única para prever o crescimento futuro possível de 

uma empresa, baseado na métrica de satisfação da clientela. É um indicador fácil de 

implementar, analisar e comunicar, inclusive. Frederich Reichheld (2003) sustenta que, 

embora um cliente perfeitamente satisfeito e leal possa não necessariamente repetir sua 

compra, simplesmente devido a uma diminuição na necessidade. A repetição de uma 

compra pode surgir puramente a partir da existência de barreiras de saída, ou falta de 

alternativas –  como a experiência de um cliente. No entanto, seria a partir das estatísticas 

na categoria de recomendação, que se estabeleceria determinada “confiabilidade” ao 

produto/empresa. Portanto, a metodologia NPS é entendida como uma percepção mais 

confiável, demonstrando o verdadeiro e direto estado de satisfação do cliente.  

      Nesse sentido, pode-se conceituar NPS como uma metodologia de avaliação da 

satisfação, que tem por objetivo ajudar as empresas a avaliar e analisar o seu relacionamento 

com os clientes, servindo de insumo para desenvolver diretrizes e direcionar esforços para 

melhoria contínua. (Reichheld; Markey. 2011). Esta metodologia é simples e tem como 

fórmula uma única questão, com opções de respostas em uma escala de 0 a 10. A questão 
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central do NPS é avaliar o quão provável seria o consumidor em recomendar o serviço da 

empresa para um amigo. Existem três níveis na escala do NPS, são eles: detratores (de 0 a 

6), neutros ou passivos (7 e 8) e promotores (9 e 10). A pesquisa é realizada através de uma 

pergunta simples: “Numa escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar a 

empresa X a um amigo? ”. A Figura 1 ilustra  a classificação do Net Promoter Score. 

 

Figura 1 – Escala e classificação do NPS 

 
Fonte : elaborado pelo autor com base em Reichheld (2003) 

 

     Especialistas confirmam que milhares de empresas inovadoras adotaram o NPS para 

compreender a fidelidade, o entusiasmo, o comprometimento e o engajamento do cliente, 

transformando-os em promotores da marca, afirma Frederich Reichheld (2003). 

      A recomendação positiva acerca de uma empresa, é um comportamento compreendido 

como intuitivo, que indica o sucesso da equipe de marketing e ao mesmo tempo integra a 

crítica, baseada na alegação de que a NPS seria a única medida estatística que a empresa 

precisaria para crescer. (Keiningham; Cooil; Aksoy; Andreassen; 2007). 

      Lin e Wei (2020), por sua vez, argumentam que recomendações de amigos e familiares 

são valiosas para potenciais clientes e com as mídias sociais esse contexto é ampliado e a 

lealdade dos clientes é uma das fontes de crescimento e rentabilidade. Por isso, o uso do 

Net Promoter Score devido à sua simplicidade, fácil entendimento, rapidez e confiabilidade 

das respostas dos clientes (principal dado), acesso aos dados (respostas) –  é utilizado em 

grandes empresas como: Apple e Amazon. 
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2.2 Críticas ao NPS  

 

     De acordo com Pingitore etal (2007), Dixon, Freemen. Toman (2010) e Zaki et al (2016), 

o NPS não pode ser considerado como único indicador de lealdade e satisfação do cliente, 

apesar de ser útil para determinar a fidelidade dos clientes, o indicador não identifica os 

motivos específicos que levaram os detratores a atribuirem notas baixas ou promotores 

atribuirem notas altas. Eles relatam que sistemas de medição de desempenho necessitam de 

mais indicadores – além de comparações entre eles. A justificativa da crítica, de acordo 

com os autores, é dada pelo questionamento de que somente porque as pessoas disseram 

que indicarão para um amigo ou farão algo, não significa que realmente farão.  

     Os autores Fisher e Kordupleski (2019), se apoiam na tese de que a simplicidade do 

NPS, não faz dele a melhor medida de lealdade, pois esse indicador se concentra somente 

em manter os clientes e não na conquista de novos. Outra crítica importante é relatada por 

Krol at al (2015) e Mittal (2016), que trazem uma reflexão sobre o NPS ser um indicador 

macro. O NPS mede a satisfação geral do cliente com uma empresa, e pode ser deficiente 

para avaliar produtos e serviços específicos dessa mesma empresa; de modo que a medição 

se dá a partir da jornada final do cliente, podendo não identificar problemas importantes 

para o negócio e, consequentemente, atuar na sua melhoria – já que não há dados suficientes 

que expliquem as razões exatas das pontuações com baixos scores.  

     De acordo com East; Romanuik; Lomax (2011), a crítica se dá pelo fato de o score NPS 

considerar pessoas ou clientes que compraram recentemente, desconsiderando clientes que 

nunca compraram, ou que chegaram a pesquisar, mas desistiram. São críticas que devem 

ser levadas em consideração, porém, a popularidade do NPS continua alta em razão de sua 

simplicidade e fácil implantação, independente do tamanho da empresa. É um processo 

simples, nos quais os resultados podem gerar fundamento para o crescimento das empresas, 

uma vez que a mesma irá perceber seus pontos a melhorar na sua estrutura. 

 

2.3 Lealdade e Frequência de Compras 

 

A experiência do cliente também é importante neste trabalho. Por isso, aqui conceitua-

se a experiência do cliente enquanto qualidade geral percebida do cliente em todas as 

interações e relacionamentos que têm com uma empresa, seus produtos e serviços de acordo 

com Borowski (2016). A lealdade não representa apenas um significado comportamental, 
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que muitas vezes é entendido como uma repetição da compra, mas carrega consigo também 

um sentido psicológico. Assim, a lealdade ocorre quando o consumidor mantém um 

comportamento repetido de compra e permanece com atitudes favoráveis para com o 

fabricante. Para que um consumidor torne-se e permaneça leal, ele deve acreditar que a 

empresa oferece a melhor alternativa de escolha, de acordo com Oliver (1997). Já Dick e 

Basú (1994),  consideram a lealdade mais que uma série de compras repetidas –  incorpora 

tanto o comportamento, quanto a atitude do consumidor. De acordo com esses autores, a 

lealdade comportamental é determinada por indicadores como frequência e volume de 

compras. 

 

2.4 Multicanalidade e Canais de Vendas 

 

O varejo é uma das mais complexas atividades no mundo. O negócio depende de 

adoções inovadoras para manter ou aumentar a lucratividade. As estratégias estão 

relacionadas à criação de uma carteira de fornecedores e clientes, bem como 

posicionamento no mercado, no âmbito local, regional e nacional. Além de todo 

relacionamento e integração com os clientes, definição de política de preços e 

remuneração para colaboradores. Kumar, Amand e Song (2017) destacam que o 

aprimoramento das experiências dos clientes nas lojas físicas e a criação ou participação 

em tecnologias móveis que integrem essas atividades, bem como a preocupação do corpo 

diretivo das empresas de varejo, para a implementação de novas estratégias multicanal, é 

uma forma de construir marcas a longo prazo. 

O varejo multicanal é produto das interações e transformações que ocorreram no mundo, 

principalmente, os avanços tecnológicos com a internet e a influência provocada no 

comportamento dos consumidores, de acordo com Souza; Serrentino (2002). Essas 

transformações estão relacionadas com o processo de compra, desde novas formas de busca 

de produtos e serviços, com a reunião de um grande número de informações por meio de 

múltiplos canais, até a transação propriamente dita, relata Basak et al.; (2017). 

Os varejistas poderiam ter reações diversas diante desse cenário, e focar somente no 

modelo de negócio offline, não acreditando ou investindo na internet, de acordo com 

Charitou e Markedis (2003); de modo que a maioria dos varejistas que atuavam offline, 

introduziu um canal online e viu-se diante do desafio de gerenciar dois canais conflitantes.  
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O fato é que as lojas físicas não deixaram de existir e de influenciar a decisão de compra 

do consumidor. Uma pesquisa divulgada pela Deloitte (2014), constatou que varejistas que 

nasceram online, também estão abrindo lojas físicas e que quando o consumidor faz uma 

pesquisa prévia sobre produtos na internet, a probabilidade de efetivação da compra na loja 

física é de 86%.  Esse cenário parece ser resultado do surgimento de novos canais, 

representados pelas mídias sociais, dispositivos móveis, aplicativos baseados em 

geolocalização, etc.(Crittenden Et. Al. 2010; Brynjolfsson et. Al 2013). 

     Pozza, (2014); publicou que o surgimento de um ambiente multicanal social é resultado 

da ampla utilização das redes sociais para buscar informações sobre produtos e serviços, 

fazer compras, reclamações, buscar ajuda e interagir com outros consumidores. Assim 

sendo, pode-se dizer que o varejo multicanal surgiu como uma forma híbrida para os 

clientes utilizarem os vários canais de venda, considerando-se os diversos níveis de 

conveniência oferecidos em cada etapa do processo de escolha do consumidor. Outros 

benefícios da adoção do varejo multicanal foram abordados por Berman e Thelen, (2004), 

bem como o aumento da base de clientes, marketshare e lucratividade. 

 

2.5 CLV 

 

O CLV é um indicador que merece atenção neste trabalho devido à sua importância 

para o segmento de varejo. De forma resumida, o CLV é o valor presente dos futuros 

fluxos de caixa atribuídos ao relacionamento do consumidor – de acordo com Pfeifer, 

Haskins e Conroy (2004). Desta forma, o conceito de lucratividade de cliente é definido, 

de acordo com os autores, pela diferença entre renda (neste contexto seria o lucro bruto 

de uma operação (vendas menos os impostos menos os custos das mercadorias) e custos 

associados ao relacionamento com o cliente durante um período específico.  
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Figura 2 – Árvore do modelo de CLV 

   
 

Fonte : elaborado pelo autor com base no modelo de Kumar e Rajan (2009) 

 

      Nesse modelo, são consideradas receitas e custos para que a margem líquida seja 

calculada. O próximo passo é estimar o tempo de vida esperado dos clientes.  De acordo 

com Kumar, Pozza e Ganesh (2013), há estudos no varejo relacionando o tempo de vida 

esperado com métricas tradicionais e algumas delas tem relação com o histórico de 

relacionamento do cliente com a marca. Dentre essas métricas, pode-se destacar a recência 

(intervalo entre uma compra e outra), a frequência (o intervalo entre as compras) e 

monetário (quanto o cliente investiu no negócio e comprou efetivamente) mostrando o 

quanto os clientes se relacionam com a empresa. O CLV é uma medida que baseia o valor 

do cliente atual ao que ele já rendeu no passado, uma suposição de que o comportamento 

passado poderá continuar no futuro, e assim, o histórico seria um bom preditivo para o 

futuro. A duração do relacionamento é uma métrica para avaliar por quanto tempo o cliente 

se manterá na base, e assim, estimar o retorno que cada cliente poderá trazer à empresa. 

Com base nessas métricas, Kumar, Pozza e Ganesh (2013) propuseram que o CLV poderia 

ser calculado considerando as variáveis de marketing; tais como preço, nome da marca, 

qualidade do produto, etc. Processos que, de maneira geral, podem afetar o julgamento 

estipulado pelo cliente.  

É importante, nesse sentido, entender as atitudes e comportamentos dos clientes em todo 

o mundo. Dessa maneira, as empresas podem personalizar suas estratégias para cada 

segmento de clientes, avaliando os fatores que afetam os dois componentes principais do 

CLV (frequência de compra e margem de contribuição) para um determinado segmento. 

Desse modo, a métrica do CLV se estabelece enquanto uma função da frequência de 
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compra, da margem de contribuição prevista e dos recursos de marketing alocados ao 

cliente, sendo que a frequência de compra é uma variável de contagem que mede o número 

de compras que um cliente fez e ainda atribuir custo de servir, como: aluguel dos pontos 

físicos, salário de vendedores, custos de hospedagem para e-commerce, frete e montagem. 

 

2.6 Matriz de Amarração 
 

Abaixo, apresenta-se a matriz de amarração elaborada de acordo com as bases teóricas 

utilizadas neste trabalho. 

Quadro 1 – Matriz de amarração de acordo com o referencial teórico          

Conceito/constructo 

sobre o qual se 

escreveu 

Autores que 

escreveram sobre o 

tema 

Principais 

tópicos 

abordados 

pelos autores 

Relação 

com qual 

questão de 

pesquisa 

ou 

objetivo 

NPS Fred Reichheld (2003) 

Reichheld; Markey (2011) 

Keiningham, Cooil, Aksoy,  

Pingitore etal (2007) 

Dixon, Freemen, Toman 

(2010)  

Zaki et al (2016) 

Krol at al (2015) 

Mittal (2016) 

East; Romanuik; Lomax 

(2011) 

Kumar, Pozza, & Ganesh 

(2013) 

Lin e Wei (2020) 

Fisher e Kordupleski (2019) 

 

-Conceito 

-Criação da 

Metodologia 

-Aplicação nas 

empresas de 

varejo 

-Questionamentos 

e críticas em ser o 

único indicador 

para medir 

satisfação e 

necessidade de 

apoio acadêmico 

 

Nota de NPS 

dada pelo 

cliente em 

uma compra 

na empresa 
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Frequência/Lealdade 

Experimentação nos 

canais de Vendas 

(Multicanalidade) e 

Varejo multicanal 

Oliver (1999) 

Dick e Basú (1994) 

Borowski (2016) 

Kumar, Amand e Song 

(2017) 

Souza; Serrentino (2002) 

Basak et al. (2017) 

Charitou e Markedis (2003) 

Crittenden et al. (2010)  

Brynjolfsson et al.(2013) 

Pozza (2014) 

Berman e Thelen (2004), 

-Definição 

lealdade e 

frequência 

-Relação entre 

experimentação 

do clientes nos 

canais de vendas 

A tendência 

dos clientes 

com alto NPS 

é se tornar 

multicanal e 

experimentar 

canais da 

empresa que 

até então não 

eram 

utilizados? 

 

CLV Pfeifer, Haskins e Conroy 

(2004) 

Kumar, Amand e Song 

(2017) 

-Definição 

-Importância do 

tema 

-Métricas 

 

A frequência 

de compra 

como 

alavanca para 

aumentar as 

vendas e 

resultado das 

empresas 
        Fonte : elaborado pelo autor com base no referencial teórico do trabalho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3. METODOLOGIA 
 

As bases utilizadas para a estruturação desta pesquisa foram fundadas a partir de uma 

abordagem quantitativa, que consolida toda a argumentação teórica, utilizada para dialogar 

com as hipóteses propostas e a problemática colocada. Foram destacadas 7 hipóteses a partir 

da argumentação elencada, e em razão da natureza do problema, a análise quantitativa 

certificara-se-á de que a nota de NPS dada pelo cliente faz dele um cliente mais fiel e/ou 

mais frequente – que experimenta novos canais de vendas da empresa, que tem maior gasto 

médio, e se isso influencia o CLV.  

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Nesta pesquisa será aplicado o método quantitativo e irá quantificar os fenômenos da 

questão e possibilitará uma melhor análise, de forma imparcial. Foi realizada uma pesquisa 

de correlação, projetada para determinar o grau de relação entre as variáveis, sendo estas: 

nota de NPS, frequência (quantidade de vezes que clientes voltar a comprar no período), 

canais de vendas que os clientes compraram, gasto médio e CLV dos clientes. 

 

 

3.2 Dados a serem obtidos 

 

A base de dados utilizada foi disponibilizada pela empresa. Esta base representa 100% 

dos clientes que responderam a pesquisa de NPS no ano de 2019 e compraram em 2020.  

Após a seleção dos clientes, foram criados grupos de acordo com a nota de NPS dada em 

2019, - classificando-os como promotores, neutros e detratores e verificado em outra base 

de dados, a frequência de compras em 2020, o canal de compras e gastos desses clientes 

em 2020, bem como dados importantes para apuração do CLV desses clientes em 2020. 

Para que isso acontecesse, algumas variáveis foram levantadas, conforme abaixo. 
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Quadro 2 – Variáveis obtidas da base de dados da empresa estudada        

Variável Descrição 

ID Cliente Identificação do cliente. É uma numeração interna e para 

cada cliente (CPF) há uma identificação 

Ano Pesquisa NPS Ano de 2019 (compra e pesquisa de NPS realizadas) 

Nota NPS Nota atribuída pelo cliente para a pergunta de NPS (de 0 a 

10) 

Classificação Classificação da nota NPS atribuída pelo cliente: 

promotores, neutros e detratores 

Canal 1 Canal de venda da empresa no qual o cliente fez a compra 

em 2019 

Canal 2 Canal de venda da empresa no qual o cliente fez a compra 

em 2020 

Ano Avaliação Ano da nova compra do cliente (2020) 

Comprou Lojas Físicas Marcação se cliente comprou no canal lojas físicas 

Comprou Ecom Marcação se cliente comprou no canal ecom 

Frequência de compra Quantidade de vezes que o cliente comprou no canal lojas 

físicas e/ou ecom em 2020 

Valor/Gasto Valor total das compras dos clientes 

Margem Bruta % da margem de lucro bruto (vendas menos o CMV) 

Custos de Servir Custos da operação, como: frete, aluguel de lojas, salário de 

vendedores e área comercial) 

Custos de Reter Custos de Marketing com ações para retenção de clientes 

Custos de Adquirir Custos de Marketing com ações para aquisição de novos 

clientes  

Fonte : elaborado pelo autor com base na base de dados extraída para realização do trabalho 
 

 

3.3 Forma de obtenção de dados 

 

Com autorização da empresa, os dados foram obtidos diretamente da base de dados da 

pesquisa de NPS de 2019, e da base de dados compras de 2020 da empresa varejista. 
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3.4 Base de dados  

 

Utilizou-se como base de dados todos os clientes que responderam a pesquisa em 2019, 

independente do canal onde o cliente realizou a compra, e que fizeram ao menos 1 compra 

no ano de 2020. 

A compra, por sua vez, foi realizada em produtos de revenda da empresa. Dessa forma, 

foram analisados 483.840 clientes que responderam a pesquisa de NPS em 2019 e que 

fizeram ao menos menos 1 compra em 2020. 

 

3.5 Tratamento e análise dos dados 

 

Os CPFs dos clientes foram ocultados e tiveram um nº de cliente único. Foram criados 

grupos de acordo com a nota de NPS dada em 2019 classificados em promotores, neutros 

e detratores. Após isso, foi utilizado o bigquery SQL  para buscar as compras com o gasto, 

os canais de vendas que os clientes utilizaram e a frequência de compras em 2020, bem 

como os dados para cálculo do CLV: vendas, margem de lucro, custos de servir, de reter e 

de adquirir. Foram utilizados ainda os “testes t” para comparação de médias para NPS e 

teste Anova de 2 fatores para frequência, gasto médio e CLV –  pois se tratam de variáveis 

numéricas. Para variáveis categóricas, a premissa é identificar a experimentação em outros 

canais de vendas, e a partir disso foi utilizado o teste Qui-Quadrado. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

As análises foram feitas de forma descritiva e segmentada, organizadas a partir de 

variáveis como: canal de compras do cliente em 2019 e classificação de nota de NPS, canal 

de compras do cliente em 2020, frequência em 2020, valor de gasto médio em 2020 e CLV 

em 2020 – ou seja, de acordo com as hipóteses apresentadas em consonância com a 

problemática estabelecida pela pesquisa. O objetivo, nesse sentido, está em identificar se a 

nota de NPS fornecida pela resposta do cliente influencia na frequência de compra e 

experimentação em outros canais, gasto médio e CLV. Abaixo as análises de cada hipótese 

proposta no objetivo do trabalho e reforço que as hipótese elaboradas foram baseadas nos 

dados obtidos na base de clientes e irei explorar o gênero dos clientes (masculino e 

feminino) e canal de compras (lojas físicas e e-commerce). 

 

4.1 Hipótese 1: Há diferença entre as notas de NPS entre clientes das lojas físicas 

e do e-commerce  

Abaixo um quadro com a quantidade da base de clientes avaliados em 2020, de acordo 

com seu comportamento de compra, levando em consideração a base de clientes que 

responderam a pesquisa em 2019 e compraram na empresa em 2020. A seguir o quadro de 

apuração do NPS médio da empresa, bem como os gráficos com a quantidade de clientes 

da amostra. 

Quadro 3 – Apuração do NPS médio da empresa no período analisado 

Classificação 

Canal  
Classificação 

Canal 

Lojas 

Físicas 
ECOM Ambos 

 

Lojas 

Físicas 
ECOM Ambos 

Detrator 23.805 7.225 31.030  Detrator 6% 6% 6% 

Neutro 43.155 11.268 54.423  Neutro 12% 10% 11% 

Promotor 301.526 96.861 398.387  Promotor 82% 84% 82% 

Total 368.486 115.354 483.840  Total 100% 100% 100% 

NPS 2019 75 78 76  

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 
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Gráfico 1 – Quantidade de clientes por classificação de NPS e canal Lojas Físicas 

                
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

Gráfico 2 – Quantidade de clientes por classificação de NPS e canal Ecom    

 
 

       Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

Total: 368.486 

NPS  75 

Total: 115.354 

NPS  78 
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       De acordo com dados apresentados, pode-se concluir que, utilizando a metodologia de 

cálculo, o NPS dessa empresa em 2019 foi de 76 na empresa geral, 75 nas lojas físicas e 78 

no e-commerce. 

      A partir disso, para avaliar a diferença significativa entre a média de dois grupos, foi 

utilizado o teste t, de acordo com Fávero (2017).  

     Para isso, deve-se estabelecer o nível de confiança. É comum, no meio acadêmico, que 

esse valor seja de 95%, ou seja, estabelece-se que há uma diferença estatística entre as 

médias de amostras com uma probabilidade de apenas 5% de se rejeitar a hipótese nula do 

teste – sendo que essa é verdadeira, o que demonstra no quadro abaixo: 

Quadro 4 – Teste t para NPS médio da empresa no período analisado 

NPS QTDE 

Graus de 

liberdade 
t p-valor 

CANAL CANAL 

Lojas 

Físicas 
ECOM 

Lojas 

Físicas 
ECOM 

75 78 368.486 115.354 197.368 -12,6 1,14E-36 ≈ 0 
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

     O p-valor < 0,05, ou seja, a hipótese nula pode ser rejeitada e pode-se dizer, com nível 

de confiança de 95% que há diferença significativa entre o NPS dos clientes da loja física 

e dos clientes do e-commerce.  Isso quer dizer que, apesar de ser uma diferença baixa, 

apenas 3, clientes de lojas físicas têm NPS maior que clientes do  e-commerce. Porém, para  

a gestão da empresa, apesar de ter diferença estatística significativa, isso não representa 

diferença na prática.  

 

 

4.2 Hipótese 2: Cliente do gênero feminino tem NPS médio maior do que clientes do 

gênero masculino. 

Na base de dados fornecida, foi identificado o NPS por canal e também por gênero, de 

acordo com a base demográfica dos clientes, de modo que se pode estabelecer conclusões 

em relação a esse recorte. Por isso, o quadro abaixo retrata a quantidade de clientes e o NPS 

da empresa de acordo com gênero. 
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Quadro 5 – Apuração do NPS médio da empresa no período analisado de acordo com gênero, 

visão empresa 

Classificação 
Gênero  Classificação 

Gênero 

Masculino Feminino Ambos  Masculino Feminino Ambos 

Detrator 14.413 16.617 31.030  Detrator 7% 6% 6% 

Neutro 26.821 27.602 54.423  Neutro 12% 10% 11% 

Promotor 176.319 222.068 398.387  Promotor 81% 83% 82% 

Total 217.553 266.287 483.840  Total 100% 100% 100% 

NPS 2019 74 77 76  
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados  

Gráfico 3 – Quantidade de clientes por classificação e gênero 

  

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

     Em 2019, o NPS médio na visão da empresa foi de 76, e quando classifica-se entre os 

gêneros feminino e masculino, é possível observar que o feminino fica com uma nota de 

NPS de 77, enquanto o masculino ficou com nota de NPS de 74. A seguir o quadro para 

demonstrar o NPS de 2019. 
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Quadro 6 – Teste t para NPS médio da empresa de acordo com o gênero no período analisado 

NPS MÉDIO N 
Graus de 

liberdade 
t p-valor GÊNERO GÊNERO 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

74 77 217663 266287 458086 -16,9 
2,39E-64 ≈ 

0 
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados  

 

     O p-valor < 0,05, ou seja, a hipótese nula pode ser rejeitada e pode-se dizer, com nível 

de confiança de 95%,  que há uma diferença significativa entre o NPS dos clientes 

masculinos e dos clientes femininos. Dessa forma, clientes femininos têm nota de NPS 

maior que clientes masculinos, quando analisado a visão empresa. Porém, para  a gestão da 

empresa, isso não representa diferença na prática.  

 

4.3 Hipótese 3a: Há diferença entre as notas de NPS médio dos clientes de gênero 

masculino e feminino nas lojas físicas 

Hipótese 3b: Há diferença entre as notas de NPS médio dos clientes de gênero 

masculino e feminino no e-commerce 

     De acordo com os dados analisados, a nota de NPS dos clientes masculinos e femininos 

do e-commerce é idêntica em 2019, resultando em 78. Quando analisado o quadro do canal 

de lojas, identicou-se que os clientes do gênero masculino atribuíram uma nota de NPS 

menor que as do gênero feminino, de 73 e 77, respectivamente. Pode-se destacar, dessa 

forma, que o gênero masculino teve uma inclinação maior de promotor para neutro. Os 

quadros abaixo demostram o NPS de acordo com o gênero das lojas físicas. 

 

Quadro 7 – Apuração do NPS médio no período analisado de acordo com gênero, lojas físicas 

Canal Lojas 

Físicas     

Canal Lojas 

Físicas    

Classificação 
Gênero  Classificação 

Canal 

Masculino Feminino Ambos  Masculino Fenimino Ambos 

Detrator 11.148 12.657 23.805  Detrator 7% 6% 6% 

Neutro 21.919 21.236 43.155  Neutro 13% 11% 12% 

Promotor 133.520 168.006 301.526  Promotor 80% 83% 82% 

Total 166.587 201.899 368.486  Total 100% 100% 100% 

NPS 2019 73 77 75  
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 
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Gráfico 4 – Quantidade de clientes por gênero e classificação em loja física 

 

        

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

Quadro 8 – Teste t para NPS médio da empresa de acordo com o gênero no período analisado 

LOJAS FÍSICAS 

NPS N Graus de 

liberdad

e 

t p-valor 
GÊNERO GÊNERO 

Mascilino Feminino Masculino Feminino    

73 77 166.587 201.899 349.336 -18,7 2,58E-48 ≈ 0 
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

     O p-valor > 0,05, ou seja, a hipótese nula pode ser rejeitada e pode-se dizer, com nível 

de confiança de 95% que há diferença significativa entre o NPS dos clientes masculinos e 

dos clientes femininos da loja física e que as mulheres dão notas mais altas para o NPS do 

que os homens quando as compras são feitas em lojas físicas. Assim como a análise de 

resultado de gênero na visão da empresa, para  a gestão do negócio, isso não representa 

diferença na prática. Abaixo os quadros de apuração de NPS médio de acordo com o gênero 

no e-commerce. 
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Quadro 9 – Apuração do NPS médio Feminino versus NPS Masculino e-commerce  

Canal 

ECOM     

Canal 

ECOM    

Classificação 
Gênero  Classificação 

Canal 

Masculino Feminino Ambos  Masculino Feminino Ambos 

Detrator 3.265 3.960 7.225  Detrator 6% 6% 6% 

Neutro 4.902 6.366 11.268  Neutro 10% 10% 10% 

Promotor 42.799 54.062 96.861  Promotor 84% 84% 84% 

Total 50.966 64.388 115.354  Total 100% 100% 100% 

NPS 2019 78 78 78  
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

Gráfico 5 – Quantidade de clientes por gênero e classificação em e-commerce 

 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 
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Quadro 10 – Teste t para NPS da empresa no período analisado 

ECOM 

NPS MÉDIO N Graus de 

liberdade 
t p-valor 

GÊNERO GÊNERO 

Masculino Feminino Masculino Feminino    

78 78 50.966 64.388 108.818 -0,75 0,23 
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

     O p-valor > 0,05, ou seja, a hipótese nula não pode ser rejeitada e pode-se dizer, com 

nível de confiança de 95% que não há diferença significativa entre o NPS dos clientes 

masculinos e dos clientes femininos do e-commerce.  

 

4.4 Hipótese 4a: Clientes promotores em 2019 tiveram frequência de compra maior 

em 2020 do que os clientes detratores e neutros 

Hipótese 4b: Clientes do e-commerce promotores em 2019 tiveram frequência de 

compra maior em 2020 do que os clientes detratores e neutros 

Hipótese 4c: Clientes das lojas físicas promotores em 2019 tiveram frequência de 

compra maior em 2020 do que os clientes detratores e neutros 

 

 Como supracitado, a frequência de compras indica a quantidade de vezes que o cliente 

comprou na empresa e os quadros a seguir podem demonstrar esse indicador. Nesse 

indicador, a análise será pautada na classificação entre detratores, neutros e promotores de 

forma a testar a hipótese de que os clientes promotores foram mais frequentes na empresa. 

Os quadros abaixo mostram a frequência de compras de acordo com o NPS e as visões 

empresa, lojas físicas e e-commerce. 
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Quadro 11 – Apuração de frequência de compras em 2020, de acordo com NPS de 2019, visão 

empresa, canal lojas e canal e-commerce. 

Classificação 
Canal 

Lojas Físicas ECOM Ambos 

Detrator 2,48 2,08 2,39 

Neutro 2,50 2,05 2,40 

Promotor 2,66 2,08 2,52 

Todas 2,08 2,63 2,50 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados  

 

Gráfico 6 – Frequência de clientes por classificação NPS 

          

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 
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Gráfico 7 – Frequência de clientes por canal 

          

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

Gráfico 8 – Frequência de clientes por classificação NPS e canal 

           

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 
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     Para avaliar a diferença estatística na frequência média de compras entre os grupos de 

clientes detratores, neutros e promotores, foi realizada a análise de variância (ANOVA) de 

dois fatores. A Anova pode auxiliar na determinação de igualdade das médias de três ou 

mais grupos, de acordo com Fávero (2017).  

     Após ser evidenciada a diferença significativa causada pelos níveis de variáveis, 

geralmente realiza-se um teste complementar entre os grupos, também conhecido como 

teste post-hoc, para avaliar quais diferentes combinações de níveis geram diferenças 

significativas na variável dependente. Neste caso, foi utilizado o teste Tukey-HSD. 

     Os resultados da Anova de dois fatores para avaliação da frequência de compra dos 

clientes podem ser encontrados na tabela abaixo.  

Quadro 12 – Teste Anova para frequência de compra 

 ∑QQ GL F p-valor 

Classificação 1.237,95 2 80,14 1,587941E-35 ≈ 0 

Canal 27.256,8 1 3529,06  ≈ 0 

Classificação 

- Canal 
274,2317 2 17,75 1,95E-8 ≈ 0 

Resíduos 3736910 483834.0   
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

Portanto, é possível rejeitar a hipótese nula de que a frequência média de compras 

dos clientes é igual, independente da classificação, canal ou interações entre esses grupos.  

 

Quadro 13 – Comparativo grupo 1 e Grupo 2 para teste Anova de acordo com classificação NPS 

Grupo 1 Grupo 2 p-valor Rejeita H0 

Detrator Neutro 0,4735 Não 

Detrator Promotor 0,001 Sim 

Neutro Promotor 0,001 Sim 
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

Quadro 14 – Comparativo grupo 1 e Grupo 2 para teste Anova de acordo com  canal de vendas 

Grupo 1 Grupo 2 p-valor Rejeita H0 

Ecom LF 0,001 Sim 
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 
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Quadro 15 – Comparativo grupo 1 e Grupo 2 para teste Anova de acordo com classificação NPS 

e canal de vendas 

Grupo 1 Grupo 2 
p-

valor 
Rejeita H0 

Detrator-ECOM Detrator-LF 0,001 Sim 

Detrator-ECOM Neutro-ECOM 0,900 Não 

Detrator-ECOM Neutro-LF 0,001 Sim 

Detrator-ECOM Promotor-ECOM 0,900 Não 

Detrator-ECOM Promotor-LF 0,001 Sim 

Detrator-LF Neutro-ECOM 0,001 Sim 

Detrator-LF Neutro-LF 0,846 Não 

Detrator-LF Promotor-ECOM 0,001 Sim 

Detrator-LF Promotor-LF 0,001 Sim 

Neutro-ECOM Neutro-LF 0,001 Sim 

Neutro-ECOM Promotor-ECOM 0,831 Não 

Neutro-ECOM Promotor-LF 0,001 Sim 

Neutro-LF Promotor-ECOM 0,001 Sim 

Neutro-LF Promotor-LF 0,001 Sim 

Promotor-ECOM Promotor-LF 0,001 Sim 
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

     Para analisar essa hipótese, Walpole et.al (2009) recomenda um teste de comparações 

múltiplas chamado teste Tukey HSD, no qual percebe-se que não há diferença 

estatisticamente significativa na frequência de grupos do mesmo canal e que sejam 

detratores e neutros. Porém, para o caso dos clientes de loja física, é possível perceber que 

os promotores apresentaram uma diferença estatística significativa, quando comparados ao 

grupo dos detratores e neutros evidenciados no resultado de 2,66 vezes de compras no ano 

para os clientes promotores e 2,50 vezes e 2,48 vezes de compras no ano para os clientes 

neutros e detratores, respectivamente.  

     Interessante observar que, para o caso dos clientes do e-commerce, não foi verificada 

uma diferença estatística significativa em frequência de compra de clientes de classificação 

diferente, pois os clientes promotores e detratores tiveram uma frequência de compras de 

2,08 vezes e os clientes neutros tiveram frequência de 2,05 vezes  –  ou seja, independente 

de serem detratores, neutros ou promotores, os clientes do e-commerce apresentaram 

frequência média de compras estatisticamente igual. 
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4.5 Hipótese 5a: Clientes promotores em 2019 tiveram gasto médio maior em 2020 do 

que os clientes detratores e neutros  

Hipótese 5b: Clientes do e-commerce promotores em 2019 tiveram gasto médio maior 

em 2020 do que os clientes detratores e neutros 

Hipótese 5c: Clientes das lojas físicas promotores em 2019 tiveram gasto médio maior 

em 2020 do que os clientes detratores e neutros 

 

Nesta análise, pretende-se testar a hipótese de clientes promotores realizarem um gasto 

médio maior que os clientes neutros e detratores na visão empresa, lojas físicas e e-

commerce. Abaixo os quadros mostram o gasto médio dos clientes detratores, neutros e 

promotores de acordo com o canal de vendas (lojas físicas e e-commerce). 

Quadro 16 – Apuração de gasto médio em 2020, de acordo com NPS de 2019  

Classificação 
Canal 

Lojas Físicas ECOM Ambos 

Detrator  R$  2.035,45   R$  1.556,47   R$  1.923,92  

Neutro  R$  2.034,54   R$  1.557,77   R$  1.935,83  

Promotor  R$  2.330,03   R$  1.542,58   R$  2.138,57  

Todas  R$  2.276,39   R$  1.554,93   R$  2.102,00  

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

Gráfico 9 – Gasto médio de clientes por classificação NPS  

       

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dado 
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Gráfico 10 – Gasto médio de clientes por canal 

    

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

Gráfico 11– Gasto médio de clientes por canal e classificação NPS  

 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 
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     A análise do gasto médio foi feita utilizando os mesmos testes estatísticos e de forma 

análoga à análise de frequência. Pelo menos um grupo registrou média de gasto anual 

diferente dos demais grupos. Abaixo o quadro com o resultado do teste Anova para o gasto 

médio. 

 

Quadro 17 – Teste Anova para gasto médio 

 ∑QQ F p-valor 

Classificação 3616332000 281,1366 9,44E-123 ≈ 0 

Canal 47600570000 7401,014  ≈ 0 

Classificação - Canal 1160649000 90,22982 6,62E-40 ≈ 0 

Resíduos 3,11184E+12   
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

     Portanto, é possível rejeitar a hipótese nula de que o gasto médio dos clientes é igual, 

independente da classificação, canal ou interações entre esses grupos. 

 

Quadro 18 – Comparativo grupo 1 e Grupo 2 para teste Anova de acordo com classificação de NPS 

Grupo 1 Grupo 2 p-valor Rejeita H0 

Detrator Neutro 0,769 Não 

Detrator Promotor 0,001 Sim 

Neutro Promotor 0,001 Sim 
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

Quadro 19 – Comparativo grupo 1 e Grupo 2 para teste Anova de acordo com canal de vendas 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

p-

valor 

Rejeita 

H0 

Ecom LF 0,001 Sim 
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

Quadro 20 – Comparativo grupo 1 e Grupo 2 para teste Anova de acordo com classificação 

NPS e canal de vendas 

Grupo 1 Grupo 2 
p-

valor 
Rejeita H0 

Detrator-ECOM Detrator-LF 0,001 Sim 

Detrator-ECOM Neutro-ECOM 0,900 Não 

Detrator-ECOM Neutro-LF 0,001 Sim 

Detrator-ECOM Promotor-ECOM 0,900 Não 

Detrator-ECOM Promotor-LF 0,001 Sim 
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Detrator-LF Neutro-ECOM 0,001 Sim 

Detrator-LF Neutro-LF 0,900 Não 

Detrator-LF Promotor-ECOM 0,001 Sim 

Detrator-LF Promotor-LF 0,001 Sim 

Neutro-ECOM Neutro-LF 0,001 Sim 

Neutro-ECOM Promotor-ECOM 0,900 Não 

Neutro-ECOM Promotor-LF 0,001 Sim 

Neutro-LF Promotor-ECOM 0,001 Sim 

Neutro-LF Promotor-LF 0,001 Sim 

Promotor-ECOM Promotor-LF 0,001 Sim 
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

     Quando se avalia as diferenças entre os grupos através do teste de Tukey, percebe-se 

que não há diferença estatisticamente significativa no gasto médio de grupos do mesmo 

canal e que sejam detratores e neutros. Porém, para o caso dos clientes de lojas físicas, é 

possível perceber que os promotores apresentam uma diferença estatística significativa, 

quando comparados ao grupo dos detratores e neutros, sendo um gasto médio anual de 

R$2.330,03 para clientes promotores e R$2.034,54 e R$2.035,45 para clientes neutros e 

detratores, respectivamente. Essa diferença de aproximadamente R$300,00 evidencia que 

clientes promotores de lojas físicas gastam por ano, 14% a mais que os outros clientes e 

que a empresa deve buscar o maior número de promotores para aumentar suas receitas. 

     Além disso, clientes com a mesma classificação, porém originários de canais diferentes 

também apresentam diferenças significativas ao gasto médio anual de compras. É 

interessante observar também que, para o caso dos clientes do e-commerce  não foi possível 

identificar evidência estatística de que  clientes promotores tiveram gasto médio maior que 

os clientes detratores, neutros do e-commerce em gasto médio anual. 

 

4.6 Hipótese  6a: Clientes promotores em 2019, experimentaram mais outros canais 

de vendas que clientes neutros e detratores  

Hipótese 6b: Clientes promotores do e-commerce em 2019, experimentaram mais 

outros canais de vendas que clientes neutros e detratores  

Hipótese 6c: Clientes promotores das lojas físicas em 2019, experimentaram mais 

outros canais de vendas que clientes neutros e detratores  

 

     Nesta análise, os dados foram utilizados de forma  identificar se os clientes que 
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compraram nas lojas físicas em 2019, participaram da pesquisa de NPS e compraram em 

2020, experimentaram um canal de vendas diferente das compras em 2019. Dessa forma, 

entender se, de acordo com a classificação do cliente na pesquisa de NPS entre promotores, 

neutros e detratores, há influência no canal de vendas escolhido pelo cliente. Abaixo os 

quadros de identificação do % de clientes que experimentaram outro canal de vendas. 

 

Quadro 21 – Identificação do % de clientes que experimentaram outro canal de vendas na empresa 

em 2020 

Classificação 
Comprou em outro canal 

Não Sim TOTAL 

Detrator 20.435 10.595 31.030 

Neutro 35.060 19.363 54.423 

Promotor 261.468 136.919 398.387 

Total 316.963 166.877 483.840 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

 
 

Classificação 
Comprou em outro canal 

Não Sim 

Detrator 66% 34% 

Neutro 64% 36% 

Promotor 66% 34% 

Total 66% 34% 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados  
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Gráfico 12– Quantidade de clientes que compraram em outro canal na empresa  

 

        

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

Quadro 22 – Identificação do % de clientes que compraram no e-commerce em 2019 e 

experimentaram loja física em 2020 

Canal ECOM 
   

Classificação 
Comprou em loja física 

Não Sim TOTAL 

Detrator 1.558 5.667 7225 

Neutro 2.356 8.912 11.268 

Promotor 19.973 76.888 96.861 

Total 23.887 91.467 115.354 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

Classificação 
Comprou em loja física 

Não Sim 

Detrator          22% 78% 

Neutro  21% 79% 

Promotor  21% 79% 

Total  21% 79% 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 
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Gráfico 13– Quantidade de clientes do e-commerce que compraram em loja física  

       

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

Quadro 23 – Identificação do % de clientes que compraram nas lojas físicas em 2019 e 

experimentaram e-commerce em 2020 

Canal LF  
   

Classificação 
 Comprou em e-commerce 

 Não Sim TOTAL 

Detrator  18.877 4.928 23.805 

Neutro  32.704 10.451 43.155 

Promotor  241.495 60.031 301.526 

Total  293.076 75.410 368.486 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

Classificação 
Comprou em e-commerce 

Não Sim 

Detrator 79% 21% 

Neutro 76% 24% 

Promotor 80% 20% 

Total 80% 20% 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 
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Gráfico 14– Quantidade de clientes de lojas físicas que compraram no e-commerce 

       

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

     Para avaliar se há relação entre o fato dos clientes terem experimentado um canal 

diferente na empresa, sendo eles promotores, neutros e detratores, foi utilizado o teste Qui-

Quadrado de independência de acordo com Fávero (2017).  

     Para realizar o teste, foi utilizada a seguinte tabela de contingência e o resultado 

apurado. 

 
Quadro 24 – Tabela de contingência para identificar clientes que compraram em outro canal em 

2020, na visão empresa e o resultado apurado. 

Classificação 
Comprou em outro canal 

Não Sim 

Detrator 20.435 10.595 

Neutro 35.060 19.363 

Promotor 261.468 136.919 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 
Resultando em: 

χ2 
Graus de 

liberdade 
p-valor 

Rejeita 

H0 

32,8 2 
7,543E-8 ≈ 

0 
Sim 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 
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     Dessa forma, é possível, com um nível de confiança de 95%, rejeitar a hipótese nula de 

independência entre as variáveis “Comprou em outro canal” e “Classificação”, 

considerando os clientes da empresa. Portanto, há forte evidência que a classificação do 

cliente está relacionada à sua decisão de comprar em um canal diferente. 

Para realizar o teste, foi utilizada a seguinte tabela de contingência e o resultado 

apurado. 
 

Quadro 25– Tabela de contingência para identificar clientes que compraram em lojas físicas em 

2019 experimentaram outro canal em 2020 e o resultado apurado. 

Classificação 
Comprou em outro canal 

Não Sim 

Detrator 18877 4928 

Neutro 32704 10451 

Promotor 241495 60031 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

 

Resultando em: 

Canal LF    

χ2 
Graus de 

liberdade 
p-valor 

Rejeita 

H0 

431,4 2 2,12E-94 ≈ 0 Sim 
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

    

  Portanto, é possível, com um nível de confiança de 95%, rejeitar a hipótese nula de 

independência entre as variáveis “Comprou em outro canal” e “Classificação”, 

considerando os clientes da que compraram em loja física em 2019. Nesse sentido, há forte 

evidência que a classificação do cliente está relacionada à sua decisão de comprar no e-

commerce no ano seguinte. 

     Para realizar o teste, foi utilizada a seguinte tabela de contingência e o resultado 

apurado. 
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Quadro 26 – Tabela de contingência para identificar clientes que compraram no e-commerce em 

2019 experimentaram outro canal em 2020 e o resultado apurado. 

Classificação 
Comprou em loja física 

Não Sim 

Detrator 1.558 5.667 

Neutro 2.356 8.912 

Promotor 19.973 76.888 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

 

Resultando em: 

Canal 

ECOM    

χ2 
Graus de 

liberdade 
p-valor Rejeita H0 

4 2 0,138 Não 
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

Portanto, diferente da análise realizada nos grupos anteriores, não é possível, com um 

nível de confiança de 95%, rejeitar a hipótese nula de independência entre as variáveis 

“Comprou em outro canal” e “Classificação”, considerando os clientes da que compraram 

no e-commerce em 2019. Por isso, não há evidência que a classificação do cliente está 

relacionada à sua decisão de comprar na loja física no ano seguinte. 

Foi possível identificar evidência estatística que a classificação do cliente no NPS não 

interfere na decisão do cliente em experimentar outros canais, pois o % de clientes é muito 

próximo entre eles (promotores, neutros e detratores). Porém, quando analisado somente o  

canal de vendas, observou que clientes do e-commerce experimentaram muito mais o canal 

de lojas físicas.  

 

4.6 Hipótese 7: Clientes promotores tem CLV maior do que clientes neutros e 

detratores 

 

A métrica do CLV está relacionada com a frequência de compra, a margem de 

contribuição prevista e os recursos de marketing alocados ao cliente e para sua apuração as 

variáveis como: valor de compra, margem bruta, custos de servir, custos de reter clientes e 

custos de adquirir clientes foram extraídos da base de dados e utilizados para o cálculo. 

Dessa forma, a partir dessas variáveis é possível encontrar a Margem de Contribuição 
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de cada cliente de acordo com sua classificação de NPS. Adicionalmente, foi identificado 

na base de dados o índice de recompra dos clientes de acordo com a classificação de NPS 

(promotores, neutros e detratores), no qual foi extraído da base o porcentagem dos clientes 

que compraram em 2019 e também compraram em 2018. Foi aplicado o índice de recompra 

de 2019 na base de clientes de 2020. 

No quadro a seguir, a apuração do cálculo do CLV dos clientes de acordo com a 

classificação do NPS. 

 

Quadro 27 – Apuração do CLV  

 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

     A análise do CLV foi feita utilizando os mesmos testes estatísticos e de forma análoga 

à análise de frequência. Pelo menos um grupo tem média de CLV diferente dos demais 

grupos. Abaixo os quadros do teste Anova para comparação do CLV. 

 

Quadro 28 – Teste Anova para comparação CLV 

 ∑QQ F p-valor 

Classificação 904319300 343,2825 1,05E-149  ≈ 0 

Canal 4136901000 3140,761  ≈ 0 

Classificação - Canal 177599600 67,41738 5,31E-30  ≈ 0 

Resíduos 6,37289E+11   
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 
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Quadro 29 – Comparativo grupo 1 e Grupo 2 para teste Anova de acordo com classificação de NPS 

Grupo 1 Grupo 2 p-valor Rejeita H0 

Detrator Neutro 0,877 Não 

Detrator Promotor 0,001 Sim 

Neutro Promotor 0,001 Sim 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

   Quadro 30 – Comparativo grupo 1 e Grupo 2 para teste Anova de acordo com canal de vendas  

Grupo 1 Grupo 2 p-valor Rejeita H0 

Ecom LF 0,001 Sim 

Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

  Quadro 31 – Comparativo grupo 1 e Grupo 2 para teste Anova de acordo com classificação NPS 

e canal de vendas. 

Grupo 1 Grupo 2 p-valor Rejeita H0 

Detrator-ECOM Detrator-LF 0,001 Sim 

Detrator-ECOM Neutro-ECOM 0,900 Não 

Detrator-ECOM Neutro-LF 0,001 Sim 

Detrator-ECOM Promotor-ECOM 0,281 Não 

Detrator-ECOM Promotor-LF 0,001 Sim 

Detrator-LF Neutro-ECOM 0,001 Sim 

Detrator-LF Neutro-LF 0,900 Não 

Detrator-LF Promotor-ECOM 0,001 Sim 

Detrator-LF Promotor-LF 0,001 Sim 

Neutro-ECOM Neutro-LF 0,001 Sim 

Neutro-ECOM Promotor-ECOM 0,861 Não 

Neutro-ECOM Promotor-LF 0,001 Sim 

Neutro-LF Promotor-ECOM 0,001 Sim 

Neutro-LF Promotor-LF 0,001 Sim 

Promotor-ECOM Promotor-LF 0,001 Sim 
Fonte : elaborado pelo autor com base nas variáveis extraída da base de dados 

 

     Quando comparado os clientes promotores, neutros e detratores da empresa, é possível 

dizer que foram identificadas fortes evidências que o CLV dos clientes promotores é maior, 

monetariamente e estatisticamente e analisando a hipótese alternativa para entender se pelo 

ao menos um grupo apresentou média de CLV diferente, percebe-se que entre clientes 

detratores, neutros e promotores do e-commerce não há diferença no  CLV, – diferente dos 

clientes de lojas físicas, que apresentam diferenças significativas no CLV entre eles. Isso 

significa que clientes promotores de lojas têm CLV maior e que para clientes do e-

commerce não há diferença no CLV entre os clientes promotores, neutros e detratores. 

     Abaixo o quadro com o resumo dos resultados das hipóteses. 
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Quadro 32 – Resumo dos Resultados 
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Fonte : elaborado pelo autor com base nos resultados dos testes aplicados na base de dados  
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5. LIMITAÇÕES DA PESQUISA E ESTUDOS FUTUROS 

 

Como limitação da pesquisa é possível relatar que não foi possível identificar diferenças 

regionais nas notas de NPS, bem como o comportamento dos clientes promotores, neutros 

e detratores, devido a ausência de dados como cidade das lojas físicas na base de dados 

disponibilizada pela empresa e pelas conclusões obtidas, há sugestões de continuidade dos 

estudos para identificar as diferenças entre as notas de NPS de clientes do gênero masculino 

e feminino e entre os canais de vendas, lojas físicas e e-commerce. 
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6. CONCLUSÕES 
 

Esse trabalho teve como objetivo identificar se a nota de satisfação que o cliente dá à 

uma empresa, a nota de NPS, influencia na quantidade de vezes que o cliente comprou no 

ano seguinte, além de investigar se o cliente experimentou outros canais de vendas, se o 

gasto médio dos clientes promotores é maior do que o gasto médio dos clientes neutros e 

detratores, bem como se existe variação nas métricas de CLV dos mesmos.  

Foi possível identificar evidência estatística que há diferença entre as notas de NPS de 

clientes de lojas físicas e e-commerce, 75 e 78, respectivamente. Porém, para  a gestão da 

empresa, apesar de ter diferença estatística significativa, isso não representa diferença na 

prática. 

Identificou-se que evidência estatística que há diferença entre as notas de NPS de 

clientes na visão empresa e na visão lojas físicas. Porém, para  a gestão da empresa, apesar 

de diferença estatística significativa, isso não representa diferença na prática.  

Confirmou-se que não há diferença entre o NPS dos clientes masculinos e dos clientes 

femininos do e-commerce. 

Foi possível observar evidência estatística que clientes promotores tiveram frequência 

de compra média igual aos clientes detratores e neutros na visão empresa. Porém, para a 

hipótese dos clientes promotores de lojas físicas terem maior frequência, foi possível 

identificar evidência estatística que clientes promotores apresentaram uma frequência de 

compras média maior que os clientes neutros e detratores. No mesmo contexto, na hipótese 

dos clientes promotores do e-commerce terem maior frequência, não foi possível identificar 

evidência estatística que validasse essa hipótese, pois os clientes do e-commerce 

apresentaram frequência média de compras muito próximas umas das outras.  

Ficou claro que não há diferença estatística significativa no gasto médio. Porém, para 

o caso dos clientes de loja física, foi possível identificar evidência estatística que clientes 

promotores apresentaram gasto médio de compras maior que os clientes neutros e detratores 

e essa diferença é de aproximadamente R$300,00 evidenciando que clientes promotores de 

lojas físicas gastam por ano, 14% a mais que os outros clientes e que a empresa deve buscar 

o maior número de promotores para aumentar suas receitas. Diferente dos clientes do e-

commerce, no qual não foi possível identificar evidência estatística de clientes promotores 

tiveram gasto médio maior que os clientes detratores e neutros. Dessa forma, cliente com a 
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mesma classificação, porém de canais diferentes também apresentaram diferenças 

significativas ao gasto médio anual de compras.  

Foi possível notar evidência estatística que a classificação do cliente no NPS não 

interfere na decisão do cliente em experimentar outros canais, pois o % de clientes é muito 

próximo entre eles. Porém, identificou que, independente da classificação do NPS, os 

clientes do e-commerce experimentaram muito mais as lojas físicas em 2020, do que os 

clientes de lojas físicas experimentaram o e-commerce no mesmo ano.  

Identificou-se evidências que clientes promotores da empresa têm CVL maior, 

monetariamente e estatisticamente. Porém, quando isolados os canais, conclui-se que para 

clientes detratores, neutros e promotores do e-commerce não há evidências estatísticas de 

diferença no CLV. Diferente dos clientes de lojas físicas que apresentaram diferenças 

significativas no CLV entre eles. A partir dos dados coletados nesta pesquisa, é possível 

dizer que há fortes evidências que a satisfação do cliente, através e a partir de métricas de 

marketing como a aplicação da pesquisa de NPS, influencia diretamente na frequência de 

compras, no gasto médio, no CLV e na experimentação de outros canais de consumo para 

clientes de lojas físícas. No entanto, as evidências mostraram que para clientes do e-

commerce, essa diferença entre as mesmas variáveis é inexistente entre clientes promotores, 

neutros e detratores. 

Isso mostra a importância de continuidade do estudo para identificar os motivos de tal 

diferença de comportamento do cliente de lojas físicas e e-commerce. Lembrando que a 

empresa em questão está posicionada em várias regiões no Brasil e o atendimento dos 

vendedores de lojas físicas pode influenciar fortemente a nota de NPS e os outros 

indicadores, como: frequência de compras, gasto médio e CLV.  

Essas conclusões evidenciam, não só o sentido inerente da competitividade 

mercadológica, como também a importância em dar continuidade com a pesquisa de NPS, 

e perseguir o maior número de promotores – tratando-se da análise de manutenção e 

promoção de lucro e CLV de uma empresa. Essas métricas podem contribuir para a 

continuidade das estratégias estabelecidas, compreensão das variáveis e motivos de 

divergência entre clientes de lojas físicas e clientes digitais, uma vez que confirmou-se uma 

diferença significativa de comportamento entre tais categorias no que diz respeito aos 

clientes promotores, neutros e detratores. 
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