


Estratégias de relacionamento vencedoras compartilham pelo menos
duas características essenciais. A primeira é a capacidade de criar uma pro-
posta de valor relevante de acordo com as necessidades de cada cliente, na
forma de diferenciais do próprio produto, sistemas de entrega mais eficientes,
comunicações com conteúdo mais personalizado, políticas de preço diferenci-

adas ou mesmo a criação de programas baseados em pontos e recompensas.
Quando esses atributos são desenvolvidos a partir do conhecimento que so-
mente a empresa possui sobre o cliente, torna-se pouco conveniente a mudan-
ça para o concorrente, sob o risco dele ter que contar tudo novamente a seu
respeito para o novo fornecedor.

Além disso, as empresas de maior sucesso no relacionamento com clien-
tes investem na fidelidade de formo desproporcional, reconhecendo que nem

todos eles geram o mesmo retorno financeiro para a empresa. Nesse sentido, o
conceito de Lifetime Value (LTV) tem emergido como uma métrica importante
para mensurar o valor do cliente, devido à sua capacidade de sintetizar as
receitas oriundas de transações futuras entre ele e a empresa.

Lifetime Value é o valor atual da lucratividade futura do cliente. Ou seja,
o valor presente de todas as margens geradas por um indivíduo ao longo de suo
vida de transações com uma empresa. Embora seja um conceito simples, incor-
pora em si uma série de aspectos complexos, como por exemplo a estimativa dos
lucros que serão gerados futuramente pelo cliente, a probabilidade do cliente
deixar de comprar da empresa ao longo do tempo e o desconto progressivo dos
ganhos futuros para convertê-los a valor presente.

De uma forma geral, podemos assumir que no cálculo do LTV se envol-
vem duas partes complementares: (a) a determinação da margem média

gerada pelo cliente ao longo de sua vida de transações com a empresa e (b)
a estimativa de sua longevidade.

diretos de servi-lo, como por exemplo, o custo dos produtos vendidos e as
despesas de comunicação diretamente alocadas à venda (produção de mala-
direta, postagem, brindes etc).

Cálculo da margem de contribuição média do cliente

A margem de contribuição de cada cliente nada mais é do que o
faturamento que ele gera para a empresa, menos os impostos e os custos

Na tabela acima, um cliente com uma conta mensal média de telefone
celular de R$ 60, por exemplo, proporciona um faturamento anual de R$1.071,
considerando que R$ 300 é originado pelo recebimento de ligações, pois há
um repasse proporcional ao volume de chamadas recebidas pago pela opera-

dora do remetente, e a receita oriunda do potencial de indicação de novos
clientes, estimada em R$ 51. Neste caso, adotou-se a hipótese de que 5 em
cada 100 assinantes recomendam a empresa a um novo cliente, a cada 12
meses. Descontando-se os impostos diretos de cerca de 30%, os principais



custos de servi-lo - que são o subsídio mensal do aparelho e a tarifa de

interconexão - e finalmente o custo de aquisição de R$ 120, temos a margem
de contribuição anual do cliente de R$ 240.

Há empresas que optam em estimar a lucratividade líquida do cliente,
debitando os demais custos e despesas fixas da margem de contribuição, como
por exemplo, a folha de pagamento da empresa, aluguel do escritório, o custo
de operação da fábrica e as despesas oriundas da amortização dos investi-
mentos e da depreciação dos ativos. Apesar desta opção ser possível, uma
abordagem prática nos aponta pelo menos dois aspectos desfavoráveis:

a) Atribuir custos fixos a cada cliente é uma tarefa difícil
e normalmente não altera o ranking de clientes com
maior LTV.

O LTV é mais freqüentemente utilizado para "rankear" clientes de um
determinado portifólio de acordo com a margem que cada um gera para a
empresa do que para determinar exatamente o valor líquido nominal de cada
um deles. Portanto, sob um ponto de vista mais pragmático, como os custos
fixos geralmente são rateados igualmente para cada cliente, eles não afetam

a ordem em que os clientes são classificados. Além disso, a maioria das
empresas carece de dados financeiros detalhados ao nível do cliente, tornando
o acesso aos custos fixos uma tarefa árdua, quando não impossível.

b) Variação dos custos fixos não depende dos clientes.
Retornando à indústria de telefonia celular. Há cerca de 9 anos, o

número total de assinantes era de aproximadamente 7 milhões, segundo a
Anatel. Se as operadoras rateassem todos os custos fixos oriundos da instalação
e operação da rede celular pela base de assinantes da época, certamente todos

os seus clientes teriam LTV negativo. Afinal, o investimento em cobertura foi
feito para atender - e ser pago - por uma carteira muito mais expressiva. E se
este mesmo exercício fosse refeito anualmente, veríamos que os clientes teriam

um LTV crescente a cada ano, devido ao benefício de compartilhar os custos
fixos com um portifólio progressivamente maior. Neste caso, ao contrário de

acreditar que os clientes estariam se tornando mais lucrativos ano após ano,
não seria mais razoável assumir que é a empresa que está se beneficiando dos
ganhos de escala da operação?

Após calcular a contribuição média é preciso estimar por quanto tem-
po o cliente permanecerá fazendo negócios com a empresa. Tipicamente,
alguns consumidores são mais fiéis do que outros. Clientes novos geralmen-

te cancelam mais rápido. Assinantes de revistas e jornais que já renovaram
pelo menos uma vez sua assinatura são mais propensos a continuar. Chefes
de família trocam de planos de saúde com menor freqüência que jovens e
solteiros. E, em regra geral, o índice de cancelamento médio da carteira não
é capaz de representar tais diferenças. As médias tornam os clientes artifici-

almente iguais.
Embora seja possível estimar a probabilidade de cancelamento para

cada indivíduo, utilizando-se de técnicas estatísticas sofisticadas, como por

exemplo a análise de sobrevivência, uma alternativa mais simples é inves-
tigar no banco de dados as variáveis correlacionadas com o cancelamento
(tais como o tempo como cliente, a forma de pagamento, a idade, a quan-

tidade de produtos que o cliente possui e o nível de consumo) e determinar
segmentos formados por clientes com riscos de cancelar semelhantes. Neste
caso, técnicas estatísticas de classificação, como árvores de decisão, são
ferramentas valiosas.

De acordo com Fred Reichheld, um grande estudioso do efeito financeiro
de estratégias de retenção de clientes, muitos fatores contribuem para os



clientes se tornarem mais lucrativos com o passar do tempo. Primeiro, o consu-
mo se eleva à medida que o cliente tem mais confiança em comprar da
empresa. Além disso, consumidores mais antigos são menos sensíveis a preço
e indicam novos clientes com maior freqüência. Por outro lodo, quanto mais o
consumidor está habituado com os processos e políticas da empresa, menor é
a demanda por serviços de informação e orientação, sendo menor o custo de

atendê-lo. Ao mesmo tempo que estes argumentos são conhecidos e respeita-
dos, outros estudos recentes apontam no sentido contrário, destacando que em
determinados indústrias as vantagens e mimos concedidos aos clientes de
maior valor reduzem a lucratividade no longo prazo. A indústria de telefonia

celular é um exemplo típico de altos custos para blindagem de clientes por
meio de agressivos subsídios na reposição de aparelhos.

Em resumo, a evolução da lucratividade e da fidelidade do cliente ao
longo do tempo é um debate delicioso que está longe de chegar ao fim.
Entretanto, não há conclusões genéricas que se apliquem uniformemente a
todas os indústrias. Por isso, assumir que a variação dos margens ao longo do
ciclo de vida do cliente, quando existe, não impacto significativamente a

lucratividade, é uma forma segura e totalmente aceita para estimar o LTV.
Além do mais, torna o cálculo muito menos complexo e mais aderente às
demandas do mundo real.

A fórmula acima pressupõe que a margem de contribuição e o índice
de retenção permanecerão estáveis ao longo do tempo. Aplicando-a ao

exemplo da tabela anteriormente analisada, a partir de uma taxa de reten-
ção anual de 20% e de uma taxa de desconto de 17% ao ano, temos um
LTV de R$ 518, que é 2,2 vezes maior que a margem de contribuição anual
do cliente (R$ 240).

A taxa de desconto anual - que normalmente é definida pelo departa-
mento financeiro - é uma função do custo de captação do dinheiro e do risco
da receita não se concretizar no futuro. Em outras palavras é a taxa que corrige
o valor do dinheiro no tempo. Por exemplo, R$ 100 hoje valem mais do que R$
100 daqui a dois anos. Isso porque se você investir R$ 100 e obtiver um retorno

anual de 17%, no ano seguinte o seu dinheiro eqüivalerá a R$ 117, no
próximo a R$ 137 e assim sucessivamente.

Nem todos os componentes produzem impacto significativo no valor
final do LTV. Há diversas despesas fixas que são difíceis de se obter e cujo
impacto no LTV é muito pouco expressivo. Ao mesmo tempo, há produtos
marginais que contribuirão pouquíssimo na receita total do cliente.

Portanto, priorize os grandes números. Adotando o cálculo da margem
de contribuição não há necessidade de se aventurar pelo rateio dos custos

de despesas fixas, onde reside uma das maiores dificuldades de acesso aos
dados.

O ideal de sofisticação do cálculo de LTV pode levar a uma falsa
ilusão de precisão. Mesmo o exercício mais detalhado na definição dos
indicadores financeiros de receitas e despesas, por exemplo, envolverá a

adoção de premissas ou hipóteses para determinação, da taxa de longevidade
futura do cliente, cuja variação, por menor que seja, produzirá impacto
maior no resultado do LTV do que as demais variáveis calculadas meticulo-
samente. Uma consultoria especial izada em database marketing e
segmentação de clientes poderá a judá- lo a identif icar o nível de
detalhamento adequado, avaliando o esforço necessário versus os ganhos
na precisão da estimativa do valor do cliente.
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