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Medição, defesa, compra e retenção podem
aumentar a lucratividade

Bob. E. Hayer

a última década, a fidelidade do cliente tem experimentado
muitas inovações tecnológicas, como portais de retorno auto-
mático e integração de dados de atitudes e de comportamento
nos sistemas de gerenciamento das relações entre cliente e

fornecedor. Já a medição da qualidade e o entendimento do motivo da
fidelidade não seguiram na mesma velocidade. A aproximação da medi-
ção multidimensional para trabalhar com o conceito de fidelidade pode
proporcionar insights que auxiliam o crescimento do negócio por meio
dos novos e dos antigos clientes.

Há uma série de medições que avaliam os motivos da fidelidade do cliente:

• Número de recomendações
• Decisão de comprar novamente
• Compra de produtos diferentes
• Aumento do tamanho da compra
• Retenção de clientes e estimativa de defeitos
Nesse sentido, a fidelidade do cliente pode gerar maior lucrativi-

dade. Companhias podem crescer por meio de recomendações. A idéia
é que o processo de aquisição do novo cliente se baseie nos clientes
antigos, que promovem/elogiam ou recomendam a companhia para

os seus amigos.
Outra maneira de fortalecer o crescimento financeiro de uma com-

panhia é fazer com que os clientes antigos aumentem suas compras, ou
passem a comprar outros produtos e serviços oferecidos pela compa-
nhia. Finalmente, o crescimento financeiro é dependente da capacidade
que a companhia tem em não perder os clientes antigos sempre numa
média que esteja acima da chegada de novos.

A medição da deserção do cliente é uma ferramenta importante para
os serviços wireless (indústria), na qual processos como transferência
de número e fins de contrato permitem que a medição da deserção de
clientes torne-se uma tarefa objetiva e rotineira.

Pesquisa da fidelidade do cliente
Pesquisas de satisfação representam muito mais do que medições de

fidelidade. Dentre os motivos para sua utilização, os principais são:
• permitem que a companhia julgue rapidamente os níveis de fideli-

dade do cliente;
• os resultados obtidos com os clientes podem ser usados com mais
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facilidade para transformar processos organizacionais da companhia;

• tais pesquisas em geral incluem perguntas sobre a fidelidade do

cliente, assim como sobre sua experiência com produtos, serviços ou

suporte técnico oferecido pela empresa. Usadas conjuntamente, tais ques-

tões permitem uma análise que identifica as razões para um cliente ser

fiel ou infiel a uma determinada marca;

• perguntas sobre níveis de fidelidade, conforme o comportamento,

fornecem à companhia a oportunidade de realizar planejamentos.

Para cada pesquisa ou item, os clientes são motivados a avaliar os

seus próprios comportamentos de consumo. As pesquisas de fidelidade

do cliente, em geral, se espelham nestes sete fatores:

1. satisfação geral;

2. tendência de que um comprador de primeira viagem volte a comprar;

3. tendência de recomendar;

4. tendência de continuar comprando os mesmos produtos e serviços;

5. tendência de comprar produtos e serviços diferentes;

6. tendência de aumentar a freqüência das compras;

7. tendência de mudar para um outro fornecedor/prestador.

A maior parte das questões permite que os entrevistados indiquem

suas tendências de comportamento de formas diferentes conforme a rela-

ção que estes possuem com uma determinada companhia (cuja pontuação,

vai de O, quando não gostam em nenhum aspecto, até 10, indicando grande

simpatia pela marca). Para todas as questões (com exceção a

mudanças de gosto), as avaliações positivas, isto é, com boas pon-

tuações, demonstram alto grau de fidelidade.

Medição de erro
Medições objetivas sobre a fidelidade do cliente apresen-

tam erros mínimos, já que não geram resultados ambíguos.

O número de recomendações de um cliente é um fator mui-

to distinto das compras repetidas que este possa vir a fazer.

Isto significa que estas medições da lealdade do cliente são re-

lacionáveis, mas são realizadas de formas distintas, - da mes-

ma maneira como a altura e o peso são aspectos diferentes de

um mesmo objeto, porém relacionáveis. Por exemplo, pessoas

altas tendem a pesar mais do que pessoas de menor estatura.

Entretanto, medições da fidelidade do cliente através de

questionários costumam apresentar erros de medição. Em ter-

mos de medições psicológicas, as questões referentes à fideli-

dade são facilmente observáveis. As notas dadas pelos clientes

em cada uma das questões, - itens de fidelidade -, constituem

funções que permitem a construção da fidelidade.

Devido à forma como os clientes interpretam pesquisas com

questionário, as avaliações da fidelidade do cliente acabam não
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condizendo com os fatos reais, isto é, com a fidelidade real do cli-
ente. Isto indica que os verdadeiros níveis de fidelidade só podem
ser estimados através de dados tangíveis como a quantidade de re-
comendações, deserções, etc. Assim, é necessário que tais medições
sejam avaliadas criticamente para garantir que o significado por trás

das medições seja entendido1.

Perspectiva analítica do fator
Para determinar a medição de propriedades referentes aos itens

da fidelidade, dois estudos separados foram realizados, um em ju-
nho de 2007 e o outro em julho, cada um coordenado por uma com-
panhia específica dos ramos de serviços sem fio e manufaturadores
de computadores.

Para cada estudo, uma amostra de 1000 consumidores, em geral
com mais de 18 anos, foi questionada sobre suas atitudes com rela-
ção aos provedores de serviços sem fio e manufaturadores de com-
putadores. Todos os participantes foram entrevistados para garantir
que os dados estivessem corretos e os entrevistados receberam prê-
mios pela participação na pesquisa. O instituto Global Market cole-

tou todos os dados da pesquisa.
Os sete itens da fidelidade listados anteriormente foram incluí-

dos na amostra do questionário para os fornecedores de serviços

sem fio. Para a amostra de questionário criada pela companhia pro-
dutora de computadores, as seis primeiras perguntas foram feitas,
com adição de mais uma questão (a tendência de aumentar ou não a
freqüência das compras).

Em termos estatísticos, uma análise de fatores ajuda a determinar
quando o grupo de sete questões sobre a fidelidade está de fato evi-
denciando alguns fatores determinantes. É importante perceber que
uma análise dos fatores envolve um julgamento desde o momento em
que se determina quais serão avaliados, até o momento em que se
decide quais variáveis se relacionam com mais de um fator.

Os elementos da matriz de fator padrão são chamados de fatores
de carregamento e refletem essencialmente a correlação entre cada
item e estes três aspectos: defesa, compra e retenção.

Os resultados da análise dos fatores sugerem que os sete itens
meçam poucos aspectos - três para amostras wireless e dois para

amostra de PC (computador). As tabelas l e 2 representam as matri-
zes de fator padrão.

Defesa, compra e retenção
Os itens que dizem respeito ao primeiro fator parecem ter um

componente de apelo emocional, refletindo, portanto, até que ponto
os clientes defendem a companhia. Conseqüentemente, este fator é
chamado de "fidelidade da defesa". Os itens que fazem parte do
segundo fator refletem comportamentos específicos na compra são
chamados de "fidelidade da compra". Para as amostras dos servi-
ços de provedores sem fio, o item que representa o terceiro fator
reflete a retenção, "fidelidade de retenção".

As taxas para cada fator derivado de um componente da fideli-
dade do cliente podem ser calculadas pela média dos itens da fideli-
dade que dizem respeito ao mesmo fator2.

- taxa de fidelidade de defesa (advocacy loyalty index - ALI):
avalia os clientes que serão defensores da companhia (média da sa-
tisfação, recomendação, repetição da escolha e da compra).

- taxa de fidelidade da compra (purchasing loyalty index - PLI):
reflete até que ponto os clientes podem aumentar as compras (média
de compras diferentes, aumento e freqüência da compras).

- taxa de retenção (retention loyalty index - RLI): reflete até que
ponto os clientes permanecerão negociando com uma determinada
companhia (item de defeito singular - código reverso)

índice da confiabilidade
A confiabilidade trata da capacidade de realizar medições li-

vres de erros não previstos. Para a amostra de serviços sem fio, a
confiabilidade do ALI foi 0,92. A confiabilidade estimada
(Cronbach's alpha 3,4 para o PLI foi 0,82. Para uma amostra de
manufaturados, a confiabilidade do ALI foi 0,94. Já a confiabili-
dade do PLI era 0,87. Estes níveis de confiabilidade são considera-
dos muito bons, além de constituírem uma pesquisa de comporta-
mento (O = nenhuma confiabilidade, l = confiabilidade perfeita) e
sugerirem que cada medição possui erros mínimos.

De interesse particular, estão os três itens específicos da fideli-
dade que fortalecem a "fidelidade da defesa" de acordo com os
seguintes requisitos:

l. Satisfação.



2. Recomendação.
3. Repetição da compra.
Os desenvolvedores de escore de pontuação (NPS - Net Promo-

ter Score) dizem que recomendar uma questão é a melhor maneira
de prever o crescimento do negócio. Tal conclusão foi abafada por
ataques recentes vindos de outros pesquisadores que descobriram
que questões referentes à satisfação e repetição da compra são tão

úteis quanto às questões que predizem o crescimento da empresa.
As descobertas sobre o fator analítico comum geram dúvidas adici-

onais com relação às conclusões do campo NPS. As questões recomen-
dadas aparecem para medir os mesmos construtos sublinhados assim
como outras questões de fidelidade. Não há nenhuma evidência cientí-
fica de que a questão recomendada é ou deveria ser, uma melhor ma-
neira de prever crescimento comparado a outras questões de fidelidade.

Os criadores apoiam o uso de uma questão apenas para entender
a fidelidade do cliente, porém descobertas realizadas por estudos
recentes não apoiam o método de questão única, pois não há nada de
único com relação ao tema da fidelidade, trata-se de um complexo
de fatores. E ainda mais, medições de itens específicos são menos
confiáveis porque possuem mais erros de medição do que medições
feitas por meio da análise de itens múltiplos.

A medição da fidelidade com uma questão singular é como a

medição de habilidades em matemática por meio de um único teste.
Uma pergunta para um assunto específico constitui uma fonte menos
confiável de medição das habilidades em matemática do que pergun-
tas combinadas para cada um dos 50 itens do teste de matemática. Em
resumo, você gostaria de que o teste de aptidão na escola do seu filho
fosse determinado por uma única questão ou por uma lista de pergun-
tas? Usar os índices de fidelidade no gerenciamento da fidelidade do
cliente é estatisticamente melhor do que usar qualquer questão em
particular porque as taxas gerais fornecem uma medição mais precisa
da fidelidade do qualquer um dos itens em separado.

Ranqueando companhias
As Figuras l e 2 contêm taxas da média da fidelidade para for-

necedores de serviços wireless e manufaturadores de computado-
res, respectivamente. O ALI e o PLI são sensíveis o suficiente para
detectar diferenças entre as companhias, permitindo, portanto que
os pesquisadores e praticantes possam estudar diferentes tipos de
fidelidade em meio diferentes grupos de clientes.

Predizendo o crescimento do negócio
Para entender o quão bem o ALI e o PLI predizem o crescimen-

to futuro, medições objetivas da fidelidade para o setor de serviços
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sem fio foram coletadas no terceiro quadrimestre de 2007 e divul-
gados em relatórios (feitos a cada quatro meses) no
www.fiercewireless.com e nos respectivos websites provedores.

Cada taxa de fidelidade foi correlacionada a cada um dos obje-
tivos da fidelidade coletados durante um período de quatro meses
(veja tabela 3).

• média da receita por usuário (ARPU) crescimento, referente a
dois quadrimestres e três quadrimestres durante o ano de 2007.

• Mudança no terceiro quadrimestre de 2007 - o código reverso
alto refletiu uma retenção melhor.

• Porcentagem total do crescimento de novos clientes, confor-
me análise do ano inteiro (2007) estimando o índice de entrada de
novos clientes.

As relações para cada taxa de fidelidade com sua respectiva
medição estão na Figura 3. Cada índice de fidelidade (do segundo
quadrimestre de 2007) foi relacionado de forma diferente às medi-
ções de fidelidade (terceiro quadrimestre de 2007).

O ALI teve o seu maior impacto no crescimento de novos clien-
tes. Companhias com altas pontuações ALI experimentaram um au-
mento do número de novos clientes quando comparado com compa-
nhias com baixa pontuação ALI. A Figura 4 ilustra a relação entre o
índice ALI e o crescimento de novos clientes.

O PLI, entretanto, era altamente eficaz para avaliar crescimento
ARPU. Companhias com alta pontuação PLI também vivenciaram
um grande crescimento ARPU se comparado com companhias com



xas. A Figura 6 demonstra a ligação entre RLI e média de mudanças.

Os resultados mostram que os índices de fidelidade conseguem

prever os resultados dos negócios através dos novos clientes con-

quistados e de clientes já existentes (ARPU), sugerindo que ALI,

PLI e RLI são instrumentos de medição úteis no gerenciamento de

da fidelidade do crescimento durante o crescimento do negócio.

pontuações PLI baixas. A Figura 5 ilustra a relação entre o índice

PLI e o crescimento ARPU.

Finalmente, o RLI era a melhor forma de predizer as verdadeiras

mudanças das médias dos fornecedores de serviços sem fio. Compa-

nhias com pontuações RLI altas tiveram baixos índices de mudanças

quando comparadas com companhias com pontuação RLI mais bai-
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Enquanto os resultados atuais se baseiam somente na indústria wi-
reless, as descobertas mostrando o poder de prever das ferramentas
ALI e PLI são bastante convincentes.

Quadro/Coordenadas da Fidelidade
Enquanto a ferramenta ALI acessa o crescimento de novos clientes,

a ferramenta quadro de fidelidade Hayes. Como já visto na Figura 7, há
uma variabilidade considerável entre manufaturadores de computado-
res com respeito ao seu potencial de crescimento. Evidentemente, a
empresa Apple possui níveis altos tanto da fidelidade de defesa quanto
da fidelidade da compra. Quando comparado a outros fabricantes de
computadores, a Apple deve esperar um crescimento da aquisição de
novos clientes e aumento da compra dos clientes já existentes.

Entre os demais fabricantes, o potencial de crescimento da HP
(Compaq), por exemplo, está em acordo com a média da indústria,
enquanto Gateway, Toshiba e Machines devem esperar por um cres-
cimento mais lento tanto com relação a conquistas de novos clien-
tes, quanto em relação ao aumento das compras de clientes já con-
quistados. Como se pode observar na Figura 8, Alltel e Verizon apa-
recem no quadrante superior da direita, sugerindo que eles estão
certos de que passarão por um crescimento rápido do número de
clientes e compras feitas pelos clientes antigos. Além disso, clientes
T-Mobile indicam que a tendência é aumentar o número de compras
até um nível comparável ao dos clientes da Alltel e Verizon.

O potencial de crescimento de novos clientes para AT & T está
em andamento junto com a média da indústria. A Sprint/Nextel vi-
verá um crescimento mais lento tanto no que se refere à aquisição
de clientes, quanto ao aumento de compras dos clientes existentes.

A lealdade da defesa, a fidelidade da compra e a retenção de
fidelidade fornecem, cada uma, uma informação única concernente
à qualidade da relação com o cliente, índices de fidelidade de fato
predizem o crescimento futuro (resultados dos negócios) e podem
auxiliar companhias a efetivamente medir e lidar com variados tipos

de fidelidade do cliente. Eles permitem um melhor gerenciamento
das relações com os clientes, de maneira a maximizar o crescimento
através de novos e antigos clientes.
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