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RESUMO

As empresas possuem uma grande variedade de informação de seus clientes, como seu
cadastro e dados de últimas compras. Para uma empresa prestadora de serviços presente em um
mercado pulverizado como o de Pet Shops, conhecer o seu cliente e saber quais são as variáveis
que mais impactam em suas compras é de suma importância. O estudo verifica se é possível
auferir ganhos adicionais quando se aprimora o modelo de compras por meio de variáveis
atitudinais do consumidor. A análise RFM (recência, frequência e valor monetário) contribuiu
para que os clientes fossem agrupados conforme os padrões de recência, frequência e valor de
transação. A metodologia foi complementada com entrevistas semiestruturadas, survey com
140 respondentes, e modelos de regressão linear multivariada. O objeto do estudo foi a loja de
Pet Shop localizada em São Paulo. Foram conduzidos 5 modelos de regressão para se verificar
os ganhos incrementais com a incorporação de variáveis atitudinais. O modelo que obteve o R2
mais alto (68,13%) foi aquele que contemplava como variável resposta o valor médio de
transação do ano de 2017 e como variáveis explicativas os quintis da recência, da frequência,
do valor, além de ensino superior incompleto, pet ser considerado como filho ou como membro
da família, quantidade de outros pets e cluster de clientes que precisam ser lembrados. Como
resultado da pesquisa, nota-se que a percepção da família frente ao pet exerce papel
preponderante na decisão de compra de serviços e produtos, fazendo com que variáveis como
distância da residência ao Pet Shop ou renda domiciliar tornem-se secundárias ao se determinar
as variáveis atitudinais que mais influenciam na decisão de compra. Entender cada cliente e
como ele se relaciona com o pet permite aumentar o seu valor de transação, pois o cliente busca
acima de tudo o bem-estar de seu pet.

Palavras-chave: análise comparativa, variáveis atitudinais, análise de dados, modelo
RFM, regressão multivariada, marketing de relacionamento, database marketing, inteligência
de mercado, comportamento do consumidor, Pet Shop
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1.

INTRODUÇÃO
Os avanços da tecnologia possibilitaram aumentar a eficiência das ferramentas de

gerenciamento de clientes. No início do comércio e do controle de receitas e despesas, os
estabelecimentos comerciais possuíam uma caderneta para registrar as vendas do dia, ou até
mesmo marcar o nome do cliente que comprou “fiado”. Com a implantação de sistemas de
informação que gerenciam o fluxo de vendas das empresas, armazenando as compras feitas por
clientes, bem como suas principais informações, tornou-se possível realizar análises e traçar
padrões de consumo para os clientes (HUGHES, 1992).

Uma forma de se estudar o cliente e o seu padrão de consumo é verificar suas aquisições
passadas para compreender se há aspectos em comum nesses produtos adquiridos (PAAS,
2009). Um exemplo é o que ocorre no supermercado Pão de Açúcar ao extrair as ofertas de
Cliente Mais no totem que há na entrada da loja. Apesar de as ofertas nem sempre
corresponderem ao perfil do cliente, a análise é realizada de acordo com os produtos já
adquiridos pelo indivíduo (GPA, 2016). Ou seja, diante dos milhares de produtos que estão
disponíveis para venda no supermercado, as ofertas são direcionadas para o cliente de acordo
com suas compras passadas.

Conhecer o cliente, acompanhando suas preferências e comportamentos é fundamental
para o negócio, uma vez que possibilita selecionar o mix de produtos adequado, avaliar a
distribuição, estoque, preço, pós-venda etc. Essas informações são a chave para traçar a imagem
institucional pretendida e estabelecer diferenciais competitivos.

A partir do uso de database marketing, é possível que a empresa inicie um diálogo de
forma customizada com cada um de seus clientes, o que permite que a empresa entenda melhor
quais são as necessidades específicas de seus clientes (HUGHES, 2006). Com isso, a oferta de
produtos e serviços se torna mais direcionada para a expectativa do cliente, além de se
identificar quais são os clientes mais rentáveis, em termos de faturamento para a loja.

O entendimento das características dos clientes pode auxiliar na oferta de produtos
adicionais, a venda cruzada, para aquisição do cliente, maximizando, desta forma, não só os
resultados da empresa, mas também a satisfação do cliente.
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Pode-se mencionar, de acordo com Kamakura et al. (2003), que as vendas cruzadas
acarretam benefícios para as empresas, posto que aumenta o custo de transição do cliente para
o concorrente, além de as empresas aprenderem mais sobre as preferências de seu consumidor,
aumentando, com isso, sua satisfação. É possível, desta forma, utilizar as vendas cruzadas como
um mecanismo para se evitar a perda de um cliente, além de se evitar a ocorrência dos custos
de aquisição de um novo cliente. Ainda, Ngobo (2004, p. 1141) define que “the positive
association between switching costs and cross-buying intentions indicate that switching costs
play a positive role in customers’ decisions” (a associação positiva entre os custos de troca e
as intenções de compra cruzada indica que os custos de troca exercem um impacto positivo nas
decisões dos consumidores, em tradução livre).

A análise comparativa das vendas neste trabalho compreendeu o modelo tradicional,
que analisa apenas o que a base de dados de transação dos clientes reporta de informação
(variáveis de comportamento do consumidor), e o modelo que considera variáveis atitudinais
que foram incorporadas por meio de survey. O objeto de estudo foi uma loja de Pet Shop,
localizada em São Paulo, que comercializa produtos para pets, além de serviços como banho,
tosa, consultas e procedimentos veterinários. O período de análise das transações foi de
aproximadamente quatro anos, conforme disponibilidade das informações.

A escolha de uma loja desse segmento foi devido ao crescimento do faturamento do
mercado de animais de estimação. Apesar de a crise econômica ter prejudicado o crescimento
de diversos setores, o mercado de pet shop parece não ter sido muito impactado, dado que
manteve uma taxa de crescimento positiva.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de
Estimação, Abinpet (2017), o faturamento do mercado de animais de estimação obteve um
crescimento de 4,9% no ano de 2016, em comparação com 2015, representando um total de
R$ 18,9 bilhões. Em faturamento, o Brasil é o terceiro maior país, o que mostra a relevância do
mercado de pet brasileiro. Além disso, do total do faturamento de 2016, aproximadamente 17%
refere-se a serviços, o que faz com que estabelecimentos pet que ofereçam serviços como banho
e tosa, além dos produtos e equipamentos para os animais de estimação, tenham uma vantagem
competitiva (ABINPET, 2017).

O fato de o Brasil possuir um alto número de animais de estimação também contribui
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para o crescimento do setor. A Pesquisa Nacional de Saúde do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE, 2013) estima que aproximadamente 44,3% dos domicílios no Brasil
possuem cachorros. No total, o Brasil possui mais de 130 milhões de animais de estimação. Se
por um lado o Brasil possui uma quantidade expressiva de animais de estimação, por outro lado,
a taxa de natalidade está em declínio, conforme aponta Sauer (2017) “a natalidade vem caindo
e o número de animais de estimação per capita aumentando”.

É interessante notar que apesar de o setor de pet shop ter apresentado crescimento entre
2015 e 2016, esse crescimento foi menor do que no período anterior, referente a 2015 e 2014.
Compara-se o crescimento nominal de 4,9% de 2016, com o de 7,6% no ano de 2015. Tal queda
no crescimento deveu-se às instabilidades econômicas e alta da inflação que caracterizaram o
ano de 2016. No entanto, o crescimento do setor ainda se manteve positivo e parte se deve ao
fato de que ocorre “a valorização dos bichos de estimação como verdadeiros membros da
família” (SARAIVA, 2016).

Na cidade de São Paulo, o mercado de Pet Shop é pulverizado, ou seja, há diversos
estabelecimentos presentes, não havendo a concentração do mercado em poucas empresas. Isso
faz com que as empresas deste segmento se especializem em relacionamento com o cliente para
garantir que esse consumidor retorne com frequência à loja. Os clientes que prezam pelo
relacionamento e escolhem um determinado estabelecimento, são mais fieis a este e não são tão
impactados por oscilações de preço como seria aquele cliente focado apenas na transação
(HUGHES, 2006).

Conceitos de marketing de relacionamento tratados por Gronroos (1990) foram
aplicados no mercado em análise. O intuito foi demonstrar que, mesmo em um mercado
pulverizado, a relação com o cliente pode ser estabelecida a partir do momento em que as
expectativas deste são atendidas.

Ainda, buscou-se aplicar a individualização dos consumidores estudada por Kahan
(1998) que defende a utilização do marketing baseado em dados (database marketing). A partir
da análise dos consumidores, foram empregadas variáveis de segmentação e de RFM1 do
modelo discutido por Kahan (1998) e Hughes (2006) para identificar os clientes que realizaram
1

RFM é a recência, frequência e valor monetário. Em inglês, RFM significa recency, frequency and monetary
value.
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recentemente uma compra, a frequência de aquisições e qual o valor médio por transação.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
Diversos estudos foram feitos para identificar a influência dos produtos adquiridos no
passado pelo cliente em sua compra futura. Moon e Russell (2008) defendem que o
comportamento de compra prévio do consumidor é um elemento chave para prever a compra
atual de um produto. A fim de se elencar os produtos comprados anteriormente pelo cliente, é
necessário que a empresa possua uma base de dados atualizada e que a utilize rotineiramente,
posto que o uso inteligente da base de dados pela empresa propicia a identificação dos produtos
que o consumidor já possui, bem como suas preferências.

Neste contexto, Knott, Hayes e Neslin (2002) estabelecem que a posse de um produto é
a variável preditiva mais valiosa ao se utilizar um modelo para prever o próximo produto a ser
comprado (NPTB)2. Com isso, identificar os produtos adquiridos anteriormente pelo cliente é
o primeiro passo para se determinar um produto complementar que pode gerar a venda cruzada.

A segmentação dos clientes é importante para se realizar uma oferta de produto que seja
mais condizente com o comportamento destes, dado que os clientes possuem perfis e
necessidades distintas. Para Moon e Russell (2008), um modelo de recomendação de produto
pode oferecer produtos de alto valor para os consumidores comuns. Assim, é preciso identificar
na base de dados os consumidores que estão mais propensos a adquirirem um produto que antes
não estava em sua cesta de compras.

Com isso, a segmentação dos clientes é o principal benefício da utilização da análise da
base de dados para a definição das estratégias de marketing. Possibilita focar nos segmentos de
clientes que são mais rentáveis para empresa, e que estão propensos a se tornarem mais
frequentes, ocupando o topo da segmentação (HUGHES, 2006).

Uma vez que o modelo tradicional de compra estabelece que as compras passadas são a
base para as compras futuras, a problemática deste estudo aborda a possibilidade de inclusão
de variáveis de comportamento do consumidor ao referido modelo.

2

NPTB é a abreviação para next product to buy, que significa o próximo produto a comprar.
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Hughes (2006) defende que o cliente deve ser tratado como um ativo de longo prazo,
que pode gerar mais lucro para a empresa à medida em que o cliente se torna leal e promove a
empresa ao recomendar seus serviços e produtos para conhecidos. Assim, não só o estudo de
RFM, mas também de segmentação, contribuem para o melhor entendimento e direcionamento
de estratégias que impulsionem as vendas e aumentem, como consequência, a fidelidade dos
consumidores.

Um mercado que apresenta bom desempenho e tendências significativas de crescimento
é o de Pet Shops. Em 2016, o faturamento do mercado foi de R$ 18,9 bilhões, resultado de um
crescimento anual de 4,9% (ABINPET, 2017). Considerando-se que, no Brasil, a população de
pets é da ordem de 130 milhões (IBGE, 2013), trata-se de um mercado atrativo em que uma
boa gestão de vendas cruzadas e conhecimento do comportamento do consumidor podem
aumentar o desempenho da empresa, além de tornar recorrente a aquisição do serviço e produtos
pet.

Com isso, as perguntas a que se pretende responder são: 1. Ocorre a melhoria do modelo
tradicional ao se incorporar variáveis de comportamento do consumidor? 2. Quais são as
variáveis do comportamento do consumidor que melhor justificam os ganhos significativos
quando incorporadas ao modelo?

Tem-se por ganhos significativos o aumento do valor médio por transação do cliente, o
que levaria ao aumento do faturamento. Como o foco é compreender os fatores decisivos para
o cliente adquirir um serviço ou um produto no Pet Shop, optou-se por analisar do ponto do
incremento do valor médio da transação.

1.2 OBJETIVOS
O objetivo principal desta dissertação é verificar a possibilidade de se auferir ganhos
adicionais quando se aprimora o modelo de compra por meio de variáveis atitudinais do
consumidor. Assim, o estudo se concentra em analisar o ambiente do Pet Shop, suas
particularidades e o perfil do consumidor da loja. Em adição, analisam-se, mais
especificamente, as variáveis atitudinais que mais impactam no modelo de compra.
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Além disso, analisam-se como objetivos secundários: (i) se a implementação de técnicas
de cluster na base de dados faz com que o modelo de compra seja mais eficaz; e (ii) se a
utilização de informações secundárias advindas de dados censitários, tipicamente
socioeconômico-demográficos, a partir da localização dos clientes, torna o modelo de compra
mais eficaz.

Com isso, por meio da aplicação de variáveis que não são intrínsecas ao modelo
tradicional de compra, ou melhor, que não podem ser mensuradas via simples análise do banco
de dados dos clientes e suas transações, são analisados os ganhos do modelo. Desta forma, é
possível enumerar quais são as variáveis atitudinais do consumidor que mais justificam e
contribuem para a decisão de compra de um determinado produto ou serviço da loja de Pet
Shop.

O objeto de estudo desta pesquisa é a loja Pet Shop localizada em São Paulo. Esta loja
está situada em um bairro nobre da cidade, e oferece serviços e produtos tidos como premium.
Na loja, é possível encontrar ração, brinquedos, acessórios para os animais de estimação, bem
como serviços de veterinário, incluindo vacinas e procedimentos médicos. O estabelecimento
oferece ainda serviços de estética como banho e tosa. Um ponto interessante é a disposição da
área de serviços de estética dentro da loja, posto que é possível acompanhar o banho e a tosa
através do vidro que separa esse espaço da área de espera. Pode-se mencionar que, de acordo
com a proprietária, a loja busca qualidade do atendimento como base para todas as decisões.

1.3 JUSTIFICATIVA
O intuito do estudo é auxiliar os gerentes a identificar, através da análise do banco de
dados e de pesquisas com clientes, os fatores que mais influenciam em sua decisão de compras
e são responsáveis pelo aumento do consumo. Esse estudo demonstra aos gerentes que eles
possuem uma ferramenta valiosa em sua empresa, que é a base de dados com as compras
passadas de seus clientes. Embora os clientes nem sempre saibam o que desejam, a base de
dados pode auxiliar a guiar recomendações para o cliente (VARLANDER e YAKHLEF, 2008).
Com isso, é possível compreender o perfil de compras do cliente e verificar, assim, se é possível
fazer com que o cliente aumente a média do seu valor de transação. No mais, a análise e
manutenção dessa base de dados possibilita que a empresa identifique as oportunidades de
realizar uma venda cruzada (SCHOENBACHLER et al., 1997).
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Ainda, este estudo busca ressaltar a importância do segmento de Pet Shop por meio de
seu crescimento expressivo nos últimos anos. E, principalmente, pelo modo como os donos de
pet percebem seu animal de estimação. Ou seja, o pet passou a ocupar o papel de membro de
família, recebendo cuidados e sendo tratado como membro da família conforme Oliveira
(2006). Com isso, o foco do estudo é em estabelecer uma análise comparativa da incorporação
das variáveis atitudinais ao modelo de compra que atenda ao Pet Shop, tratando de suas
particularidades.

Hughes (2006) trata que o consumidor busca em suas transações: reconhecimento,
serviço, conveniência, benefícios, informação e reconhecimento. Com isso, fidelização e
diferenciação de serviços podem influenciar a escolha do estabelecimento. Saber que o serviço
será sempre bem executado é um fator relevante para se justificar o preço mais alto. Ou seja, a
oferta de um produto ou serviço diferenciado faz com que o consumidor sacrifique
determinados atributos, como conveniência de proximidade (deslocamento físico), em prol de
um serviço de mais qualidade. Dessa forma, aspectos relacionados ao comportamento do
consumidor fortalecem a análise do modelo tradicional de compras, o qual foca apenas em
RFM.

Assim, do ponto de vista acadêmico o presente estudo colabora para a comparação e
avaliação da utilização de variáveis atitudinais do consumidor no modelo tradicional de
compras. Enquanto que do ponto de vista profissional, trata como as variáveis comportamentais
e atitudinais podem ser elencadas e avaliadas uma a uma, além de trabalhar técnicas de análise
da base de dados que podem ser úteis para gestores e tomadores de decisão.

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A abordagem metodológica neste estudo engloba a análise da base de dados do Pet
Shop. Essa análise inicial corresponde ao entendimento das variáveis presentes na base.

Após a análise das informações contidas na base, foram feitos estudos e análises de
regressão para compreender como as variáveis se relacionam entre si, e se há algum fator
determinante de vendas dentre elas. Os modelos identificados foram analisados e descritos no
decorrer do trabalho.
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Uma vez feita a análise das variáveis do modelo, iniciou-se a pesquisa quantitativa com
os usuários do Pet Shop por meio de questionário que obteve 140 respostas, sendo 70 válidas.
Vale ressaltar que os atributos mensurados no questionário foram antes testados com um pré
teste aplicado em 4 clientes. Tais atributos foram identificados a partir de entrevistas
semiestruturadas que a autora fez com a proprietária do Pet Shop, funcionários, fornecedor e
clientes enquanto esperavam o banho e a tosa de seus pets. O questionário aplicado está no
Apêndice A.

O questionário foi enviado por e-mail para os clientes, mas também havia a
possibilidade de respondê-lo fisicamente na loja; a análise de regressão foi feita novamente a
fim de se comparar a variação do modelo. No total foram respondidos 22 questionários
fisicamente e os demais 118 foram via e-mail.

1.5 ESTRUTURA DO RELATÓRIO
A estrutura do relatório de pesquisa é apresentada a seguir.

O referencial teórico é apresentado no Capítulo 2, contendo os principais conceitos que
são abordados ao longo do estudo. Nota-se que o capítulo é dividido em duas grandes seções:
Marketing e Comportamento do Consumidor. Procurou-se discorrer dos constructos conforme
sua grande área. Desta forma, no primeiro bloco são analisados marketing de relacionamento,
marketing de serviços, database marketing, venda cruzada e big data. Já no segundo bloco,
foram abordados estilo de vida, relação entre homem e cachorro, e psicologia do consumo.

Após os constructos do referencial teórico, a metodologia é tratada no Capítulo 3, com
as técnicas aplicadas para comprovar o objetivo do estudo. Conforme mencionado acima, foi
analisada a base de dados em um primeiro momento. Depois, foi realizada pesquisa exploratória
qualitativa com o intuito de identificar os principais fatores de comportamento do consumidor
presentes na escolha dos clientes. Por fim, foi aplicado um questionário para adicionar ao
modelo as variáveis complementares de comportamento.

A parte de descrição, interpretação e análise de dados é tratada no Capítulo 4, que
apresenta os resultados das análises e pesquisas realizadas.
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Por fim, o Capítulo 5 versa sobre as conclusões do estudo e possíveis tópicos de estudo
para uma pesquisa futura. Além disso, o questionário aplicado está na parte do apêndice,
juntamente com os modelos de regressão que foram elaborados.
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2.

REFERENCIAL TEÓRICO

Como o estudo versa sobre o relacionamento com os clientes, transações e fatores que
influenciam a compra, decidiu-se por discutir os constructos em grandes conjuntos. Assim, em
um primeiro momento será tratada a parte de marketing, englobando a relação com o cliente,
os serviços, e base de dados.

Na sequência, abordou-se o conjunto de constructos que dizem respeito ao cliente como
centro da relação, mais propriamente ao comportamento do consumidor. Isto é, temas como
psicologia do consumo, estilo de vida e relação entre homem e cachorro foram tratados.

2.1 MARKETING
2.1.1

MARKETING DE RELACIONAMENTO
O marketing de relacionamento surge devido à necessidade de se estabelecer relações a

longo prazo com o cliente. Uma vez que os produtos oferecidos são similares, a diferenciação
ocorre não só pela maneira como é prestado o serviço, mas também pela habilidade de fidelizar
os clientes.

Webster (1992) define que o marketing focado em transações, ou transações repetidas,
que antes era aplicado pelas empresas, é atualmente orientado para as relações de longo prazo
com os clientes em estabelecer alianças estratégicas. Tais alianças envolvem os parceiros e
podem ser estabelecidas entre o produtor e o distribuidor.

O marketing de relacionamento é definido por Gronroos (1990, p.138) como:
“Marketing is to establish, maintain, and enhance relationships with customers and
other partners, at a profit, so that the objectives of the parties involved are met. This
is achieved by a mutual exchange and fulfilment of promises.”3

Desta forma, percebe-se que no marketing de relacionamento, a interação com o cliente

3

O marketing estabelece, mantém e aprimora as relações entre clientes e outros parceiros, com lucro, para que os
objetivos das partes envolvidas sejam alcançados. Isso é possível de se realizar por meio da troca mútua e
cumprimento de promessas (tradução livre).
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é mais ampla e a empresa pode proporcionar diversos benefícios e serviços de valor agregado
para o cliente conforme descrito por Gronroos (1994). O autor menciona que (1994, p. 12):
“When several firms can provide a similar technical quality, managing the interaction
processes becomes imperative also from a quality perception perspective” (quando diversas
empresas podem oferecer qualidade técnica similar, o gerenciamento dos processos de interação
com o cliente se torna imperativo, levando-se em consideração a perspectiva da percepção de
qualidade, em tradução livre).

Ainda, o marketing de relacionamento determina que o principal é saber diferenciar o
produto e serviço oferecidos para que o cliente perceba o valor em manter o relacionamento
com a empresa (MOURA et al., 2011). Sabe-se que oferecer incentivos financeiros não é a
melhor estratégia, pois de acordo com Moura et al. (2011), os clientes que são orientados por
preço possuem a tendência de trocarem de fornecedor com mais frequência. Com isso, os
autores defendem além do cadastro dos clientes, prestigiar os compradores mais frequentes. É
a partir do cadastro dos clientes que será possível controlar os produtos e serviços para se
aumentarem as interações a longo prazo entre as partes.

Uma empresa que aplica o marketing de relacionamento pode consolidar a base de
dados de seus clientes para mensurar o grau de satisfação destes conforme descrito por
Gronroos (1990).

2.1.2

MARKETING DE SERVIÇOS
É necessário ter em mente que o marketing focado nos 4 P’s (produto, preço, praça e

promoção) é o conceito de uma teoria que já se estendeu para outros campos, conforme
Gronroos (1994) discorre. Dentre esses campos, é possível mencionar a preocupação com o
cliente, o marketing de serviços, e o papel estratégico do marketing, que não fica restrito a
apenas uma área da empresa.

O termo marketing de serviços surgiu na década de 70. Em seguida, na década de 80,
Gronroos (1984) elaborou o modelo de qualidade de serviço que foi a evolução do Modelo de
Três Estágios. Tal modelo, concebido por Gronroos (1980), identificou três etapas que precisam
ser satisfeitas no que diz respeito às necessidades dos clientes. Em primeiro lugar, está o
interesse na empresa e no serviço que esta oferece. Fatores como a localização, instalações e
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comportamento dos vendedores podem influenciar nessa escolha. A segunda etapa, ou estágio,
refere-se à compra do serviço para sanar a necessidade que fez surgir o interesse de buscar por
um determinado serviço. Nessa fase, a empresa concentra-se em converter a necessidade do
cliente em uma compra de serviço que está sendo oferecido. Por fim, o último estágio é a
compra repetida do serviço de acordo com a necessidade do cliente. Ou seja, quando o cliente
tiver a mesma necessidade, ou similar, ele vai preferir repetir a aquisição anterior.

O Modelo de Três Estágios de Gronroos estabelece que a empresa precisa satisfazer a
necessidade do cliente ao longo do processo, posto que o marketing de serviços é um círculo.
Gronroos (1980) determina que as preferências do cliente em relação a um serviço dependem
não só da oferta de serviços da empresa, mas também dos seus processos. O autor menciona
que (1984, p. 37) “services are products which require high consumer involvement in the
consumption process” (serviços são produtos que requerem um alto envolvimento do cliente no
processo de consumo, em tradução livre).

A fim de seguir o modelo de qualidade de serviço proposto por Gronroos (1984), é
necessário que a empresa saiba, em um primeiro momento, o que é e como é percebida a
qualidade do serviço para seus clientes. Além disso, é importante que a empresa determine de
que forma a qualidade no serviço é influenciada.

A qualidade do serviço é percebida de acordo com a expectativa e o serviço
efetivamente prestado. O binômio da percepção da qualidade recai sobre essas duas variáveis.
A empresa, com o intuito de garantir que a qualidade esteja em conformidade com as
expectativas de seus clientes deve comunicar de maneira clara os benefícios e os atributos de
seus serviços. Deve-se atentar que se a qualidade do serviço é comunicada de maneira a
abranger um serviço que não é executado pela empresa ou não está comunicado de maneira
correta como a empresa executa esse tipo de serviço, é provável que gere uma alta expectativa
no cliente quanto ao referido serviço. O que ocasionará, por sua vez, uma baixa qualidade
percebida pelo cliente, posto que o serviço esperado e o serviço percebido não estão em sintonia.

Crescitelli, Guimarães e Milani (2006) estipulam que para se criar valor é necessário
que o pacote de serviços prometido para o cliente seja entregue. Uma das formas de se alcançar
e cumprir com o que é esperado pelo cliente é se ter a excelência em gestão, departamentos
alinhados e engajados conforme a estratégia da empresa.
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Conforme estabelece Gronroos (1994), as relações de longo prazo entre os clientes e os
fornecedores de serviço fazem com que não ocorra o custo de transação de serviço, ou seja,
fazem com que o cliente não troque o fornecedor de um serviço por outro. Com isso, para os
fornecedores do serviço, a retenção do cliente faz com que não haja o custo de aquisição de um
novo cliente.

A segmentação dos clientes em análise de rentabilidade é uma maneira de reter mais
eficientemente os clientes. Isso é devido ao fato de que em alguns negócios o cliente não é tão
rentável quanto se esperava.

É de se esperar que o cliente que leva o seu cachorro para um Pet Shop pela primeira
vez não comprará todos os serviços de uma vez, pois prefere testar aos poucos o que é ofertado.
Nesse sentido, Paas (2009) realizou um estudo sobre o marketing evolutivo, em que constatou
que os produtos que são adquiridos pelo consumidor se transformam ao longo do tempo. Assim,
pretende-se acompanhar a evolução do valor médio por transação dos clientes. Paas (2009)
ainda sustenta que é importante manter a base de dados orientada para o cliente de maneira que
se possa prever qual será o próximo produto a ser adquirido.

Gronroos (1994) determina que há duas dimensões para a percepção da qualidade pelo
cliente. Há a solução técnica, que é o que o cliente recebe; e a influência das diversas interações
com a empresa. Como o determinado pelo próprio autor Gronroos (1980) é a solução funcional,
que é o como o serviço é entregue.

A figura abaixo de Gronroos (1984) trata dessas duas dimensões da qualidade. Assim,
como o mercado já possui diversos serviços semelhantes, a diferenciação está nos aspectos
funcionais (no como) do serviço. Por exemplo, no estabelecimento escolhido para ser objeto de
pesquisa do presente projeto, um dos serviços prestados é o banho e tosa do animal de
estimação. O dono do cachorro ou gato está preocupado em ter o seu “companheiro” limpo,
esse é o resultado final, o aspecto técnico. Já o aspecto funcional do serviço diz respeito ao
processo como um todo. A experiência que o cliente tem desde o agendamento do serviço, até
o tratamento pós serviço. Com isso, os produtos que são utilizados no animal e o modo como o
serviço é prestado são diferenciais competitivos da empresa.
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Figura 1: Dimensões da Qualidade no Modelo de Qualidade de Serviços

Serviço
Esperado

Atividades de
marketing tradicional
(propaganda, venda
em campo, RP,
precificação); e
influência externa por
tradições, ideologia e
boca a boca

Qualidade de
Serviço Percebida

Serviço
Recebido

Imagem

Qualidade
Técnica

Qualidade
Funcional

O quê?

Como?

Fonte: Adaptado de Gronroos, 1984, p. 40

Parasuraman (1987) estabelece que o marketing de serviços é mais complexo que o
marketing de bens, posto que é necessário lidar com fatores intangíveis, características
específicas do serviço, como o fato de ser consumido no mesmo momento em que é produzido
e de o serviço não seguir um padrão de produção (é diferente de uma montadora de automóveis,
em que é possível prever que todos os produtos no final da linha de produção serão carros, de
quatro portas, da cor preta, por exemplo), e de não ser possível estocar um serviço.

Para Parasuraman (1987) há dois aspectos importantes para as transações de serviços.
A primeira se refere à maneira como é prestado o serviço. E a segunda trata do resultado do
serviço. Vale ressaltar que a primeira é o processo de entrega do serviço, e é onde reside a
importância de se ter uma cultura sólida da empresa.

Diante do exposto acima, os autores Gronroos (1984) e Parasuraman (1987)
estabelecem que o aspecto funcional da prestação de serviços permite gerar a diferenciação
deste, além de corresponder às expectativas dos clientes. Ou seja, os clientes estão interessados
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em como o serviço é prestado.

Ainda, Vargo e Lusch (2008) determinam que o serviço é definido em termos de
benefícios para o cliente, sendo que o valor do serviço é inerentemente orientado ao cliente e
às relações. Ou seja, a criação de valor está ligada às relações com o cliente.

2.1.3

DATABASE MARKETING
Webster (1992, p.10) menciona que há três dimensões distintas do marketing:

“marketing as culture, marketing as strategy, and marketing as tactics” (marketing como
cultura, marketing como estratégia, e marketing como ações táticas, em tradução livre).
Considerando a divisão que pode ser utilizada no campo do marketing, Cooke (1994) foi além
ao ampliar o campo de aplicação, e analisou que o marketing baseado em dados pode ser usado
tanto como uma ferramenta de estratégia, quanto como uma ferramenta tática. A primeira
compreende que maneiras de a empresa se aproximar de seu cliente através da customização,
enquanto a segunda é uma ferramenta de vendas para promoções.

O foco, com isso, muda da empresa e produtos para a análise das pessoas e seus
comportamentos, de acordo com Webster (1992). A empresa que antes preocupava-se somente
em comercializar o seu produto, percebe que é importante conhecer seus clientes e seu padrão
de consumo, que pode ser influenciado por determinados comportamentos.

Kahan (1998) determina que os consumidores podem ser tratados diferentemente, de
forma única, se for utilizado o marketing baseado em dados (database marketing). Os requisitos
para se ter um marketing baseado em dados efetivo são: “information, recognition, customized
services and appreciation are the customer benefits that are fundamentals of database
marketing” (Kahan, 1998, p. 491) (informação, reconhecimento, serviços customizados e
apreciação são os benefícios ao consumidor que são fundamentais para o database marketing,
em tradução livre).

Há duas abordagens para o database marketing: análise cognitiva e comportamental.
Conforme Kahan (1998, p. 491), “Marketers can garner a clear understanding of what
customers and prospects “look like” (cognitive) and how they act (behavioral)” (profissionais
de marketing podem ganhar uma compreensão clara de como seus clientes atuais e potenciais
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são e como agem, em tradução livre).

Sobre database marketing, ainda, Schoenbachler et al. (1997) propõem que o database
marketing precisa conter conhecimento e análises que transformam os dados individuais, que
são insignificantes, em um sistema de database com utilidade. O objetivo dessa base é não só
analisar a lucratividade de cada cliente, mas também elencar os traços comuns entre os clientes
mais lucrativos.

A partir do momento em que os clientes mais lucrativos são elencados, pode-se verificar
o que eles possuem em comum a fim de agrupá-los em clusters. Tal agrupamento facilita o
gerenciamento e a compreensão de cada grupo de clientes.

Vieira, Pires e Galeano (2013, p.577) realizaram estudos em que ficou comprovado que
“a compreensão das necessidades do cliente impacta positivamente a capacidade do vendedor
de elaborar uma venda cruzada”. A empresa deve orientar suas estratégias para atender às
necessidades do cliente, ou seja, deve ser orientada ao cliente.

Duhigg (2012) descreve o caso em que a Target, loja de departamentos americana,
através da observação do comportamento de suas consumidoras, era capaz de saber se a mulher
estava grávida, antes mesmo de sua família. O intuito da Target era prever antes de seus
concorrentes que a mulher estava grávida para influenciar em suas compras para o bebê, e desta
forma, estabelecer uma relação de longo prazo. Isso retrata como a oferta de produtos pode ser
assertiva através da análise de dados da empresa, possuindo um efeito positivo.

Assim, o marketing baseado em dados exerce o papel de ferramenta estratégica.
Segundo Cooke (1994), a empresa pode se aproximar do cliente através da customização. Além
de ser uma ferramenta estratégica, também pode ser considerada uma ferramenta tática para
impulsionar as vendas e direcionar as promoções.

Hughes (2006) propõe que o marketing baseado em dados auxilia a suprir o que os
clientes buscam em um estabelecimento. Isso é devido ao fato de que, segundo o autor, os
clientes desejam obter reconhecimento como indivíduos, a prestação de um serviço para
satisfazer seus interesses, a conveniência de o estabelecimento saber quais são suas
preferências, benefícios, informação técnica, e identificação com a empresa.
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A análise do modelo RFM é detalhada por Hughes (2006) em seu livro “Strategic
Database Marketing”. O autor inicia a explicação desta técnica de segmentação da base de
dados pela recência, em seguida trata da frequência, e por fim, discorre sobre o valor monetário.

O ponto de partida da técnica RFM é a recência, a qual compreende a data da última
compra realizada pelo cliente, ou seja, é a data mais recente de transação de cada cliente
(HUGHES, 2006). Uma vez que se tenha identificado essa data, é necessário ordenar do cliente
mais recente para o menos recente. Feito isso, aplicam-se os quintis. Isto é, os clientes serão
enumerados de 1 a 5 de acordo com a recência. Assim, o quintil dos clientes mais recentes será
enumerado com 5, e sucessivamente até o quintil 1.

Uma vez feita a análise dos clientes mais recentes, é iniciada a análise da frequência de
compras dos clientes. Hughes (2006) estipula que a frequência é o número de vezes em que o
cliente realizou uma compra, e o período analisado pode ser diário, semanal, mensal ou anual,
de acordo com as especificidades da base de dados, ou melhor, da empresa que está sendo
analisada. Após elencada a frequência de cada cliente, repete-se o procedimento que foi feito
com a recência. Isto é, os clientes são colocados em ordem decrescente do que mais frequenta
para o que menos frequenta, e então são aplicados os quintis, sendo 5 para os mais frequentes
e 1 para os menos.

Por fim, a última métrica analisada no RFM é o valor monetário das compras. Hughes
(2006) menciona que o racional para o valor das compras no que diz respeito ao período é o
mesmo que foi aplicado para a frequência. Com isso, é possível que as compras sejam
analisadas em uma base diária, semanal, mensal ou até mesmo anual. Após identificado o valor
de compras dos clientes, ocorre a classificação deles em ordem decrescente dos valores mais
altos para os mais baixos. A partir dessa ordenação, aplicam-se os quintis, sendo que nos valores
mais altos se usará o número 5 até o quintil com o menor valor que terá o número 1.

Uma vez realizada a análise de quintis para cada uma das métricas de recência,
frequência e valor, agrupam-se os valores de quintis obtidos para que se resulte em uma
classificação única (com 3 dígitos) para cada cliente.
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2.1.4

BIG DATA
Erevelles, Fukawa e Swayne (2016, p. 897) tratam o Big Data como “unprecedented

volume, velocity, and variety of primary data available from individual consumers” (volume,
velocidade e variedade de dados primários, sem precedentes, do consumidor como indivíduo,
em tradução livre). Na verdade, os autores classificam o Big Data como uma nova maneira de
se analisar o comportamento do consumidor e, por consequência, formular estratégias de
marketing. Desta forma, Big Data focado em análise do consumidor (consumer analytics)
compreende a obtenção de insights que estão ocultos no Big Data e a utilização desses insights
como maneira de se auferir vantagem competitiva conforme os autores.
Para Francisco (2015), o volume de Big Data refere-se aos exabytes4 que as corporações
podem gerar de informação. Apesar de muitas empresas possuírem um volume expressivo de
dados, Erevelles, Fukawa e Swayne (2016) salientam que para se configurar o Big Data, ainda
é necessária a presença de velocidade e de variedade de dados.
Quanto à velocidade, Francisco (2015, p. 71) comenta que “a característica que
diferencia a velocidade não é seu aumento, e sim sua capacidade de ser cada vez mais assíncrona
e real time”. Ou seja, não é suficiente o incremento da velocidade em que os dados são gerados
e transmitidos, é necessário que os dados estejam disponíveis para que as análises e ações sejam
tomadas praticamente no mesmo momento em que esses se tornam acessíveis.

Já a variedade de dados corresponde ao fato de não serem estruturados. Para Francisco
(2015) ocorre a coleta de dados a todo momento, o que faz com que tal variedade ao ser
analisada a fim de se encontrar um padrão do comportamento do consumidor, torne o resultado
da análise mais rico e direcionado para ações que podem ser tomadas de maneira mais efetiva.
Ebner, Bühner e Urbach (2014, p. 3749) atualizaram a definição de Big Data para: “a
phenomenon characterized by an ongoing increase in volume, variety, velocity, and veracity of
data that requires advanced techniques and technologies to capture, store, distribute, manage,
and analyze these data” (o fenômeno caracterizado como o constante aumento em volume,

4

Exabyte corresponde a mil petabytes; cada petabyte é o equivalente a um milhão de gigabytes.
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variedade, velocidade e veracidade de dados que requerem técnicas e tecnologias avançadas
para coletar, armazenar, distribuir, gerenciar e analisar esses dados, em tradução livre).

Embora Big Data envolva o uso de tecnologias e softwares para a análise de grande
volume de dados, Almeida e Catalin (2013, p.11) verificaram que “through better analysis of
the large volume of data that are becoming available, there is the potential for making faster
advances in many scientific domains and improving the profitability of many enterprises” (por
meio de uma melhor análise do grande volume de dados que se torna disponível, há potencial
de ocorrer rápidos avanços em diversos campos científicos, e incrementar a rentabilidade de
muitas empresas, em tradução livre).

Almeida e Catalin (2013) em seu artigo discorrem sobre os desafios do Big Data. No
entanto, antes de se adentrar nessa seara, faz-se necessário identificar como é formada a base
que será analisada. Com isso, deve-se atentar para que informações úteis não sejam descartadas
no momento em que se está selecionando as informações que serão trabalhadas. A fim de se
selecionar as variáveis que serão úteis para a interpretação da base de dados, é interessante notar
se as variáveis podem ser interpretadas e transportadas ao longo da análise.

Para Almeida e Catalin (2013), Big Data possui o desafio de lidar com a privacidade do
indivíduo que tem seus dados disponibilizados em sistemas de cadastro, e até mesmo em redes
sociais. A partir desse ponto, se adentra em outro desafio que é o de verificar o acesso e o
compartilhamento das informações, sem mencionar questões de segurança. Tem-se que que
ainda não é claro, segundo os autores, como as informações são compartilhadas em redes
sociais. Além disso, o acesso às informações pode ser uma questão visto que dependendo do
local onde o dado está armazenado, o seu acesso e até sua transferência podem ser difíceis.

Ainda, os autores Almeida e Catalin (2013) não poderiam deixar de mencionar como
desafio o grande volume de dados que é gerado e que sua análise pode ser demorada, ainda
mais quando as variáveis são capturadas de diversas fontes.

É interessante notar que diante dos desafios mencionados acima, os autores, Almeida e
Catalin (2013), tratam como as empresas podem lidar com o grande volume de dados. Como
uma das recomendações, eles mencionam que se deve selecionar as informações mais
importantes como um meio de se evitar trabalhar com muitas variáveis. Em adição, é sugerido
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que as empresas busquem os dados de diversas fontes para que sejam identificadas
oportunidades de melhoria do negócio.

Fan, Lau e Zhao (2015) propuseram uma abordagem do Big Data conforme o marketing
mix (Pessoas, Produto, Promoção, Produto e Praça). A estrutura elaborada pelos autores segue
abaixo:

Figura 2: Estrutura de abordagem do Big Data conforme o marketing mix
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•
•
•
•
•

Método
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•
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Fonte: Fan, Lau e Zhao (2015), em tradução livre

Para os autores, a primeira etapa de dados corresponde ao agrupamento de dados de
diversas fontes. Em seguida, métodos para análise são utilizados. E por fim, ocorre a aplicação
em possíveis ações para as empresas.

Vale ressaltar que Big Data não é a solução, o seu ganho é obtido a partir do momento
em que insights são gerados da análise de dados e podem ser colocados em prática a fim de
aumentar o desempenho das empresas (XU, FRANKWICK e RAMIREZ, 2016). De maneira
complementar, Ebner, Bühner e Urbach (2014) identificaram em seu estudo que cada ambiente
organizacional possui diferentes necessidades e requisitos em termos de estratégia de Big Data.
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2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

2.2.1

ESTILO DE VIDA (CICLO DE VIDA)
É possível notar na pesquisa conduzida pela Ipsos (2017) que a razão de se possuir um

pet pode estar relacionada com a maternidade ou paternidade. Isso é, o pet pode ocupar a
posição de filho tanto para uma pessoa que não deseja ter filhos, quanto para aquelas famílias
onde os filhos já saíram de casa e há a síndrome do ninho vazio. Pode-se inferir que há a
tendência de casais sem filhos e de pessoas mais velhas buscarem um pet, aumentando o gasto
com pets posto que são pessoas que teriam mais renda disponível para gastar com pets.

Ellson (2008) em seu artigo retrata um caso em que observou comportamentos. Uma
das áreas analisadas foi a compra de um cachorro antes de se ter um filho. Além disso, foi
notado que os cachorros seguintes vieram como substitutos dos que já haviam partido. É
relatado que a escolha do cachorro dependia de fatores como segurança, companhia, imagem,
educação e diversão.

Ainda, Ellson (2008) descreve que uma vez que se habitua com a companhia de um
cachorro, a tendência é sentir falta quando não se tem mais. E por isso, as pessoas que possuem
cachorros não conseguem se ver mais sem o seu companheiro.

No Brasil, ocorre o fenômeno de que o número de pets já é superior ao número de
crianças (IBGE, 2013). Em parte, isso é devido ao fato de que a taxa de natalidade está
diminuindo, enquanto que o número de pets por lar tem aumentado (SAUER, 2017).

Se por um lado as famílias estão optando por um pet ao invés de um filho, o
envelhecimento da população também é um fator para se escolher um animal de companhia.
Para Araújo, Teixeira e Freitas (2013), a partir do momento em que se tem mais pessoas
morando sozinhas e o envelhecimento da população, o animal de estimação passa a ser
considerado um membro da família.

Para Pruchno, Heid e Wilson-Genderson (2018), a pesquisa realizada com quase 6 mil
pessoas entre 50 e 74 anos de idade contribuiu para verificar que a posse de um cachorro possui
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efeitos positivos em reduzir as doenças crônicas, aumentar as habilidades funcionais e aumentar
os níveis de sucesso subjetivo.

Há também os benefícios para a saúde quando se tem um pet. Muito se tem estudado
sobre a influência dos animais de estimação em pessoas idosas que possuem Alzheimer. Apesar
de serem estudos que possuem um embasamento mais subjetivo, pois mensuram a socialização
de pessoas portadoras de Alzheimer, é possível verificar que a presença de um animal de
estimação afeta positivamente tais pessoas. O estudo de Baun e McCabe (2003) identificou o
aumento de socialização das pessoas idosas que possuem Alzheimer pelo fato de possuírem um
animal de estimação.

Pode ocorrer, diante do acima exposto, que as pessoas tenham um pet apenas pela
sensação de se sentirem bem. Cavalcanti et al. (2016) por meio de extensa pesquisa
bibliográfica apontaram que a posse de um animal de estimação contribui para o bem-estar e
para a qualidade de vida durante o envelhecimento.

2.2.2

RELAÇÃO ENTRE HOMEM E CACHORRO
Sahlins (1976) descreve a relação entre homem e animais. Em sua obra Cultura e Razão

Prática, explica como se diferencia o comportamento do homem a depender de sua percepção
da finalidade do animal. Caso seja um animal destinado à alimentação, não haverá um
tratamento de cunho humano. No entanto, o aspecto de humanidade se faz presente nas relações
onde o homem não identifica o animal como algo comestível.
Nesse sentido, Sahlins (1976, p. 189) estabelece que: “Dentro das casas e apartamentos,
os cães sobem nas cadeiras que foram feitas para seres humanos, dormem nas camas de pessoas,
e sentam-se à mesa como bem querem à espera de sua porção da refeição da família.”. Isso é o
que ocorre como resultado da humanização da figura do animal de estimação quando este é
visto como membro da família (ARAUJO, TEIXEIRA e FREITAS, 2013).

Belk (1996) menciona em seu estudo que as metáforas da relação entre o homem e seu
pet surgem com respeito a prazeres, problemas, parte do self, membros da família e brinquedos.

34

É interessante notar que em seu estudo, o autor apontou que o termo animal de estimação foi
substituído por animal de companhia.

Conforme Oliveira (2006), é comum os donos de cachorros os tratarem como membro
da família. Com isso, o padrão de consumo e de alimentação que o dono possui, ele almeja o
mesmo para o seu cachorro. Ou seja, caso o dono tenha uma alimentação orgânica e saudável,
vai optar por uma alimentação similar para seu cachorro.

Na pesquisa realizada pela Euromonitor denominada Middle Class Home Survey 2013,
foi constatado que 64,2% dos respondentes da pesquisa no Brasil consideram que os animais
de estimação são membros queridos da família (EUROMONITOR, 2013). Ou seja, os donos
de animais de estimação têm seus cachorros, gatos ou qualquer outro animal como um membro
da família. Assim, é comum escutarmos os donos de cachorro se referindo como pais deste.

Ainda, ao se tratar da relação entre homem e animal de estimação, deve-se ter em mente
o conceito de antropomorfismo. Serpell (2003) menciona que a relação do homem com o animal
possibilita que o animal forneça o apoio social para seu dono, posto que o ser humano transfere
para o animal sentimentos e motivações humanas.

Konecki (2007), por sua vez, estabelece por meio do caso de Konrad Lorenz, que o
antropomorfismo se dá a partir do momento em que o homem tenta traduzir o comportamento
de um pet de forma humana. Pode-se mencionar que o estudo de Konecki (2007) corrobora para
a descrição de Hirschman (1994), a qual estabelece que no antropomorfismo os donos de
animais de companhia lhes atribuem qualidades humanas. Vale ressaltar, ainda, que Hirschman
(1994) foi uma das autoras pioneiras a estudar, em detalhe, a figura do animal como amigo,
como self, e como membro da família.

De acordo com Hirschman (1994, p. 616, apud MESSEL e SERPELL, 1981):
“It is significant to note that the keeping of animals as pets did not merely come as a
result of the domestication of animals for utilitarian purposes, such as food and
protection, but appears to have resulted from a human desire for companionship with
other species”5

5

É significante notar que a escolha de animais como animais de estimação não ocorreu simplesmente devido à
domesticação dos animais para fins utilitários, como comida e proteção, mas é provável que tenha ocorrido devido
ao desejo humano por companhia e por se relacionar com outras espécies (tradução livre).
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Com isso, os animais podem ser vistos como amigos e parceiros de seus donos, bem
como filhos de seus donos, quer seja para preparar o casal que planeja no futuro ter filhos, quer
seja para substituir os filhos que já saíram de casa (HIRSCHMAN, 1994). Por fim, a autora
elenca o animal como a extensão do “self”, o que é representado pelo dono ao externalizar sua
personalidade para o animal. Assim, é comum ver o animal representando as características de
seu dono.

Cohen (2002) estabelece que os pets fornecem o conforto e a companhia para os
homens, assim como os membros de família, fazendo com que o pet seja inserido no círculo
familiar. Ainda, o autor cita em seu estudo que os pets não criticam, não abandonam, nem
machucam os homens. Desta forma, seriam tais atributos pontos positivos dos pets.

Há benefícios em se ter um pet de acordo com o estudo de Friedmann e Son (2009,
p. 293), “pet ownership, or just being in the presence of a companion animal, can have a
positive effect on individuals’ mental and physiologic health status” (a posse de um pet, ou estar
na presença de um animal de companhia, pode gerar efeitos positivos no estado de saúde mental
e psicológico dos indivíduos, em tradução livre).

No entanto, é importante mencionar que os benefícios citados acima são associados à
posse de pet. O que significa que não há necessariamente uma relação causal entre os eventos
(FRIEDMANN e SON, 2009).

A relação estabelecida entre homem e animal envolve o compartilhamento de
experiências. Apesar de o homem ser o dono do animal, este é visto como seu companheiro e
parceiro para atividades como caminhadas, atividades de lazer (inclusive viagens) e com quem
se conversa (HOLBROOK, 2008). Ou seja, o pet pode ser visto ocupando o papel que antes era
de um humano, sendo considerado, por vezes, um membro da família (IPSOS, 2017).

O antropomorfismo, com isso, pode ser entendido como a atribuição de características
humanas ao pet à medida em que o relacionamento entre homem e animal se estreitam (IPSOS,
2017). Desta forma, a intensidade da relação entre pets e seus donos corrobora para a relevância
do papel que ocupam na vida de seus donos.
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2.2.3

PSICOLOGIA DO CONSUMO
Ao se falar em psicologia do consumo, é preciso tratar antes da psicologia econômica.

Sabe-se que Adam Smith foi um grande percursor dos estudos ao incluir fatores humanos no
estudo da economia (FERREIRA, 2007).

A análise da psicologia econômica faz com que variáveis como emoção e motivação
sejam levadas em consideração no comportamento do indivíduo ao tomar decisão. Ou seja,
presume-se que a racionalidade não estará sempre presente nas decisões.

A economia comportamental, como os economistas preferem denominar a psicologia
econômica, possui o objetivo de estabelecer modelos e padrões que contribuam para modelos
preditivos (FERREIRA, 2007). Ainda, por se tratar de comportamento, a economia
comportamental pretende levar em consideração os fatores que motivam o indivíduo em suas
escolhas quando a racionalidade não está em pleno funcionamento.

Ao se optar por inserir variáveis comportamentais no modelo de compras, o modelo não
necessariamente se tornará melhor (Mousavi et al., 2016). Isso ocorre uma vez que as variáveis
comportamentais inseridas também precisam ter seu respectivo erro contabilizado no modelo.
Assim, ao se adicionar parâmetros relacionados ao comportamento, ocorre um aumento do erro
estimado.
Laibson e List (2015, p. 385) definem que a economia comportamental utiliza: “variants
of traditional economic assumptions (often with a psychological motivation) to explain and
predict behavior, and to provide policy prescriptions” (as variações das premissas da economia
tradicional, com frequência associadas a uma motivação psicológica, explicam e preveem
comportamento, e fornecem recomendações de política, em tradução livre). Pode-se inferir que
os indivíduos fazem escolhas que tendem a maximizar seu ganho, ou seja, dentre as opções
disponíveis, os indivíduos possuem o objetivo de otimizar sua curva de utilidade. No entanto,
a economia comportamental busca estudar as anomalias que ocorrem quando a maximização
da curva de utilidade não é a prioridade. Ou seja, quando as pessoas fazem escolhas que não
maximizam seus ganhos.
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Berg e Gigerenzer (2010) definem que a economia comportamental funciona como a
análise da economia com base em premissas mais próximas da realidade. Através da economia
comportamental é possível explicar a aversão a perdas e a preferência pelo retorno que
maximiza a curva de utilidade do indivíduo. Os fatores sociais exercem um papel importante
ao influenciar as escolhas no mundo real. Pode-se mencionar que o indivíduo ao realizar a sua
escolha de investimento, realiza uma comparação com os outros indivíduos que estão ao seu
redor. Assim, mesmo que intrinsicamente, ele quer estar em vantagem quando comparado com
os demais. Ainda, os autores mencionam o desconto hiperbólico, o qual está relacionado com
consumo impulsivo.

Kahneman (2003), em seu artigo sobre a perspectiva da psicologia no campo da
economia, realiza a avaliação de três premissas que são o eu, a racionalidade e que os gostos
não se alteram. Através dessa análise, o autor conclui que as duas disciplinas (economia e
psicologia) estão mais próximas. No entanto, não há ainda uma convergência entre esses dois
campos de estudo para a análise do comportamento humano.

2.2.4

CONSUMO DE PRODUTOS PET
Ao se tratar de psicologia do consumo, é inevitável adentrar na questão de como os

donos de pet se comportam ao escolherem um produto, e o que está envolvido no momento de
decisão de compra.

Quando se fala em comportamento, e em decisão de compra, pode-se assumir que a
afetividade exerce um papel importante, que pode ser primário e direto. De acordo com Epstein
(1994), o sistema da experiência busca em sua memória experiências que possam ser
relacionadas com o evento, como uma forma de antecipar as sensações. Caso as sensações
guardadas sejam positivas, há uma motivação para realizar tal evento. No entanto, caso as
sensações não sejam tão prazerosas, ocorrem ações para evitar tais sentimentos. Pode-se inferir
que a recompra de um serviço ou produto com o mesmo fornecedor parte da premissa de que a
compra anterior foi satisfatória, gerando sensações positivas.

Para Pessanha e Carvalho (2014), ocorre a antropomorfização afetiva no momento do
consumo. O estudo feito pelos autores buscou evidenciar o comportamento dos donos de
animais de estimação, e como muitas vezes os acessórios que seus animais portam são parecidos
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com os que seus donos possuem. Dessa forma, percebe-se a humanização que é transferida para
os animais de estimação.

É interessante notar que o animal de estimação não comunica a suas vontades e
necessidades por meio da fala, tampouco é o agente que realiza a compra (PESSANHA e
CARVALHO, 2014). Com isso, pode-se questionar se o ato de compra foi realizado pelo dono
do animal de estimação, então a necessidade desse produto ou serviço adquirido estaria
relacionada ao dono ou ao próprio animal? (PESSANHA e CARVALHO, 2014). Diante disso,
os autores estabelecem que é nesse cenário que o animal de estimação pode ser visto com uma
extensão de seu próprio dono.

Nast (2006) demonstra que ao mesmo tempo em que os humanos possuem a necessidade
de estabelecer uma família e se conectarem com o ambiente onde moram; ocorre a diminuição
dessa necessidade à medida em que o vínculo entre o homem e seu animal de estimação se
tornam mais estreitos. Com isso, surge uma maior preocupação em manter a saúde do pet em
bom estado, ocasionando em maiores cuidados tanto estéticos, quanto veterinários do pet.

A compra de produtos para o pet seria uma forma de recompensá-los pela lealdade e
pelo afeto que eles possuem com o seu dono (HOLBROOK, 2008). Quando se fala em cuidar
para que o pet tenha um bom tratamento, incluindo alimentação e saúde, não há limites para
gastos. Para Holbrook (2008), pode-se dizer que o pet ao ser considerado como membro da
família faz com que receba cuidados para o seu bem-estar.
Assim, Pessanha e Carvalho (2014, p. 197) mencionam que “as compras de bens para
animais denotam estima e buscam fortalecimento do laço afetivo com o animal”. Ainda, de
acordo com os autores, como o ato de consumo é realizado pelo humano, ocorre neste momento
a “identificação entre a pessoa e o animal de estimação”.

O estudo elaborado pela Ipsos (IPSOS, 2017) está em linha com o que os autores,
Hoolbrook (2008) e Pessanha e Carvalho (2014), mencionados acima afirmam. No estudo se
defende que quanto maior for o grau emocional e a tendência do antropomorfismo do homem
para com o seu pet, maior será a disposição em se gastar com serviços e produtos para o pet. A
indústria, ao perceber esse comportamento, criou não só estabelecimentos dedicados ao pet
(creches, spas), como também instaurou serviços de plano de saúde para o pet.
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2.2.5

GEOMARKETING
O geomarketing engloba a relação dos estudos de marketing com aspectos de geografia,

ou, mais propriamente, de localização. A definição que se pretende aplicar na pesquisa é a de
que geomarketing
“é um conjunto de metodologias e ferramentas que objetivam analisar componentes,
ou atributos locais ou regionais que permitam a implementação de recursos
apropriados para atender/aumentar/estimular a demanda local.” (MACHADO,
FRANCISCO e RIBEIRO 2006, p.8)

O geomarketing possibilita segmentar os clientes de acordo com sua localização, e
assim, traçar ofertas de produto e serviço mais customizadas para cada segmento de cliente. De
acordo com Davies (1976), o geomarketing possui o foco de estudar as relações entre as
empresas e seus clientes, considerando como ponto central a distribuição territorial de uma
dessas partes.

Por meio dos recursos de geomarketing será possível determinar a distância máxima
que um cliente está disposto a percorrer para adquirir o serviço que é prestado pelo
estabelecimento. Além disso, estudos de localização espacial auxiliam nas decisões estratégias
das empresas (DAVIES, 1976). Tais decisões estratégicas podem envolver abertura de nova
filial da empresa, onde será localizada essa filial, ou a mudança de local da empresa conforme
estudos de fluxo populacional.

Através da localização dos pontos de interesse (os clientes, no contexto deste trabalho),
pretende-se buscar um conjunto de informações de caráter socioeconômico-demográficas,
advindas de bases censitárias, para serem incorporadas aos modelos preditivos. Dessa forma,
busca-se avaliar o poder de explicação que essas variáveis trarão ao modelo.

As técnicas e conceitos discutidos acima foram aplicados na pesquisa. No capítulo
Metodologia, a seguir, estão descritas as técnicas utilizadas no estudo.
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3.

METODOLOGIA
A metodologia do estudo abrange pesquisa quantitativa. A partir da primeira fase, que

englobou a análise estatística exploratória da base de dados das transações dos clientes do Pet
Shop, houve o desdobramento em duas fases posteriores que compreenderam o questionário
para os clientes e os modelos de regressão.

Com isso, foi possível verificar se há incrementos no modelo tradicional de marketing
ao se atribuir variáveis atitudinais a ele. Ainda, verificou-se o objetivo secundário da pesquisa
que compreende: (i) se a implementação de técnicas de cluster na base de dados faz com que o
modelo de compra seja mais eficaz; e (ii) se a utilização de informações secundárias advindas
de dados censitários, tipicamente socioeconômico-demográficos, a partir da localização dos
clientes, torna o modelo de compra mais eficaz.

3.1 ABORDAGEM
Malhotra (2001) defende que a pesquisa quantitativa se justifica quando é aplicada
alguma análise estatística ao se quantificar os dados. Optou-se, com isso, em realizar pesquisa
quantitativa devido ao objetivo proposto no estudo. No entanto, vale mencionar que a pesquisa
quantitativa deve ser precedida da pesquisa qualitativa para que os resultados possam ser
melhor explicados. Ou seja, as duas pesquisas são complementares. Apesar disso, o foco do
estudo foi a pesquisa quantitativa com entrevistas semiestruturadas para compreender as
variáveis atitudinais que poderiam ter um impacto maior no valor de vendas dos clientes.

Iniciou-se a etapa quantitativa com a compreensão da análise estatística exploratória da
base de dados das transações dos clientes do Pet Shop, incluindo regressão e análise de
agrupamento baseada em cluster para verificar as similaridades entre os clientes (FREITAS e
HELNECK, 2008). Após esta fase, foi conduzida a pesquisa exploratória cujo objetivo foi
coletar por meio de entrevistas, semiestruturadas, as variáveis atitudinais que impactam na
decisão de compra. Em seguida, foi conduzida uma pesquisa por meio de questionário para
entender a percepção dos clientes da loja frente a atributos determinantes na decisão de compra.

A última etapa foi testar 5 modelos de regressão para verificar como os atributos do
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comportamento dos clientes poderiam impactar na relevância do modelo.

Quanto à estrutura transversal ou longitudinal, o estudo se propôs a analisar a base como
um todo, durante todo o período de novembro de 2013 a dezembro de 2017. Com isso, foi
possível analisar a frequência e o valor gasto médio de cada cliente durante esse intervalo de
tempo. A fim de se estabelecer um padrão e consistência de comparação para as transações dos
clientes analisou-se a frequência média mensal, considerando os meses em que o cliente se
manteve ativo, ou seja, realizou alguma transação no Pet Shop.

3.2 MÉTODO
Realizou-se a análise estatística dos dados para se alocar os clientes conforme o perfil
de cada um no que se refere à última data da compra, frequência e valor dispendido. Tal análise
baseou-se na técnica de RFM detalhada por Hughes (2006).

De acordo com Hughes (2006), o estudo de recência, frequência e valor permite
evidenciar fatores demográficos e comportamentais dos consumidores. Tal análise é possível
na base de dados fornecida pelo Pet Shop posto que trata das compras passadas de clientes
existentes.

Foi utilizada a pesquisa exploratória na dissertação para que se pudesse definir variáveis
e hipóteses passíveis de serem aplicadas e testadas. Gil (2008, p.27) determina que:
“as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos
ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”.

Sabe-se, desta forma, que a pesquisa exploratória é utilizada para refinar um estudo que
é muito amplo, ou que é difícil elencar quais são as hipóteses que serão testadas. Uma vez
finalizada a etapa exploratória por meio de seis entrevistas semiestruturadas6, sendo duas com
clientes, uma com fornecedor, duas com funcionários e uma com a proprietária, obteve-se uma
visão mais clara das variáveis. Com isso, o objetivo de se realizar um estudo exploratório é se
6

As entrevistas com clientes ocorreram no dia 11/10/2017, com duração aproximada de 25 minutos cada. A
entrevista com fornecedor foi no dia 06/01/2018 e durou 15 minutos. As entrevistas com funcionários foram em
dias distintos, sendo a primeira no dia 11/10/2017 com duração de 20 minutos; e a segunda ocorreu dia 23/02/2018
com duração de 15 minutos. Por fim, foram de 4 a 5 interações com a proprietária, que ocorreram ao longo de toda
a pesquisa, com duração que variaram de 15 a 30 minutos.
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assegurar que foram considerados os principais padrões de comportamento, bem como que os
motivadores de decisão de compra estão elencados na análise comparativa dos modelos.

Após, foi possível elaborar o questionário com 23 perguntas para entender, de maneira
mais profunda, as atitudes e percepções dos clientes. Ao mesmo tempo que no questionário
havia perguntas sobre idade, escolaridade, local da residência, renda domiciliar, havia também
perguntas tangenciando o campo afetivo do dono para com o seu pet, bem como os atributos
do Pet Shop. O questionário completo é apresentado no Apêndice B.

3.3 TIPOS DE PESQUISA
Para Lakatos e Marconi (2003) a pesquisa de campo foca no estudo de indivíduos ou de
grupos. Foi utilizada a pesquisa do tipo exploratória e descritiva. Os clientes tiveram a opção
de responder ao questionário tanto no próprio Pet Shop enquanto aguardavam o término do
serviço em seu pet, quanto por e-mail.

3.4 INSTRUMENTO E MÉTODO DE COLETA
Realizou-se a análise dos dados de vendas por meio da base de dados fornecida pelo Pet
Shop. Além disso, foram analisados os resultados das entrevistas semiestruturadas, do
questionário e dos modelos de regressão.

A amostra da pesquisa concentrou-se nos clientes cadastrados no Pet Shop. Desta forma,
o questionário foi enviado para os 4.015 endereços de e-mail que constam na base de dados. O
incentivo para o cliente responder ao questionário era participar do sorteio de uma cesta de
produtos da loja. Desses 4.015, houve resposta de 140, considerando-se como válidos 70
respondentes de acordo com a identificação desse cliente na base de dados e com sua
movimentação de transação durante o período estudado, de 2013 a 2017.

O questionário aplicado na loja baseou-se na escala Likert de 5 fatores para dimensionar
a importância e satisfação dos clientes. Ainda, foi usado o estudo de afetividade de Oliveira
(2006) que considera a análise dos comportamentos que demonstram afeto, tais como abraçar,
beijar, conversar e cuidar entre homens e uma outra espécie, no caso, cães.
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Utilizou-se uma escala Likert de 5 pontos de 1 (“nunca”; ou “totalmente sem
importância”; ou “totalmente insatisfeito”) a 5 (“sempre”; ou “totalmente importante”; ou
“totalmente satisfeito”). A plataforma utilizada para elaborar e coletar as respostas do
questionário foi o Survey Monkey, que é uma plataforma online que permite a inserção de
diversos respondentes.

Ainda, aplicou-se um pré teste, presencial, com 4 clientes. Após a análise das respostas,
bem como da percepção dos clientes para o que estava sendo perguntado, optou-se por manter
as 23 perguntas. No entanto, foram feitos alguns ajustes nos enunciados para que ficassem mais
claros, diminuindo-se, assim, a interpretação equivocada. Além disso, posto que a alternativa
de acessórios gerou dúvidas nas questões 16 e 17, decidiu-se retirar essa alternativa de ambas
as questões. O impacto de retirar acessórios como uma opção não é relevante, posto que o valor
total das transações desse grupo durante o período analisado representou menos de 0,5% do
valor total de todas as transações do Pet Shop.

O questionário que foi enviado para os clientes está no Apêndice B.

3.5 MÉTODOS DE ANÁLISE
O modelo RFM discutido por Kahan (1998) e Hughes (2006) foi utilizado no trabalho
para determinar quais são os clientes que realizaram uma compra recente, com que frequência
compram e qual o valor médio por transação. O intuito foi segmentar a base de clientes a fim
de se verificar similaridades entre os clientes.

Ainda, Knott, Hayes e Neslin (2002) argumentam que ao se implementar um modelo de
NPTB, é necessário verificar se o modelo contribui para o aumento do faturamento da empresa,
determinando qual será o grupo de consumidores que receberá a oferta para o produto da venda
cruzada. Existem quatro etapas, conforme Knott, Hayes e Neslin (2002), para se desenvolver
um modelo de NPTB. Em primeiro lugar, os dados são compilados. Após, um modelo
estatístico é selecionado. Em seguida, o modelo é testado e avaliado. Por fim, os clientes são
classificados para que possam ser selecionados os mais adequados.

O agrupamento baseado em cluster analysis auxilia na compreensão da população que
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está sendo estudada, posto que ao se segmentar uma população por suas características
similares, padrões de consumo e de comportamento emergirão.

Para que fosse possível aplicar as técnicas de cluster por meio do software Minitab, a
base de dados coletada foi tratada. Isso significa que valores considerados como outliers foram
desconsiderados ou tratados especificamente.

Após a técnica de cluster, foi realizada a análise de regressão multivariada, por meio do
software Minitab. O método Stepwise foi utilizado para selecionar as variáveis mais relevantes
para a regressão, determinando, com isso, o conjunto de variáveis que fariam parte do modelo
preditivo de compra a partir de valor-P menor do que 0,05. Vale ressaltar que o intuito do
trabalho foi realizar uma análise comparativa com base em pesquisa exploratória. Com isso, o
método Stepwise foi selecionado, apesar de haver outros métodos compatíveis com a análise.

É importante mencionar que a regressão foi aplicada a 5 modelos diferentes com o
intuito de se verificar como a correlação das variáveis se comportavam ao se inserir aquelas
referentes ao comportamento do consumidor.

Primeiramente, buscou-se analisar como variável resposta o valor médio de transação
durante todo o período de disponibilidade dos dados fornecidos pelo Pet Shop, ou seja, de 2013
a 2017. O objetivo foi verificar as variáveis explicativas da base de dados de transações e se a
incorporação de variáveis atitudinais extraídas do questionário colaborava para aumentar a
robustez do modelo. Na sequência, foram conduzidos o modelo 2 e o modelo 3 com as mesmas
variáveis explicativas do primeiro modelo. No entanto, a diferença entre eles é a variável
resposta. Os modelos 2 e 3 além de serem uma transição para os modelos 4 e 5, servem também
como comparação da significância que pode variar de acordo com as variáveis explicativas.

Os modelos 4 e 5, por sua vez, analisam o valor médio de transação do ano de 2017
como variável resposta. O modelo 4 possui apenas o valor médio de transação do ano de 2016
como variável explicativa, posto que se desejava estudar como as compras passadas poderiam
influenciar as compras futuras (KNOTT, HAYES e NESLIN, 2002). Por fim, o modelo 5
adiciona às variáveis explicativas as variáveis de cluster, variáveis atitudinais obtidas do
questionário, bem como as variáveis da base de dados de transações do Pet Shop.
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Abaixo estão resumidos os 5 modelos:

Figura 3: Modelos de regressão analisados
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

y = VMT

y = VMT, do ano
de 2017

y = diferença
VMT, do ano de
2017 com 2016

x = variáveis da base de dados

Modelo 4

Modelo 5

y = VMT, do ano de 2017

x = VMT, do ano
de 2016

x = VMT (2016),
variáveis de cluster
e atitudinais

x = variáveis atitudinais

x = variáveis da base de dados e atitudinais

x = VMT (2016),
variáveis de
cluster, atitudinais
e da base de dados

Legenda:
VMT = valor médio de transação
y = variável resposta
x = variável explicativa

Fonte: Elaboração da autora

Ainda, a fim de se obter a renda do cliente, buscou-se utilizar a renda média domiciliar
do setor censitário de acordo com o CEP informado pelo cliente. Uma razão pela qual se optou
por utilizar a renda do setor censitário, apesar de se ter perguntado no questionário a renda, foi
devido ao fato de que somente 43 dos 70 respondentes válidos informaram a renda do domicílio.
Além disso, conforme Erevelles, Fukawa e Swayne (2016) o Big Data pode ser utilizado para
se obter insights a fim de se alcançar maiores vantagens competitivas. Em adição, Almeida e
Catalin (2013) justificam o uso de técnicas e softwares para se analisar os dados obtidos de
diversas fontes devido ao grande volume e ao tempo que se pode demandar de consolidação e
análise dos diversos dados. Como consequência, os autores mencionam que há o potencial de
se incrementar os ganhos das empresas.

Para se obter a renda do setor censitário, foram consultadas as tabelas do IBGE
referentes ao censo de 2010 que estão disponíveis no site7 da instituição. As tabelas utilizadas
foram as denominadas Basico e DomicilioRenda dos Estados de São Paulo (inclusive capital),
Espírito Santo, Piauí, Ceará, Minas Gerais e Goiás. Após localizados os CEPs com o setor

7

ftp://ftp.ibge.gov.br/
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censitário correspondente, foi feita a divisão do total da renda do arquivo DomicilioRenda
(variável 003) pelo número total de domicílios do arquivo Basico (variável 001).

Vale ressaltar que foi necessário consultar os Estados mencionados acima, pois nem
todos os clientes entrevistados estão localizados em São Paulo. No entanto, conforme o mapa
abaixo (Figuras 4, 5 e 6), é possível notar que a maioria dos clientes está localizada nas
proximidades do Pet Shop. Ainda, a loja possui vendas online, mas o foco da pesquisa é o varejo
físico.

Figura 4: Mapa de localização dos clientes de acordo com o CEP informado

Fonte: Elaboração da autora
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Figura 5: Mapa do Estado de São Paulo com a localização dos clientes, conforme CEP
informado

Fonte: Elaboração da autora

Figura 6: Mapa do Município de São Paulo com a localização dos clientes, conforme CEP
informado

Fonte: Elaboração da autora
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A Figura 7 a seguir resume as etapas metodológicas pretendidas nesta dissertação.

Figura 7: Esquema da Metodologia Pretendida para a Pesquisa

Fase 1
Pesquisa
Quantitativa

Coleta da
base de dados

Análise
exploratória
de dados

Cluster
analysis e
regressão

Agrupamento dos clientes de acordo com as compras passadas

Fase 2
Questionário

Entrevistas
semiestruturadas com
clientes

Identificação
das variáveis
que mais
influenciam a
decisão de
compra

Questionário
com clientes
do Pet Shop

Seleção das variáveis atitudinais disponíveis que influenciam a
compra

Fase 3
Elaboração do
modelo

Teste das
variáveis
comportamentais e
atitudinais

Comparar os
resultados do
modelo com e
sem as variáveis
atitudinais

Validação,
conclusão e
contribuições

Fonte: Elaboração da autora
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4.

DESCRIÇÃO, INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Nesse capítulo são abordados tanto os resultados, quanto as análises que foram feitas
para se poder elaborar os modelos de compra por meio das variáveis do comportamento do
consumidor.

4.1 ANÁLISE DA BASE DE DADOS
Para que se fosse feita a análise da base de dados, foi necessário realizar uma extração
customizada dos dados, posto que os dados que são extraídos do sistema utilizado na loja não
possibilitam o cruzamento da informação do cliente com os produtos adquiridos.
Uma vez feita a extração customizada, o dado foi fornecido em 3 arquivos diferentes.
Um arquivo contém apenas as informações relacionadas ao cliente. O outro arquivo, por sua
vez, traz os itens que foram vendidos com informação de data, bem como com a descrição dos
produtos e serviços vendidos. Por fim, o terceiro arquivo reporta o agrupamento de itens
adquiridos, com a data da transação e dados do cliente.
Para realizar a análise, foi feito o cruzamento das informações acima a fim de se obter
em uma única base a informação consolidada das transações. A base de dados, nessa etapa, foi
tratada no software Excel.
Assim, foi possível analisar como se comportaram os clientes durante o período de
novembro de 2013, quando foi inaugurado o Pet Shop, a meados de dezembro de 2017.
No total, foram 51.374 transações de compra de produtos e serviços nesse período. No
entanto, fez-se necessário excluir as transações que não possuíamm cadastro de cliente. Isso
ocorre por duas razões, a primeira pode ser porque foi uma compra única do cliente e este não
fez o cadastro com o Pet Shop, e a segunda razão refere-se à compra feita pelo cliente em sua
primeira visita. Apesar de o cliente ter preenchido a ficha cadastral, esta não é automaticamente
atualizada no sistema. Ou seja, somente a partir da segunda compra deste cliente é que ele será
identificado.
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Com isso, após a exclusão das transações que não podem ser relacionadas com a base
de clientes, o número total de transações foi de 36.884. Tais transações foram efetuadas por
2.830 clientes.
Ainda, foram analisados os produtos vendidos ao longo do período em análise. No total,
o Pet Shop possui 5.440 produtos cadastrados em sua base de dados, que estão dispostos em 29
grupos de produtos. Os serviços fazem parte do grupo estética e clínica.
Antes de se descrever as análises, faz-se necessário enumerar as variáveis presentes na
base de dados para que se saiba o significado e a abrangência de cada uma.

4.1.1 VARIÁVEIS DA BASE DE DADOS

As variáveis presentes na base de dados analisada podem ser segmentadas de acordo
com sua finalidade. Foram identificadas variáveis relacionadas às transações e relacionadas aos
clientes, conforme as tabelas 1, 2 e 3 a seguir.
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Tabela 1: Variáveis relacionadas às transações
Variável
Id Cliente

Descrição
Identificação do cliente

Características
Campo composto de 8 dígitos sequenciais;
preenchido em todas as transações

Id Venda

Identificação da
transação

Campo composto de 8 dígitos sequenciais;
preenchido em todas as transações

Data

Data em que ocorreu a
transação
Hora em que ocorreu a
transação
Custo da mercadoria
vendida
Coluna destinada à
informação de estorno
de alguma transação
Forma como ocorreu o
pagamento

Campo composto de dia, mês e ano (dd/mm/aaaa);
preenchido em todas as transações
Campo composto de hora, minuto e segundo
(hh:mm:ss); preenchido em todas as transações
Campo composto com números; em alguns casos está
como 0
Campo preenchido com False ou True; preenchido
em todas as transações

Hora
CMV
Estorno

Pagamento

Tot_real

Valor pago pelo cliente
referente à transação

Vendedor

Nome do vendedor
responsável pela
transação
Identificação do
vendedor
Identificação do tosador

Id Vendedor
Id Tosador
Id Clinico
Código

Descrição

Codgrupo
Nome Grupo

Quantidade

Id Animal

Identificação do clínico
veterinário
Identificação do
produto/serviço
comprado
Descritivo do
produto/serviço
comprado
Identificação do grupo
de produto/serviço
Grupo do produto que
foi adquirido,
segmentado de acordo
com o produto/serviço
Número de peças que
foram adquiridas de um
determinado item
Identificação do pet

Campo preenchido com opções de cartão de crédito
ou débito, dinheiro, boleto, dentre outras opções;
campo preenchido em sua totalidade
Campo composto de números; preenchido em todas
as transações, em alguns casos está com 0
Campo composto de nomes; preenchido em todas as
transações
Campo composto de 8 dígitos; preenchido em todas
as transações
Campo composto de 8 dígitos; preenchido quando há
o serviço de tosa
Campo composto de 8 dígitos; preenchido quando há
o serviço de clínica
Campo composto de 6 dígitos; preenchido em todas
as transações
Campo atrelado ao código do produto/serviço

Campo composto de 4 dígitos, preenchido na maioria
das transações
Campo atrelado ao código do grupo

Campo composto de números; preenchido em todas
as transações
Campo composto de 8 dígitos; preenchido em
algumas transações

Fonte: Elaboração da autora

A fim de se esclarecer os tipos de grupo de produtos presentes na base de dados, abaixo
há uma tabela com os grupos cadastrados.
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Tabela 2: Tipos de grupo de produtos
Grupo
Acessórios
Areia Sanitária
Brinquedos
Cães – acessórios
Cães – alimentação natural
Cães – camas e afins
Cães – casas
Cães – coleiras e guias
Cães – estética
Cães – petiscos
Cães – ração
Cães – ração lata
Cães – roupas
Cães – comedouros
Clínica
Gatos – acessórios
Gatos – alimentação natural
Gatos – arranhadores
Gatos – estética
Gatos – rações
Gatos – casas camas
Livros
Medicamentos Clínica
Medicamentos Pet Shop
Outros
Produtos de higiene
Vacinas
Fonte: Elaboração da autora

Ainda, há as variáveis que dizem respeito aos clientes, conforme descrito na tabela
abaixo.
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Tabela 3: Variáveis relacionadas aos clientes
Variável
Id Cliente

Descrição
Identificação do cliente

Nome

Nome do cliente

Cadastro

Data em que foi feito o
cadastro

Atualizado

Bairro
CEP
Rua
Numero
Compl
Cidade

Campo composto de dia, mês e ano
(dd/mm/aaaa); campo preenchido em todos os
cadastros de cliente
Data em que foi atualizado Campo composto de dia, mês e ano
o cadastro do cliente
(dd/mm/aaaa); campo preenchido em todos os
cadastros de cliente
Bairro do cadastro do
Campo composto de nome do bairro;
cliente
preenchido em alguns cadastros
CEP do cadastro do cliente Campo composto de números; preenchido em
alguns cadastros
Rua do endereço do cliente Campo composto de nome da rua; preenchido
em alguns cadastros
Número da rua do
Campo composto de número da rua;
endereço do cliente
preenchido em alguns cadastros
Complemento do endereço Campo composto de complemento do
do cadastro do cliente
endereço; preenchido em alguns cadastros

CIC

Cidade do cadastro do
cliente
Número do cartão
fidelidade do cliente
CPF do cliente

RG

RG do cliente

Sexo

Qual o sexo do cliente

Dana

Data de nascimento do
cliente

E-mail

E-mail do cliente

Fone

Telefone do cliente

Cartaofid

Características
Campo composto de 8 dígitos sequenciais;
campo preenchido em todos os cadastros de
cliente
Campo composto de nome dos clientes;
preenchido em todos os cadastros de cliente

Campo composto de nome da cidade;
preenchido em todos os cadastros de cliente
Campo composto de 4 dígitos; preenchido em
alguns cadastros de cliente
Campo composto de dígitos; preenchido na
maioria dos cadastros de cliente
Campo composto de dígitos; preenchido em
poucos cadastros de cliente
Campo com “F” ou “M”; preenchido em
alguns cadastros de cliente
Campo composto de dia, mês e ano
(dd/mm/aaaa); preenchido em poucos
cadastros de cliente
Campo composto do e-mail; preenchido em
quase a totalidade dos cadastros de cliente
Campo composto de dígitos; preenchido na
maior parte dos cadastros de cliente

Fonte: Elaboração da autora

Ao se analisar os clientes que estão na base, tem-se que dos 4.015 clientes da base, há o
CEP de 931 desses. O endereço é uma variável que foi analisada no decorrer deste estudo para
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entender como a distância influencia a decisão de compra dos consumidores desse
estabelecimento. Assim, uma das questões do questionário aplicado no estabelecimento
buscava o CEP do cliente, para que se pudesse realizar tal cruzamento de informação.

4.2. ANÁLISE RFM

A análise RFM foi utilizada para se classificar e segmentar os clientes de acordo com
as métricas mencionadas. As informações de recência, frequência e valor monetário dos clientes
deu origem a 5 categorias ordinais correspondentes aos quintis (20% dos clientes da base de
dados). Para se analisar a recência é necessário identificar a última compra do cliente
(HUGHES, 2006). De um total de 2.830 clientes, foi feita a aplicação de quintis de acordo com
a compra mais recente de cada um. Para cada cliente, foi designado um número de 1 a 5, em
que 1 significa o cliente que fez a compra mais antiga, e 5 o cliente que fez a compra mais
recente.

A data mais recente de compra do quintil que agrega os 20% de clientes com compras
mais recente foi 12 de dezembro de 2017, data em que ocorreu a extração da base de dados. Por
outro lado, a data da compra mais antiga foi 30 de novembro de 2013. Vale ressaltar que o Pet
Shop foi inaugurado em novembro de 2013, o que se pode inferir que esse cliente visitou a loja
assim que foi inaugurada e não retornou mais. Além disso, a extração foi realizada no dia 12 de
dezembro de 2017 – dessa forma a data de transação mais recente é coincidente com essa data.

Ao se analisar a frequência das transações por cliente, sabe-se que das 51.374
transações, as que contabilizam para a análise são 36.884, uma vez que se fez necessário excluir
as transações que não possuem um “id_cliente” que possa ser identificado e acompanhado em
demais transações. Vale lembrar que as transações realizadas por clientes que não querem se
identificar são como id_cliente 0000. O que fez com que fossem excluídas as movimentações
desse tipo de cliente.

Com base nos dados coletados do Pet Shop, destaca-se que a média da frequência dos
clientes que figuram entre os 20% que mais utilizam os serviços, ou melhor realizam transações,
é de 2,4 vezes por mês; isso significa que tais clientes frequentam o estabelecimento a cada 13
dias, em média. Enquanto que para os demais usuários é de apenas uma vez por mês.
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Para se identificar a frequência dos clientes, optou-se em fazer uma média mensal,
considerando-se os meses em que houve visita à loja. No entanto, como havia mais de uma
transação por dia para determinados clientes, foi feito um ajuste para que fosse considerada
apenas uma transação, sumarizando suas transações naquele dia. Antes do ajuste, era possível
que um cliente tivesse a média de 11,1 visitas por mês. Após o ajuste, esse número foi para 7,0
visitas por mês. O interessante é notar que apesar do ajuste, o cliente ainda manteve uma alta
frequência, fazendo com que permanecesse no quinto quintil. Notou-se que a frequência das
visitas mensais à loja variou de 7,5 a 1,0 durante os meses em que o cliente se manteve ativo,
ou seja, durante o período em que realizou alguma transação na loja.

Ainda, para poder identificar as compras mensais, fez-se necessário inserir uma coluna
à tabela de registro de vendas para que as datas fossem reportadas apenas como mês e ano, ao
invés de dia, mês e ano como estava originalmente. Já para o valor das transações, se manteve
a mesma coluna, posto que a análise também foi realizada por mês, a fim de se manter a
consistência da análise.

Para os valores, foram ainda excluídos os valores que eram como estorno. Sabe-se que
pode ocorrer de haver inserção de aquisição de serviços/produtos equivocada. Com isso, para
garantir que não havia valores que pudessem levar a uma análise equivocada, considerou-se
apenas o que foi efetivamente cobrado do cliente. Assim, ao se considerar apenas os valores
que não foram estornados, o número de clientes ativos passou a ser 2.823.

Aplicados os quintis para cada etapa da RFM, fez-se o agrupamento da pontuação dos
quintis para cada cliente, sendo possível, desta forma, extrair o grupo de clientes mais
significantes para loja.

Algumas análises que foram possíveis de serem conduzidas uma vez feita a enumeração
dos clientes, foi identificar o comportamento dos clientes mais frequentes da loja. Em um
primeiro momento, selecionaram-se os clientes que frequentam ou frequentavam a loja mais do
que uma vez por semana. Isto é, aqueles que possuíam mais de 4 visitas por mês ao
estabelecimento, inferindo-se que toda semana visitam o Pet Shop. Com isso, foram
identificados 34 clientes, que representam 13,8% do valor total de compras dos 2.823 clientes
que foram analisados durante o período de novembro 2013 a dezembro 2017.
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Tabela 4: Frequência de visita por mês à loja
Frequência de visita

Quantidade de clientes

Mais do que 4/mês

34

1,2

1,2

De 2 a 4/mês

214

7,6

8,8

De 1 a 2/mês

849

30,0

38,8

1.726

61,2

100,0

1/mês

%

% acumulado

Fonte: Elaboração da autora
Nota: N = 2823

Além disso, o valor médio mensal dispendido por esse grupo mais frequente foi de
R$ 543,74. Ainda, o valor médio por transação foi de R$ 107,72. É interessante frisar que o
valor médio por transação dos 2.823 clientes foi de R$ 148,87. Apesar de o valor médio por
transação dos clientes analisados ser 38,20% superior ao valor dos clientes que são mais
frequentes, isso é devido ao fato de que os clientes mais frequentes embora possuam um valor
médio inferior ao valor médio total, eles são mais frequentes. Ou seja, ocorre a recorrência de
compra dentre os clientes mais frequentes, ocasionando em um valor por transação menor, mas
no total o valor é relevante.

Para Epstein (1994), a recorrência da aquisição de um produto ou serviço está
relacionada com a atribuição de experiências (passadas) positivas que motivam a decisão de
compra. Com isso, proporcionar um serviço e atendimento de boa qualidade pode garantir a
recorrência do cliente. De acordo com Gronross (1984), a empresa deve entender o que é e
como é percebida a qualidade de seus serviços pelo cliente. A partir disso, poderá estabelecer
não só a prestação de serviço com qualidade, mas também poderá comunicar de maneira efetiva
tal qualidade.

Ainda, ao se considerar os 1.097 clientes que frequentam o Pet Shop acima de 1 vez por
mês, é possível verificar que eles respondem por 86,5% do faturamento total com as vendas do
período em estudo. A média mensal de dispêndio desse grupo é de R$ 266,13. Com isso,
percebe-se que os clientes que possuem maior frequência são os mais relevantes em termos de
valor.
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Por isso, é necessário tratar os clientes como ativos de longo prazo (HUGHES, 2006).
As relações de longo prazo entre cliente e fornecedor favorecem a permanência do cliente com
o fornecedor, ou seja, reduzem o custo de troca de fornecedor, ocasionando em uma maior
retenção do cliente (GRONROOS, 1994).

Quanto ao valor médio dispendido por transação estar entre R$ 107,72 e R$ 148,87
conforme mencionado acima está em linha com pesquisas recentes (SARAIVA, 2016). O fato
de o animal de estimação ser considerado um membro da família (SARAIVA, 2016) faz com
que os gastos sejam, em média, superiores a R$ 100,00, uma vez que os clientes buscam os
melhores produtos e atendimento para o seu pet.

4.3. ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS
A análise de agrupamentos baseada em cluster é uma abordagem efetiva quando se tem
como objetivo avaliar o valor dos clientes e seu comportamento (YAO et al., 2014). Ainda,
Fan, Lau e Zhao (2015, p. 29) estabelecem que
For effective marketing, it is essential to identify a specific group of customers who
share similar preferences and respond to a specific marketing signal. Customer
segmentation applications can help identify different communities (segments) of
customers who may share similar interests. 8

Dado que a base de clientes ativos do Pet Shop detém 2.823 clientes, é relevante obter
a segmentação destes de acordo com suas similaridades. Por isso optou-se por realizar tal
análise no estudo.

Para se realizar a análise de cluster, foram eliminadas as transações que não possuíam a
identificação do cliente (id cliente 000000). Como resultado dessa eliminação, as transações
passaram de 51.374 para 36.884. Assim como os itens vendidos passaram de 138.536 para
97.887 durante o período da extração da base de dados.

Ainda, foi necessário retirar os itens que foram cadastrados como estorno para que não
prejudicassem a análise das compras de um determinado cliente. Com isso, as transações
totalizaram 36.622, enquanto que os itens vendidos foram 97.276. Por fim, dos 2.830 clientes
8

Para o marketing efetivo, é essencial identificar um grupo específico de consumidores que compartilham
preferências similares e respondem a um estímulo específico de marketing. Aplicação de segmentação de clientes
pode auxiliar a identificar comunidades (segmentos) de clients que podem compartilhar interesses similares.
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com transações ativas, a base foi ajustada para 2.823 (N) dado que 7 clientes estavam com
entrada inválida. Isto é, lhes foi atribuída alguma transação de maneira errônea.

Após feitos os ajustes na base de dados, em Excel, ocorreu a exportação desta base para
o software Minitab.

Ao se iniciar a análise de agrupamento, foram constatadas 2.823 observações e 7
variáveis:

Tabela 5: Variáveis do agrupamento
Variável

Descrição

Id_Cliente

Campo composto de 8 dígitos para identificação do cliente

Id_Cliente_Seq

Campo sequencial de dígitos para designar cada um dos
clientes

Data_Ult_Transac

Campo composto de 5 dígitos que retrata a data da última
transação feita pelo cliente

Total_Transac

Campo composto de número inteiro que indica o total de
transações que foram feitas pelo cliente, pode ser entendido
como a frequência total de visitas, durante o período em
análise (novembro 2013 a dezembro 2017)

Media_Transac_Mes Campo composto de número que corresponde à média de
transações por mês
Total_Valor

Campo composto de número que indica o total que o cliente
gastou (valor monetário) durante o período em análise
(novembro 2013 a dezembro 2017)

Media_Valor_Mes

Campo composto de número que corresponde à média de
valor gasto por mês

Fonte: Elaboração da autora

Utilizou-se o Software Minitab para se aplicar a análise multivariada de agrupamento
de observações na base RFM dos clientes. Optou-se por utilizar a base RFM que já estava com
a segmentação realizada. Ou seja, de certo modo, havia um padrão aplicado na base fazendo
com que não fosse mais necessário padronizar as variáveis desta base.
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A Ligação de Ward elenca grupos que possuem a distância mínima de dispersão dentre
eles, de acordo com Murtagh e Legendre (2014). Ainda, a Ligação de Ward busca por clusters
no espaço Euclidiano. Ainda, como o objetivo foi conduzir um estudo exploratório dos dados
do pet shop, outros métodos de ligação também foram testados, como o único, completa,
centroide e média, além do k-means com 5 agrupamentos. Dentre os resultados obtidos, após
explorar diversos métodos de ligação e distâncias entre os grupos, optou-se por distância
Euclidiana e Ligação de Ward.

Dendrograma
Figura 8: Dendrograma com Distância
Euclidiana e Ligação Ward
Ligação de Ward; Distância Euclideana

Similaridade

-22668,60

-15079,07

-7489,53

100,00

Observações

Fonte: Elaboração da autora
Nota: N = 2823

A partir do dendrograma foi possível visualizar 5 diferentes agrupamentos. Nota-se que
nem todos os grupos possuem a mesma quantidade de clientes.

Tabela 6: Quantidade de clientes por cluster
Cluster

Quantidade de Clientes
1

639

2

289

3

672

60

4

657

5

566

Fonte: Elaboração da autora
Nota: N=2823
Obs: Coloração da fonte da tabela remete à cor de apresentação deste cluster no dendrograma da Figura 8.

Quanto ao comportamento dos clusters, as tabelas 7 a 11 apresentam a distribuição RFM
para cada cluster que foi identificado pela análise de agrupamentos.

Tabela 7: Distribuição dos 639 clientes do cluster 1 de acordo com o quintil do RFM
1º Quintil

2º Quintil

3º Quintil

Recência

386

203

50

Frequência

362

277

Valor

250

194

106

4º Quintil

5º Quintil

74

15

Fonte: Elaboração da autora
Nota: Segmento denominado “Clientes especiais”
Obs: Coloração da fonte da tabela remete à cor de apresentação deste cluster no dendrograma da Figura 8.

Tabela 8: Distribuição dos 289 clientes do cluster 2 de acordo com o quintil do RFM

Recência

1º Quintil

2º Quintil

3º Quintil

1

188

100

Frequência
Valor

33
74

99

4º Quintil

5º Quintil

77

179

116

Fonte: Elaboração da autora
Nota: Segmento denominado “Clientes quase especiais”
Obs: Coloração da fonte tabela remete à cor de apresentação deste cluster no dendrograma da Figura 8.

Tabela 9: Distribuição dos 672 clientes do cluster 3 de acordo com o quintil do RFM
1º Quintil

2º Quintil

3º Quintil

4º Quintil

5º Quintil

80

173

261

128

30

Frequência

18

320

334

Valor

82

273

317

Recência

Fonte: Elaboração da autora
Nota: Segmento denominado “Clientes indiferentes”
Obs: Coloração da fonte da tabela remete à cor de apresentação deste cluster no dendrograma da Figura 8.
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Tabela 10: Distribuição dos 657 clientes do cluster 4 de acordo com o quintil do RFM
1º Quintil

2º Quintil

Recência
Frequência

83

Valor

3º Quintil

4º Quintil

5º Quintil

123

159

375

218

231

211

363

26

182

Fonte: Elaboração da autora
Nota: Clientes que precisam ser lembrados
Obs: Coloração da fonte da tabela remete à cor de apresentação deste cluster no dendrograma da Figura 8.

Tabela 11: Distribuição dos 566 clientes do cluster 5 de acordo com o quintil do RFM
1º Quintil

2º Quintil

Recência

3º Quintil

4º Quintil

5º Quintil

131

277

158

168

52

Frequência

121

78

147

Valor

241

246

79

Fonte: Elaboração da autora
Nota: Segmento denominado “Clientes que precisam de atenção”
Obs: Coloração da fonte da tabela remete à cor de apresentação deste cluster no dendrograma da Figura 8.

O agrupamento dos dados de RFM concentrou-se na combinação das três métricas.
Assim, o primeiro agrupamento representa os clientes que são mais recentes, mais frequentes e
possuem um alto valor médio de compras por mês, denominou-se clientes especiais.

Já o segundo agrupamento focou nos clientes que não são tão recentes, em sua maioria
possuem baixa frequência, mas o valor médio de compras mensal oscila entre médio e alto em
comparação com a população estudada. Este grupo foi denominado de clientes quase especiais.

Por sua vez, o terceiro agrupamento resultou dos clientes que não são tão recentes, com
baixa frequência e baixo valor médio mensal de compras. Este grupo foi caracterizado como
clientes indiferentes.

O quarto agrupamento reuniu os clientes com baixa recência, frequência média e baixo
a médio valor mensal de compras. Denominou-se os clientes deste grupo como clientes que
precisam ser lembrados. Infere-se pela distribuição do agrupamento dentre as métricas
estudadas que os clientes apesar de possuírem uma frequência relevante, não visitaram a loja
recentemente. Por isso, seria interessante lembra-los dos serviços oferecidos e novidades.
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Por fim, o quinto agrupamento representa os clientes não tão recentes, com uma
dispersão pela frequência de maneira a contemplar todos os quintis, mas com um alto valor de
compras. Este grupo foi denominado como clientes que precisam de atenção. Tais clientes
precisam de atenção porque há potencial de torna-los mais frequentes e recentes.

A fim de se analisar o cluster e suas particularidades, foram incorporadas as variáveis
identificadas no questionário para se realizar o boxplot. Por meio dos gráficos de boxplot é
possível visualizar a característica de cada cluster.

Vale ressaltar que o boxplot foi realizado com 70 (n) dos 140 clientes que responderam
ao questionário, seja por e-mail ou fisicamente na loja. A razão pela qual se analisou somente
os 70 clientes foi devido à exclusão de respondentes que não eram clientes, e também à exclusão
de clientes que não foram identificados, ou que não possuíam movimentação atrelada em seu
cadastro. Com isso, a partir de 13 respondentes que não eram clientes, e de 37 clientes que não
foram identificados, chegou-se ao número de 90 clientes identificados. No entanto, destes havia
20 que não possuíam movimentação de transação com o Pet Shop, resultando em 70 clientes
com respostas válidas.

Ao se considerar a análise de cluster desses 70 clientes, durante o período de análise
que contempla novembro de 2013 a dezembro de 2017, foi possível verificar a segmentação
abaixo:

Tabela 12: Quantidade de clientes por cluster
Cluster

Quantidade de Clientes
1

26

2

14

3

16

4

8

5

6

Fonte: Elaboração da autora
Nota: n=70
Obs: Coloração da fonte da tabela remete à cor de apresentação deste cluster no dendrograma da Figura 8.
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Gráfico 1: Boxplot de valor médio por transação considerando o cluster de clientes com base
no RFM
900
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Fonte: Elaboração da autora
Nota: n = 70

Percebe-se que os clientes indiferentes são os que possuem o mínimo de valor médio
por transação, de R$26,99. Por outro lado, os clientes quase especiais (cluster 2) apesar de
apresentarem uma baixa frequência possuem valor médio por transação relevante. Ainda, notase que os clientes que precisam de atenção (cluster 5) são os que possuem os valores mais alto
de valor médio por transação. No entanto, esse grupo possui uma recência baixa (antiga).

64

Gráfico 2: Boxplot de quantidade de cachorros considerando o cluster de clientes com base
no RFM

Quantidade de Cachorros

4

3

2

1

0
1

2

3

4

5

Cluster de clientes

Fonte: Elaboração da autora
Nota: n = 70

A quantidade de cachorros é praticamente similar em todos os clusters, exceto no grupo
de clientes que precisam de atenção (cluster 5). O fato de eles concentrarem o maior valor
médio por transação pode estar atrelado à quantidade de cachorros que possuem.

Gráfico 3: Boxplot de quantidade de gatos considerando o cluster de clientes com base no
RFM
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Fonte: Elaboração da autora
Nota: n = 70
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Clientes que possuem gatos ficaram concentrados nos grupos que possuem a menor
recência, ou seja, são os clientes que há mais tempo não visitam a loja. Isso pode ser devido ao
fato de que o gato não necessita um cuidado tão constante quanto o cachorro. No entanto,
estudos feitos no passado demonstram que há semelhanças entre donos de cachorro ou gato no
que diz respeito à experiência emocional (ZASLOFF, 1996), apesar de os donos de cachorro
possuírem a tendência mais latente do antropomorfismo (BOYA, DOTSON e HYATT, 2012).

Gráfico 4: Boxplot de quantidade de total de pets considerando o cluster de clientes com base
no RFM
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Fonte: Elaboração da autora
Nota: n = 70

Nota-se que os clientes do cluster indiferente (cluster 3) são os que possuem o menor
número total de pets, o que pode explicar a frequência e a média de valor mensal serem baixos.
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Gráfico 5: Boxplot de número de pessoas na residência considerando o cluster de clientes
com base no RFM
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Fonte: Elaboração da autora
Nota: n = 70

Os clientes que fazem parte do grupo dos que precisam de atenção (cluster 5) são os que
possuem, em sua maioria, de 1 a 2 pessoas em sua residência. Isso significa que podem ser tanto
solteiros, quanto casais sem filhos. Ainda, vale ressaltar que os clientes quase especiais
possuem, em sua maioria, 2 pessoas na residência, podendo-se inferir que são casais sem filhos.
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Gráfico 6: Boxplot de idade do cliente considerando o cluster de clientes com base no RFM
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Fonte: Elaboração da autora
Nota: n = 70

Os clientes indiferentes (cluster 3) são os que possuem a maior amplitude de idade
dentro do grupo. Isso pode ser devido à heterogeneidade dos clientes presentes neste cluster.
Por outro lado, os clientes que precisam de atenção (cluster 5) são os que possuem a menor
amplitude de idade, o que pode ser causado pela similaridade existente dentre os integrantes
deste grupo.
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Gráfico 7: Boxplot de NPS considerando o cluster de clientes com base no RFM
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Fonte: Elaboração da autora
Nota: n = 70

Net Promoter Score (NPS) é a nota que o cliente atribui à empresa. Essa nota pode variar
de 0 a 10, sendo que as notas de 0 a 6 correspondem aos detratores, notas 7 e 8 são os satisfeitos,
enquanto que notas 9 e 10 são os promotores da empresa (DOUGLAS, 2007).

Apesar de todos os clusters possuírem promotores do Pet Shop, os clientes especiais
possuem o maior volume dos promotores, enquanto que os clientes que precisam de atenção
são os mais neutros quanto a promover os serviços e produtos do Pet Shop.
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Gráfico 8: Boxplot de há quanto tempo é cliente (em meses) considerando o cluster de
clientes com base no RFM
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Fonte: Elaboração da autora
Nota: n = 70

É interessante notar que os clientes que fazem parte do grupo daqueles que precisam ser
lembrados (cluster 4) são, em sua totalidade, clientes antigos com mais de 2 anos e que não
fizeram nenhuma compra recentemente. Por isso, uma característica desse grupo é estarem há
mais tempo sem realizar uma transação na loja.
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Gráfico 9: Boxplot de renda do setor censitário considerando o cluster de clientes com base
no RFM
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Fonte: Elaboração da autora
Nota: n = 70

Nota-se que o público que frequenta o Pet Shop é de alto poder aquisitivo. O que mais
se destaca são os outliers do grupo de clientes especiais. Há pouca variação significante entre
os segmentos para essa variável.

Gráfico 10: Boxplot de distância do Pet Shop considerando o cluster de clientes com base no
RFM
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Fonte: Elaboração da autora
Nota: n = 70
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Gráfico 11: Boxplot de tempo em horas do deslocamento até o Pet Shop, considerando o
cluster de clientes com base no RFM
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Fonte: Elaboração da autora
Nota: n = 70

Devido à escala do gráfico 10, o gráfico 11 proporciona um melhor entendimento das
características de cada cluster. Notou-se que a maioria dos clientes quase especiais realizam um
trajeto de até 2 horas entre a residência e o Pet Shop. Por sua vez, os clientes especiais e aqueles
que precisam de atenção realizam trajetos que levam menos tempo de deslocamento.

4.4. TRANSFORMAÇÃO DE VARIÁVEIS
A renda foi uma das variáveis que sofreu transformação, uma vez que nem todos os
respondentes haviam inserido tal informação, conforme mencionado acima. Com isso, para que
se pudesse utilizar esta variável na análise de regressão, optou-se por coletar a renda do setor
censitário do IBGE.
O primeiro passo foi utilizar o serviço BatchGeo9 para transformar os CEPs da amostra
(n=70) em pontos que pudessem ser cruzados com os dados do IBGE. Para realizar a
transformação em ponto após o mapeamento pelo BatchGeo, utilizou-se a ferramenta10
disponível online que trata a extensão dos arquivos. Por fim, para que se pudesse relacionar a

9

https://pt.batchgeo.com/
http://www.zonums.com/online/kml2shp.php

10
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renda do setor censitário com o CEP informado pelo cliente, utilizou-se o software ArcView
GIS 3.2.

A variável relacionada há quanto tempo é cliente do Pet Shop foi alterada para se
eliminar os intervalos, através da utilização do ponto médio do intervalo, exceto para os clientes
que há mais de 3 anos frequentam a loja. Para esses clientes aplicou-se 10% a mais do tempo,
resultando em 40 meses. Abaixo estão as mudanças que foram aplicadas:

Tabela 13: Transformação na variável há quanto tempo é cliente
Variável Original

Variável Transformada

Menos de 6 meses

3 meses

Entre 6 meses e 1 ano

9 meses

Entre 1 e 2 anos

18 meses

Entre 2 e 3 anos

30 meses

Mais de 3 anos

40 meses

Fonte: Elaboração da autora

A variável sexo, que possuía como respostas possíveis Feminino o Masculino, foi
transformada na variável SexoF, sendo 0 para masculino e 1 para feminino.
A distância, em quilômetros, foi obtida pelo Google Maps 11 por meio do cálculo do
melhor caminho, por veículo particular, entre dois pontos (o CEP informado pelo respondente
e o Pet Shop). A partir desse trajeto foi possível calcular o tempo estimado de deslocamento.
Inicialmente, o dado estava em dias; houve a transformação do dado em horas, para facilitar o
entendimento e comparação entre os clientes.

As questões que possuíam escala de 5 pontos também foram ajustadas. Assim, respostas
como sempre, totalmente importante, ou totalmente satisfeito receberam a pontuação 5.
Enquanto que respostas como nunca, totalmente sem importância, ou totalmente insatisfeito
foram pontuadas com 1. As demais pontuações, 2, 3 e 4 foram atribuídas conforme os critérios
mencionados.

11

https://maps.google.com/
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Para as variáveis que eram qualitativas utilizou-se o método de variáveis dummy para
quantificá-las. De acordo com Missio e Jacobi (2007), as variáveis dummy contribuem para o
modelo de regressão na medida em que permitem que variáveis qualitativas sejam incorporadas
ao modelo sem que características como proporção e razão sejam erroneamente embutidas.

Sweeney, Williams e Anderson (2013) explicam que no evento de uma variável
categorizada com mais de dois níveis, será necessário modificar a variável para k-1 de variável
indicadora que será categorizada com 0 ou 1, sendo k o número de níveis da variável
categorizada.

No estudo, determinadas variáveis atitudinais foram alocadas como variáveis dummy
para possibilitar o modelo de regressão, conforme os autores mencionaram acima. Assim, foram
inseridas novas variáveis na análise. As tabelas 13 a 17 descrevem essas transformações.

Tabela 14: Transformação da variável Formação Acadêmica em variável dummy
Formação Acadêmica
Superior Incompleto
Superior Completo
Pós / MBA / Mestrado / Doutorado
Ensino Médio Completo

Instr1
1
0
0
0

Instr2
0
1
0
0

Instr3
0
0
1
0

Fonte: Elaboração da autora

Tabela 15: Transformação da variável Profissão em variável dummy
Profissão
Empresário
Estudante
Funcionário de empresa
Profissional liberal
Outro (especifique)

Prof1

Prof2
1
0
0
0
0

Prof3
0
1
0
0
0

Prof4
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0

Fonte: Elaboração da autora
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Tabela 16: Transformação da variável Tipologia Familiar em variável dummy
Tipologia
Familiar
Moro sozinho(a)
Moro com meu(s)
filho(s)
Somos um casal
sem filho
Somos um casal
com filho(s)
Somos um casal
com filho(s) que
não moram mais
conosco
Moro com meus
pais
Outro
(especifique)

TipFam
1
1
0

TipFam
2
0
1

TipFam
3
0
0

TipFam
4
0
0

TipFam
5
0
0

TipFam
6
0
0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Fonte: Elaboração da autora

Tabela 17: Transformação da variável O que o Pet é para o cliente em variável dummy
O Pet É
Como um filho
É um membro da família
Meu companheiro e confidente
Outro (especifique)

Pet_eh_1

Pet_eh_2
1
0
0
0

Pet_eh_3
0
1
0
0

0
0
1
0

Fonte: Elaboração da autora

Tabela 18: Transformação da variável Cluster em variável dummy
Cluster
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 5

Cluster_1 Cluster_2 Cluster_3 Cluster_4
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Fonte: Elaboração da autora

4.5. REGRESSÃO
A análise de regressão visa a identificar as variáveis que mais contribuem para a
explicação da variável dependente. O objetivo foi identificar quais variáveis melhor preveem o
valor médio da transação por meio do R2 (coeficiente de determinação do modelo). Com isso,
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aplicou-se o modelo de regressão linear múltipla com técnica stepwise e nível de significância
de 0,05. A regressão linear múltipla compreende a utilização de variáveis que estão
correlacionadas com a variável dependente, no caso valor médio da transação. Já a técnica
stepwise contribui para selecionar, por meio da aplicação de diversas rodadas de modelos,
apenas as variáveis que são significativas para o modelo (AMÉRICO e LACRUZ, 2017).

Nas análises a seguir, tem-se como métrica de comparação para elencar a variável que
melhor explica as transações o R2 . Sabe-se que o R2 pode variar de 0 a 1, e quanto mais próximo
for de 1 significa que a variável melhor explica a variação da variável dependente. A equação
selecionada para representar e explicar o modelo foi a que possuía o maior valor de R 2.

Foi realizada a análise de regressão com o Software Minitab. O intuito foi entender
como a variável resposta (y) se comporta diante das demais variáveis. Ou seja, buscou-se
estudar a variação do valor médio por transação de compra dos clientes conforme as demais
variáveis verificadas na base de dados do Pet Shop.

Nesta seção são analisados 5 diferentes modelos de regressão, conforme descrito abaixo:
•

Modelo 1: considera a variável resposta (y) como o valor médio da transação durante os
anos de 2013 a 2017;

•

Modelo 2: considera como y o valor médio da transação de 2017;

•

Modelo 3: atribui a diferença do valor médio de transação de 2017 e 2016 como variável
y;

•

Modelo 4: considera como variável y o valor médio de transação de 2017 e variável
explicativa (x) o valor médio de transação de 2016; e

•

Modelo 5: determina que a variável resposta (y) é o valor médio de transação de 2017,
sendo que as variáveis explicativas são valor médio de transação de 2016, variáveis
atitudinais e variáveis do cluster.

Na Figura 3 do capítulo 3 (Metodologia), há um breve esquema de como são os modelos
e quais variáveis serão contempladas em cada um.

Ao se analisar o Modelo 1 apenas com as variáveis da base se tem o seguinte resultado:
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Tabela 19: Sumário do Modelo 1
Detalhes do Modelo

R2

Y e variáveis da base

61,81%

Y e variáveis atitudinais

29,92%

Y com ambos tipos de variável

67,70%

Fonte: Elaboração da autora
Obs.: Coloração da tabela remete às cores da Figura 3
Nota: n = 70

Quando se analisa o modelo tradicional, ou seja, somente as variáveis que estão na base
de dados da loja, em comparação com o modelo que adiciona as variáveis atitudinais à
regressão, tem-se um incremento do valor de R2.

A equação que contempla os dois tipos de variável é:

Y

=

1,1 + 34,3 Gatos - 41,83 Quintil_Freq + 87,03 Quintil_Valor

(1)

Y : é o valor médio de transação durante o período de 2013 a 2017
Gatos : é a quantidade de gatos que o respondente possui
Quintil_Freq : quintil da frequência do modelo RFM, o valor varia de 1 a 5, sendo que 5 referese ao cliente com maior frequência média mensal
Quintil_Valor : quintil do valor do modelo RFM, o valor varia de 1 a 5, sendo que 5 refere-se
ao cliente com maior valor médio de transação mensal

É interessante notar que o quintil da frequência foi considerado como uma das variáveis
explicativas e com coeficiente negativo. Isso significa que quanto mais frequente o cliente,
menor será o seu valor médio de transação. No entanto, é necessário mencionar que esse cliente
frequente realiza diversas transações ao longo de um mês. Com isso, conforme mencionado
acima na seção em que se analisa os resultados do RFM, é de se esperar que o valor médio de
transação de um cliente frequente seja menor. Mas, se for analisado o dispêndio mensal desses
clientes, será maior do que daqueles que não são tão frequentes. Por isso, para um prestador de
serviços, perceber os clientes como ativos de longo prazo que se precisa manter é focar em
serviços de alta qualidade e na recorrência (HUGHES, 2006; EPSTEIN, 1994).

A quantidade de gatos foi elencada como uma variável explicativa relevante. De acordo
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com a equação (1), o coeficiente desta variável foi 34,3. Em pesquisa sobre a diferença entre os
donos de gatos e cachorros, Zasloff (1996) identificou que o comportamento destes dois grupos
possui similaridades. Em linha com os resultados de Zasloff (1996), há a pesquisa feita pelo
The Statistics Portal (2015) pesquisando o mercado dos EUA demonstra que o gasto anual
estimado com gatos e cachorros é próximo. Enquanto o primeiro possui uma estimativa de
US$ 1.228,90, o segundo possui o valor de US$ 1.311,70.

Diante do exposto acima, deve-se avaliar a variável gatos conforme a amostra (n = 70)
que foi coletada. Nessa amostra, havia em média 1,6 cachorro por respondente e 2,5 gatos por
respondente, dentre aqueles que possuíam o animal em tela. Com isso, a partir de um número
maior de animais, espera-se que o valor médio de transação também seja maior.

Tabela 20: Sumário do Modelo 2
Detalhes do Modelo

R2

Y(2017) e variáveis da base

46,46%

Y(2017) e variáveis atitudinais

20,74%

Y(2017) com ambos tipos de variável

65,35%

Fonte: Elaboração da autora
Obs.: Coloração da tabela remete às cores da Figura 3
Nota: n = 70

O modelo 2 possui como variável resposta o valor médio de transação do ano de 2017.
Assim como no modelo 1, as variáveis atitudinais ao serem adicionadas ao modelo contribuíram
para o incremento do R2.

A equação desse modelo é:
Y2017 = -186,7 + 169,9 Instr1 + 91,4 Pet_eh_1 + 133,5 Pet_eh_2
+ 52,3 Outros_Pets + 30,30 Quintil_Rec - 36,26 Quintil_Freq
+ 61,56 Quintil_Valor

(2)

Y2017 : é o valor médio de transação em 2017
Instr1 : variável dummy referente a superior incompleto
Pet_eh_1 : variável dummy referente ao pet ser visto como um filho pelo seu dono
Pet_eh_2 : variável dummy referente ao pet ser visto como um membro da família pelo seu
dono
Outros_Pets : quantidade de outros pets que não são cachorro ou gato
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Quintil_Rec : quintil da recência do modelo RFM, o valor varia de 1 a 5, sendo que 5 refere-se
ao cliente mais recente em suas transações
Quintil_Freq : quintil da frequência do modelo RFM, o valor varia de 1 a 5, sendo que 5 referese ao cliente com maior frequência média mensal
Quintil_Valor : quintil do valor do modelo RFM, o valor varia de 1 a 5, sendo que 5 refere-se
ao cliente com maior valor médio de transação mensal

A variável que diz respeito a como o dono percebe o seu pet, que contemplam considerar
o pet um membro da família ou como um filho são as opções que possuem o maior afeto
envolvido. Diante do exposto, pode-se mencionar que o aspecto comportamental e como o pet
é visto pelo dono influenciam o comportamento de compra. Em especial quando os donos
buscam compensar a ausência de tempo com o pet por meio de dispêndios serviços e produtos
de alta qualidade e caros (IPSOS, 2017).

Ainda, a Animal Medicines Australia (2016) publicou em seu relatório sobre pets que o
fato de se considerar o pet como membro da família faz com que o dispêndio com eles aumente
uma vez que os donos buscam serviços e produtos destinados ao bem-estar de seu animal.
Assim, o consumo desses produtos passa a ocorrer, preferencialmente, em lojas especializadas,
e não mais em supermercados como antes.

Tabela 21: Sumário do Modelo 3
Detalhes do Modelo

R2

Y(2017-2016) e variáveis da base

30,07%

Y(2017-2016) e variáveis atitudinais

27,89%

Y(2017-2016) com ambos tipos de variável

52,60%

Fonte: Elaboração da autora
Obs.: Coloração da tabela remete às cores da Figura 3
Nota: n = 70

A diferença entre o valor médio das transações de 2017 e de 2016 pode ser melhor
explicada com a incorporação de variáveis atitudinais conforme demonstrado na Tabela 20.
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A equação desse modelo é:
Y20172016

= -396 + 32,5 Pessoas_Residencia + 66,5 Gatos

(3)

+ 48,7 Satisf_Pratic + 50,9 Quintil_Rec - 61,5 Quintil_Freq
+ 36,8 Quintil_Valor

Y2017-2016 : é a diferença entre o valor médio de transação de 2017 e de 2016
Pessoas_Residencia : é a quantidade de pessoas que moram na residência do respondente
Gatos : é a quantidade de gatos que o respondente possui
Satisf_Pratic : satisfação com a praticidade de se ter serviços de banho e tosa, clínica veterinária
e produtos em somente um lugar, no Pet Shop em estudo, o valor varia de 1 a 5, sendo que 5 se
refere a totalmente satisfeito e 1 se refere a totalmente insatisfeito
Quintil_Rec : quintil da recência do modelo RFM, o valor varia de 1 a 5, sendo que 5 refere-se
ao cliente mais recente em suas transações
Quintil_Freq : quintil da frequência do modelo RFM, o valor varia de 1 a 5, sendo que 5 referese ao cliente com maior frequência média mensal
Quintil_Valor : quintil do valor do modelo RFM, o valor varia de 1 a 5, sendo que 5 refere-se
ao cliente com maior valor médio de transação mensal

A pesquisa Radar Pet (2013) aponta a maior presença de pets em lares que possuem
casa com filhos, sendo filhos adultos (acima de 18 anos) o grupo mais relevante. A variação na
diferença entre o valor médio de transação de 2017 para 2016 pode ser explicada pela
quantidade de pessoas que habitam na residência.

Já os clientes que se mostraram satisfeitos com a praticidade de se ter diversos serviços
para o pet em um só local são propícios a intensificarem seus dispêndios de um ano para o
outro. Em termos gerais, tal praticidade também pode ser entendida como a satisfação com o
conjunto de serviços oferecidos, gerando uma experiência positiva para o cliente de que a sua
expectativa foi atendida (GRONROOS, 1984).

Tabela 22: Sumário do Modelo 4
Detalhes do Modelo

R2

Y(2017) e valor médio de transação de 2016

9,09%

Fonte: Elaboração da autora
Obs.: Coloração da tabela remete às cores da Figura 3
Nota: n = 64
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A equação desse modelo é:
Y2017 = 134,8 + 0,356 Y2016

(4)

Y2017 : é o valor médio de transação em 2017
Y2016 : é o valor médio de transação em 2016

É importante ressaltar que para se obter a regressão do modelo 4 foi feito um ajuste no
valor médio de transação em 2017. Como havia 6 clientes sem transação em 2017, esses tiveram
o valor de suas transações computado como vazio, ao invés de 0. Assim, quando se aplicou a
técnica Stepwise na regressão, essas 6 linhas não foram computadas na análise. Com isso, o
total de observações do Modelo 4 (n) que antes era de 70, passou a ser de 64.

O modelo 4 possui o intuito de verificar o que Knott, Hayes e Neslin (2002) afirmaram
de que a cesta de produtos dos clientes é uma variável preditiva relevante e essencial para ser
considerada em um modelo de compras.

Posto que o n considerado no modelo foi baixo devido à restrição amostral, optou-se
por realizar a análise de regressão com todos os clientes (N = 2.823) da base do RFM. Uma vez
selecionados os 715 clientes que possuíam transação em 2016 e em 2017, usou-se a técnica
Stepwise para a análise de regressão. O R2 dessa análise foi de 28,53%, que é ainda abaixo dos
demais valores obtidos nos modelos anteriores.

A fim de se verificar se é possível incrementar o modelo do valor médio das transações
de 2017, realizou-se o modelo 5, o qual adiciona ao modelo 4 as variáveis de comportamento
elencadas no questionário e as variáveis de cluster que foram identificadas na análise RFM,
além das variáveis da base de dados.
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Tabela 23: Sumário do Modelo 5
Detalhes do Modelo

R2

Y(2017) e variáveis y(2016), atitudinais, cluster 44,29%
Y(2017) e variáveis y(2016), atitudinais,

68,13%

cluster e variáveis da base
Fonte: Elaboração da autora
Obs.: Coloração da tabela remete às cores da Figura 3
Nota: n = 64

Nota-se que há incrementos significativos no modelo ao se inserir as variáveis
atitudinais e as de análise da base de dados, mais especificamente as de RFM.

É interessante notar que pela técnica Stepwise, com valor-P menor do que 0,05 as
variáveis consideradas no modelo estão na equação abaixo:

Y2017

= -229,3 + 39,24 Quintil_Rec - 41,65 Quintil_Freq

(5)

+ 67,97 Quintil_Valor + 159,2 Instr1 + 84,8 Pet_eh_1
+ 125,3 Pet_eh_2 + 52,5 Outros_Pets + 83,6 Cluster_4
Y2017 : é o valor médio de transação em 2017
Quintil_Rec : quintil da recência do modelo RFM, o valor varia de 1 a 5, sendo que 5 refere-se
ao cliente mais recente em suas transações
Quintil_Freq : quintil da frequência do modelo RFM, o valor varia de 1 a 5, sendo que 5 referese ao cliente com maior frequência média mensal
Quintil_Valor : quintil do valor do modelo RFM, o valor varia de 1 a 5, sendo que 5 refere-se
ao cliente com maior valor médio de transação mensal
Instr1 : variável dummy referente a superior incompleto
Pet_eh_1 : variável dummy referente ao pet ser visto como um filho pelo seu dono
Pet_eh_2 : variável dummy referente ao pet ser visto como um membro da família pelo seu
dono
Outros_Pets : quantidade de pet que não é cachorro ou gato
Cluster_4 : são os clientes alocados no cluster 4 que corresponde aos clientes que precisam ser
lembrados

As variáveis atitudinais selecionadas pelo modelo de regressão possuem efeito positivo
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na explicação do valor médio de transação de 2017. Dentre as variáveis explicativas
selecionadas e que ainda não foram explanadas nos modelos anteriores, tem-se superior
incompleto como formação acadêmica, quantidade de outros pets e fazer parte do cluster de
clientes que precisam ser lembrados.

A variável explicativa superior incompleto foi apontada como relevante, o que está em
linha com estudos realizados nos Estados Unidos de que os millennials são a geração de que
humanizou mais o pet e que não possui restrições com gastos com o pet (APPA, 2017). Se for
considerado que parte dos millennials podem ainda estar na faculdade, faria sentido possuir
ensino superior incompleto influenciar no valor médio de transação.

Quanto a outros pets, vale ressaltar o que foi mencionado acima no modelo 1, de que
quanto maior o número de pets, maior será o valor médio de transação. Ao se analisar os clientes
que possuíam outros pets, todos possuíam mais do que 1 cachorro.

O cluster dos clientes que precisam ser lembrados são os clientes menos recentes, mas
que possuem uma frequência significativa e valor pouco relevante. O coeficiente positivo dessa
variável demonstra que esses clientes possuem potencial de valor médio de transação relevante
quando vão à loja.

4.6. ANÁLISE GEO ESPACIAL
A variável renda domiciliar, conforme mencionado no capítulo de Metodologia, foi
dimensionada por meio do CEP informado pelo cliente, dado que nem todos os clientes
responderam a renda domiciliar no questionário.

A partir de dados coletados de diversas bases para se obter a renda do domicílio dos
clientes, capturou-se, em parte, a essência do Big Data (ALMEIDA e CATALIN, 2013). Ainda,
Davies (1976) afirma que a localização do cliente pode ser útil para ações de marketing.

A análise da renda por meio da localização do cliente é útil em estudos que visam
determinar o impacto da renda. Como a renda é uma variável sensível de ser respondida, uma
vez que se tenha o CEP é possível estimar a renda do domicílio em questão por meio do
cruzamento de tabelas do Setor Censitário e Malhas Territoriais do IBGE.
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Ainda, no que diz respeito à localização do cliente, o CEP foi útil para se calcular por
meio do Google Maps a distância, em quilômetros da residência do cliente até o Pet Shop. Uma
vez calculada a distância, foi possível obter, também, o tempo de viagem.

Notou-se que as variáveis explicativas relacionadas com a distância e com a renda não
foram tão significativas a ponto de serem consideradas no modelo. Isso pode ser explicado pelo
fato de o pet ser considerado um membro da família e seu dono buscar o melhor serviço ou
produto para o máximo bem-estar do pet (HOLBROOK, 2008).
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5.

CONCLUSÃO

5.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os modelos que contemplavam comparar a inserção de variáveis atitudinais
reportaram incrementos no R2 com o uso das variáveis tradicionais e das atitudinais. Pode-se
comprovar o objetivo inicial do estudo que era de verificar a ocorrência de ganhos incrementais
ao se incorporar variáveis do comportamento do consumidor ao modelo.

De acordo com Knott, Hayes e Neslin (2002), a análise por meio de rede neural pode
ter melhores resultados, mas sua implicação gerencial é menos relevante, uma vez que a
interpretação dos modelos é de difícil obtenção. Com isso, no presente estudo trabalhou-se
apenas com a análise de regressão multivariada.

Quanto às variáveis explicativas do modelo tradicional, as variáveis relacionadas ao
quintil de frequência e valor foram consideradas em todos os modelos, demostrando dessa
forma como as compras passadas afetam as compras futuras (KNOTT, HAYES e NESLIN,
2002). Já a variável explicativa referente à recência se fez presente em todos os modelos, exceto
em um. Vale ressaltar que de acordo com Hughes (2006), a recência mede as compras mais
recentes feitas pelos clientes. Como no modelo 1, que foi o único em que não foi selecionada a
recência, o intuito era verificar a variável resposta como o valor médio de transações ocorridas
durante todo o período de 2013 a 2017, o fato de não se concentrar apenas nas transações de
2017 fez com que a recência diminuísse sua relevância de explicação.

O objetivo secundário do estudo era elencar as variáveis atitudinais que mais
contribuíram para o modelo. As variáveis que mais se destacaram foram: ensino superior
incompleto, outros pets, gatos, satisfação com praticidade, o pet é membro da família, o pet é
como um filho, número de pessoas na residência e o cluster de clientes que precisam ser
lembrados.

Esperava-se no início do projeto que variáveis atitudinais como distância, sexo, idade,
tipologia familiar e satisfação com preço fossem ser relevantes. No entanto, é importante
mencionar a ressalva de que os modelos foram feitos com n = 70, que pode não retratar de
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maneira totalmente acurada o universo populacional do Pet Shop.

Os modelos 2 e 5 possuem as variáveis explicativas selecionadas quase que similares
em sua integralidade. A diferença se deu no modelo 5 em que há a variável de cluster, dado que
neste modelo foi adicionada a classificação do cluster na análise. Assim, o modelo 5 com R 2
68,13% é o modelo que melhor explica o comportamento dos clientes do Pet Shop.

A tabela a seguir possui o intuito de consolidar os resultados dos 5 modelos, facilitando
desta forma a comparação entre eles. Vale mencionar que a versão selecionada de cada modelo
é a que possui o maior R2.

Tabela 24 - Resumo dos resultados dos modelos
R2

Variáveis independentes selecionadas

Modelo 1
Modelo 2

67,70%
65,35%

Modelo 3

52,60%

Modelo 4
Modelo 5

9,09%
68,13%

Gatos, Quintil Frequência, Quintil Valor
Instr1 (superior incompleto), Pet_eh_1 (como um filho),
Pet_eh_2 (membro da família), Outros Pets, Quintil
Recência, Quintil Frequência, Quintil Valor
Pessoas na Residência, Gatos, Satisfação com Praticidade,
Quintil Recência, Quintil Frequência, Quintil Valor
Valor médio de transação de 2016
Quintil Recência, Quintil Frequência, Quintil Valor, Instr1
(superior incompleto), Pet_eh_1 (como um filho), Pet_eh_2
(membro da família), Outros Pets, Cluster 4 (clientes que
precisam ser lembrados)

Fonte: Elaboração da autora
Obs.: Coloração da tabela remete às cores da Figura 3

No que diz respeito aos objetivos do estudo, os modelos 1, 2, 3 e 5 comprovaram que a
inclusão de variáveis atitudinais extraídas do questionário contribuiu para a relevância do
modelo. Assim, pode-se considerar como aceita a hipótese inicial da pesquisa que visava
comprovar o aferimento de ganhos incrementais por meio de variáveis do comportamento do
consumidor.

Por outro lado, o modelo 4 que visava comprovar que as compras passadas são uma
variável explicativa válida para as compras futuras não obteve uma relevância alta (9,09%).
Uma das razões para isso pode ter sido o baixo número amostral que foi decorrente dos
questionários válidos.
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A figura abaixo ilustra os resultados obtidos em cada um dos modelos.
Figura 9 – Resultado (R2) obtido dos 5 modelos finais de regressão linear multivariada

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Modelo 5

61,81%

46,46%

30,07%

9,09%

44,29%

29,92%

20,74%

27,89%

67,70%

65,35%

52,60%

68,13%

Legenda:
VMT = valor médio de transação
y = variável resposta
x = variável explicativa
x: variáveis da base de dados de transações do Pet Shop
x: variáveis atitudinais extraídas do questionário
x: variáveis da base de dados e atitudinais
x: VMT, do ano de 2016

x: VMT do ano de 2016, variáveis de cluster e
atitudinais
x: VMT do ano de 2016, variáveis de cluster,
atitudinais e da base de dados

Fonte: Elaboração da autora
Obs.: Coloração da tabela remete às cores da Figura 3

5.2. IMPLICAÇÕES GERENCIAIS
A primeira implicação gerencial é a importância da realização de análises quantitativas
na base de dados de lojas e estabelecimentos de oferta de produtos e serviços para se buscar
melhor entendimento dos tipos e clientes e suas preferências. No caso do Pet Shop analisado,
através de técnicas de RFM foi possível agrupar os clientes de acordo com a recência,
frequência e valor monetário mensal deles. Essa técnica é útil para se compreender o valor dos
clientes ao longo do tempo e, ainda, verificar os que estariam propícios a receber uma oferta ou
promoção da loja (HUGHES, 2006).

É comum as empresas já possuírem um sistema que agrega os dados dos clientes, com
suas últimas transações e algum dado relacionado ao cadastro dessas pessoas. Desta forma, as
empresas detêm uma valiosa ferramenta para conhecerem seus clientes e fazerem ofertas mais
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assertivas para eles. No entanto, é necessário realizar o treinamento da força de vendas para que
sejam capazes de compreender as necessidades dos clientes, oferecendo o produto que seja mais
adequado para aquele momento (VIEIRA, PIRES e GALEANO, 2013).

Além disso, os funcionários precisam estar cientes sobre a importância de se manter um
cadastro correto e atualizado do cliente. Geralmente, o cliente precisa preencher uma ficha que
depois é digitalizada para o sistema. No entanto, cada cliente preenche como melhor lhe
convém, por isso que nem todos os clientes possuem todas as informações preenchidas. Outro
ponto que seria interessante verificar é se o CEP corresponde à localização. Espera-se que o
atendente possa em uma segunda visita do cliente preencher ou confirmar as informações que
são dúbias.

Em adição, as empresas podem conhecer mais sobre seus clientes e aumentar a sua
satisfação com os serviços e produtos oferecidos. Um cliente que possui uma série de benefícios
com a empresa avaliará as consequências de mudar de fornecedor (KAMAKURA et al., 2003).
O custo de mudança é considerado como os custos que o cliente deve arcar quando muda o
fornecedor, por exemplo compra de equipamentos que sejam compatíveis com esse novo
provedor de serviço (PORTER, 1986).

Por meio da base de dados é possível elaborar modelos de compra que terão poder de
explicação relevante, mas não tão robusto quanto se as variáveis atitudinais não fossem
incluídas. Para se determinar as variáveis que devem ser incluídas, é importante conhecer o
público alvo da empresa. Por mais que o estudo tenha sido conduzido em um Pet Shop, ele foi
focado para o público específico daquela loja. Isso significa que caso esse estudo seja replicado
em um outro estabelecimento do mesmo segmento, será necessário adequar as variáveis
atitudinais no questionário.

Entretanto, determinadas variáveis podem servir de aprendizado e, até mesmo, serem
utilizadas, tais como a renda domiciliar obtida pelos dados do Censo Demográfico mais recente
do IBGE, agregado por setores censitários. Conforme mencionado anteriormente, buscou-se
por meio de cruzamento de demais bases de dados a renda domiciliar do cliente com a
informação do CEP. O aprendizado que se tem é que uma série de dados sócio-econômicodemográficos podem vir a enriquecer as informações originárias dos clientes a partir de sua
simples localização residencial ou de trabalho.
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Como segunda implicação gerencial, menciona-se o conhecimento do contexto dos
clientes.

O modelo 1 ao elencar gatos como uma das variáveis explicativas, apontou que apesar
de se ter um modelo de regressão, é sempre interessante avaliar o contexto das variáveis que
foram elencadas. Os modelos 2 e 5 também são exemplos de casos em que se precisa verificar
o contexto da variável explicativa. Nesses dois últimos modelos foi selecionada a variável
outros pets. No entanto, ao se verificar os clientes que possuíam outros pets, notou-se que eram
clientes que possuíam uma quantidade de cachorros acima da média da base analisada (n = 70).

Ainda, uma implicação que se desdobra dessa é em relação à amostra. O universo
estudado já era restrito (clientes da loja e com transação cadastrada), o que fez com que
determinados modelos ficassem com a interpretação prejudicada, como o modelo 4. Apesar de
Knott, Hayes e Neslin (2002) estipularem que a cesta de produtos passada é a melhor variável
explicativa para um modelo de NPTB, o resultado do modelo 4 visava comparar o valor médio
de transação de 2017 com base no valor médio de transação de 2016 não obteve R2 relevante.

Uma das razões para a baixa significância do modelo 4 foi o número restrito da amostra,
pois quando se extrapolou a análise de n = 64 para n = 715, o R2 teve um incremento de 9,09%
para 28,53%, tornando seu poder de explicação mais significante na prática

Assim, para que se possa realizar o modelo de compra, de uma maneira mais assertiva,
recomenda-se que sejam preenchidos campos relacionados não só à idade e ao CEP do cliente,
mas também sobre sua tipologia familiar e grau de escolaridade. Caso os clientes demonstrem
certa restrição em preencher todos os campos do cadastro, promoções e sorteios em que o
cliente precisa preencher tais campos podem ser um impulsionador para se obter as
informações.

As empresas hoje querem conhecer o seu cliente para que possam realizar ofertas
personalizadas e o cliente se sinta individualizado. Em um mercado de serviços e altamente
pulverizado, o marketing de relacionamento é essencial (GRONROOS, 1994). Assim, quando
se trata de serviços, em especial para um Pet Shop que precisa competir com diversas empresas
para aumentar sua participação no mercado, o relacionamento com o cliente deve ser pensado
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de forma a entender suas expectativas quanto à qualidade do serviço. O cliente satisfeito com o
serviço retornará quando precisar novamente.

Ao se levar em consideração que para o cliente o pet é como se fosse um membro da
família (OLIVEIRA, 2006), a satisfação do cliente com o serviço prestado é um fator decisivo
no retorno do cliente ao Pet Shop. Em adição, como os clientes querem o melhor para o seu pet,
a distância até a loja não se torna um impeditivo quando o bem-estar do pet é o fator
preponderante de decisão (ANIMAL MEDICINES AUSTRALIA, 2016).

Diante do exposto, é interessante a loja pensar em um ambiente que seja agradável para
o cliente e em selecionar funcionários que possuam afinidade com animais. O Pet Shop do
estudo possui um ambiente destinado para o banho que fica em frente à área de espera. Ali é
possível acompanhar tudo o que está sendo feito com o pet porque a delimitação dos ambientes
é feita com vidro. Durante uma das entrevistas com cliente, foi compartilhado que é possível
perceber quando quem dá banho no pet também possui pet, pois “não é tratado como cachorro”.

Com isso, os Pet Shops precisam fazer com que o serviço prestado seja o mais
personalizado não para o cliente, mas principalmente para o pet.

Como implicação gerencial adicional, pode-se mencionar o agrupamento dos clientes
por meio de clusters. A partir da identificação dos clusters foi possível traçar os padrões de
cada um dos grupos, sendo que há um grupo de clientes que precisam de atenção de acordo
com a análise RFM (HUGHES,2006). Esse grupo se refere a clientes que possuem um quintil
elevado no que diz respeito ao valor médio mensal de transação, mas não são tão recentes.
Identificar as razões pelas quais os clientes estão há um tempo sem realizar uma transação no
Pet Shop pode colaborar não só para tornar esses clientes especiais, mas também para aumentar
o faturamento da loja.

Outro cluster que foi identificado foi o de clientes que precisam ser lembrados, esses
também possuem baixa recência. A partir do artigo de Duhigg (2012), sobre o caso da loja de
departamentos Target, e da análise de RFM com agrupamentos, tem-se que as empresas
poderiam replicar uma das ações da Target, a citar a de enviar comunicação ou promoção de
produtos personalizada para seus clientes. Dessa forma, os clientes que precisam ser lembrados
receberiam uma comunicação mais ativa de produtos de seu interesse.
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Percebeu-se que os clientes frequentes não possuem um alto valor médio de transação,
posto que suas compras ocorrem diversas vezes em um mês, ou em um curto período de tempo.
Assim, é necessário analisar as compras dos clientes mais frequentes do ponto de vista mensal,
ou seja, não pontual. Isso implica em talvez não ofertar um produto adicional toda vez para ele
como venda cruzada, mas em entender o momento em que se deve ofertar tal produto, pode ser
no início ou no fim do mês.

Já para os clientes que não são tão frequentes, o objetivo seria aumentar a frequência
com que compram os produtos ou serviços e ainda ofertar um produto como venda cruzada.

Percebe-se que o dono do pet almeja para o seu pet a mesma filosofia que ele tem de
vida. Ou seja, se o dono é adepto de alimentação orgânica ou vegetariana, também vai buscar
isso para o seu pet. Com isso, nota-se a tendência de busca por produtos naturais e orgânicos
para o pet (ANIMAL MEDICINES AUSTRALIA, 2016). Além disso, uma das razões para se
aumentar tal procura é mais acentuada em domicílios urbanos que possuem pets que
desenvolveram algum tipo de alergia ou intolerância a certos alimentos, ou até mesmo porque
seus donos não confiam nos alimentos enlatados (RESEARCH AND MARKETS, 2017).
Portanto, compreender os hábitos de consumo do dono do pet, pode ser um fator que colabore
para a oferta mais assertiva de produtos para o seu pet.

O que se tem notado é uma tendência à expansão dos serviços oferecidos para os pets.
De acordo com dados de Exame (2016), 2,6% da amostra entrevistada contratou plano de saúde
para o cachorro, e 3,6% para o gato. Ipsos (2017) em seu relatório apontou também essa
tendência de planos de saúde, mas também mostrou que a procura por lugares que aceitam pet
como restaurantes, hotéis têm aumentado.

5.3. ESTUDOS FUTUROS
Como o estudo se concentrou em apenas um estabelecimento, estudos futuros devem
incluir outros Pet Shops de São Paulo e de outras regiões do Brasil para se poder traçar uma
comparação do comportamento do consumidor.
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Inicialmente, poderia ser feita a análise de outros métodos de regressão e de análise de
relação entre as variáveis que contemplassem método diverso do Stepwise.

Quanto às variáveis que foram mensuradas no questionário, seria interessante verificar
se o fato de o pet possuir um plano de saúde pode influenciar no valor médio de transação no
Pet Shop.

Ainda, adicionar a informação da idade e do número de pets para cada ano (de 2013 a
2017) poderia contribuir para identificar se cachorros mais novos geram mais dispêndios do
que cachorros mais velhos. O número de pets contribuiria para determinar se a variação no valor
médio de um ano para outro foi ocasionada por conta da variação de pets na residência. O
modelo 3 poderia ter alguma alteração.

Quanto a análises adicionais, a condução tanto de análises de rede quanto de NPTB
poderiam ser realizadas. Apesar de Knott, Hayes e Neslin (2002) terem afirmado de que
estatisticamente a análises de rede não é relevante, a verificação traria mais confiança para os
modelos de regressão.

A análise de NPTB em que se considera a cesta de produtos do cliente e se propõe um
produto para ele poderia ser incluída se o objetivo do Pet Shop fosse analisar seu mix de produto,
ou até mesmo quais produtos poderiam participar de uma promoção. Vale ressaltar que a venda
cruzada se faria mais assertiva através do NPTB (KNOTT, HAYES e NESLIN, 2002). Assim,
como estudo futuro se propõe analisar como otimizar as vendas cruzadas no estabelecimento.

Por fim, estimar o valor vitalício da base de clientes é um tópico a ser considerado no
futuro por meio das transações passadas e como ocorre a receptividade a ofertas de venda
cruzada para o cliente.

Espera-se, de forma geral, que este estudo contribua para o entendimento das variáveis
transacionais e atitudinais que influem na preferência de compra de produtos e serviços dos
clientes de Pet Shops e serviços em geral.
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APÊNDICE A – Questionário aplicado para as entrevistas semiestruturadas no
Pet Shop
1. Há quanto tempo você é cliente
2. Com que frequência você vem
3. Como ficou sabendo da loja
4. Por que escolheu o estabelecimento
a. Quais são os diferenciais ao se comparar com demais concorrentes
b. Algum produto que você só encontra aqui
5. Qual o serviço ou produto que você mais adquire? Por quê?
6. Normalmente, como são os consumidores do estabelecimento?
7. Qual sua impressão sobre o espaço da loja? O que mais te chama a atenção
8. No momento da compra o cliente informa quais dados?
a. Como ocorre a identificação? E se não encontra o cliente no sistema, como
procede?
b. É possível verificar qual o pet que o cliente possui?
c. É possível verificar qual foi o último produto e data da aquisição?
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APÊNDICE B – Questionário aplicado para os clientes do Pet Shop
Este questionário faz parte de um estudo acadêmico para o projeto de Mestrado Profissional
em Comportamento do Consumidor da ESPM. Por meio das respostas, espera-se entender
mais sobre os clientes da loja e seus motivadores de compra.
Ao final da pesquisa, pedimos para inserir o seu e-mail caso queira concorrer ao sorteio de
uma cesta de produtos para seu peludo.
Lembramos que todas as respostas serão tratadas com confidencialidade e que os dados pessoais
não serão compartilhados.
Contamos com a sua colaboração! Obrigado.

 Feminino

1. Qual é o seu sexo?

 Masculino

2. Qual é a sua idade? ________

3. Sua formação acadêmica é:
 Fundamental incompleto

 Fundamental completo

 Ensino Médio incompleto

 Ensino Médio completo

 Superior incompleto

 Superior completo

 Pós / MBA / Mestrado / Doutorado completo

4. Qual a sua profissão?
 Estudante

 Profissional liberal

 Funcionário de empresa

 Empresário

 Outro (especifique) _________________________

5. Quantos pets você tem? (Favor inserir a quantidade)
Cachorro ______

Gato_______

Outro_____

6. Quantas pessoas moram na sua residência? _____
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7. Marque a alternativa que melhor descreve as pessoas do seu lar
 Moro sozinho(a)

 Moro com meu(s) filho(s)

 Moro com amigo(s)

 Somos um casal sem filho(s)

 Somos um casal com filho(s)
 Somos um casal com filho(s) que não moram mais conosco
 Outro (especifique) _________________________________

8. Há quanto tempo você é cliente da loja
 Não sou cliente

 Menos de 6 meses

 Entre 6 meses e 1 ano

 Entre 1 e 2 anos

 Entre 2 e 3 anos

 Mais de 3 anos

9. Por que você tem um amigo peludo? (Selecione todas as alternativas aplicáveis)
 Sempre tive um peludo, não consigo me ver sem um peludo por perto
 Para me fazer companhia

 Para me estimular a sair de casa

 Optei por um peludo ao invés de filho(s)
 Outro (especifique) __________________________________________________

10. Como você classificaria a relação com o seu peludo (Marque a alternativa que mais se
aplica)
 Ele é meu cão de guarda

 Meu companheiro e confidente

 Como um filho

 É um membro da família

 Outro (especifique) ___________________________________________________
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11. Buscando entender melhor a relação que você tem com seu peludo, vamos tratar da
afetividade entre vocês
Nunca

Raramente

Às vezes

Com
frequência

Sempre

Converso com meu peludo
Abraço meu peludo
Beijo meu peludo
Cuido e me preocupo com
meu peludo
Comentários adicionais_______________________________________________________

12. A seguir estão aspectos que as pessoas dizem que são importantes na hora de escolher um
pet shop. Avalie a importância destes itens para você:
Totalmente
SEM
importância

Parcialmente
SEM
importância

Indiferente Parcialmente Totalmente
importante
importante

Produtos
Serviços
Localização
Preço
Atendimento
Praticidade*
* no mesmo local encontro tudo o que preciso
Outro (especifique) ________________________________________________________

13. Pensando na loja, como você percebe a qualidade dos atributos à loja:
Totalmente
insatisfeito

Parcialmente
insatisfeito

Indiferente Parcialmente
satisfeito

Totalmente
satisfeito

Produtos
Serviços
Localização
Preço
Atendimento
Praticidade*
* no mesmo local encontro tudo o que preciso
Outro (especifique) _________________________________________________________
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14. Selecione os 3 principais diferenciais da loja
 Encontro produtos naturais

 Variedade de produtos e novidades

 Atendimento atencioso

 Serviços de qualidade

 O tosador é muito cuidadoso

 Programa de fidelidade

 É fácil agendar o banho do meu peludo

 Ambiente agradável para a espera

 Estacionamento no local
 O layout da loja torna fácil encontrar os produtos
 Encontro loja, banho & tosa e clínica no mesmo local
 Outro (especifique)
___________________________________________________________

15. Com que frequência seu peludo visita a loja
 Uma vez por semana
mês

 A cada duas semanas

 Uma vez por

 A cada 2-3 meses

 Outro (especifique) __________________________

16. Nos últimos 6 meses, quais produtos/serviços você adquiriu na loja (selecione todos os
aplicáveis)
 Acessórios

 Alimentação natural

 Areia sanitária

 Arranhadores

 Brinquedos

 Camas e afins

 Casas

 Clínica

 Coleiras e guias

 Comedouros

 Estética

 Livros

 Medicamentos

 Petiscos

 Produtos de higiene

 Ração

 Roupas

 Vacinas

 Outro (especifique) ______________________________________________________
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17. Qual produto/serviço(s) você não adquire na loja (selecione todos os aplicáveis)
 Acessórios

 Alimentação natural

 Brinquedos

 Camas e afins

 Casas

 Clínica

 Coleiras e guias

 Comedouros

 Estética

 Livros

 Medicamentos

 Petiscos

 Prods. de higiene

 Ração

 Roupas

 Vacinas

 N/A

 Outro (especifique)_____________________________________________

18. Quais as razões para você não adquirir o produto/serviço(s) marcado(s) acima? (Caso
tenha assinalado algum)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

19. Em uma escala de 1 a 10, o quanto você recomendaria a loja para um amigo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

20. Estamos tentando, também, entender como a distância da loja afeta a avaliação dos
clientes. Para isso, precisaremos saber o seu CEP _______________________

21. Ainda, se você se sentir à vontade, gostaríamos de saber, aproximadamente, qual a renda
mensal do seu domicílio ____________________

22. Agradecemos pelo seu tempo e respostas. Se você quiser participar do sorteio,
precisaremos do seu e-mail ____________________________________________________

23. Algum comentário adicional que você gostaria de compartilhar conosco
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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APÊNDICE C – Modelos de regressão
Modelo 1
Variável resposta: valor médio de transação durante os anos de 2013 a 2017
n = 70

a. Variáveis explicativas da base de dados de transações do Pet Shop:
Sumário do Modelo
S

R2

R2(aj)

R2(pred)

89,6326

61,81%

60,67%

56,58%

Coeficientes
Coef

EP de
Coef

Valor-T

Valor-P

-3,6

29,9

-0,12

0,905

Quintil_Freq

-38,74

7,48

-5,18

0,000

1,20

Quintil_Valor

89,12

8,60

10,36

0,000

1,20

Termo
Constante

VIF

Equação de Regressão
Y

=

-3,6 - 38,74 Quintil_Freq + 89,12 Quintil_Valor
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b. Variáveis explicativas atitudinais extraídas do questionário:
Sumário do Modelo
S

R2

R2(aj)

R2(pred)

124,420

29,92%

26,59%

18,51%

Coeficientes
Termo

Coef

EP de
Coef

Valor-T

Valor-P

Constante

-53,9

65,3

-0,83

0,412

Prof2

-205,9

91,6

-2,25

0,028

1,05

Gatos

75,8

16,7

4,54

0,000

1,14

Satisf_Preço

53,5

15,8

3,38

0,001

1,09

VIF

Equação de Regressão
Y

=

-53,9 - 205,9 Prof2 + 75,8 Gatos + 53,5 Satisf_Preço
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c. Variáveis explicativas da base de dados de transações do Pet Shop e atitudinais extraídas
do questionário:
Sumário do Modelo
S

R2

R2(aj)

R2(pred)

84,4720

67,70%

66,16%

59,92%

Coeficientes
Coef

EP de
Coef

Valor-T

Valor-P

1,1

28,4

0,04

0,968

34,3

10,9

3,15

0,002

1,04

Quintil_Freq

-41,83

7,38

-5,67

0,000

1,24

Quintil_Valor

87,03

8,48

10,26

0,000

1,29

Termo
Constante
Gatos

VIF

Equação de Regressão
Y

=

1,1 + 34,3 Gatos - 41,83 Quintil_Freq + 87,03 Quintil_Valor
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Modelo 2
Variável resposta: valor médio da transação de 2017
n = 70

a. Variáveis explicativas da base de dados de transações do Pet Shop:

Sumário do Modelo
S

R2

R2(aj)

R2(pred)

93,8124

46,46%

44,03%

38,55%

Coeficientes
Termo

Coef

EP de
Coef

Constante

-76,6

48,2

-1,59

0,117

Quintil_Rec

23,8

10,4

2,28

0,026

1,03

Quintil_Freq

-26,76

7,85

-3,41

0,001

1,20

Quintil_Valor

62,79

9,05

6,94

0,000

1,21

Valor-T

Valor-P

VIF

Equação de Regressão
Y2017

=

-76,6 + 23,8 Quintil_Rec - 26,76 Quintil_Freq + 62,79 Quintil_Valor
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b. Variáveis explicativas atitudinais extraídas do questionário:
Sumário do Modelo
S

R2

R2(aj)

R2(pred)

116,153

20,74%

16,97%

0,00%

Coeficientes
Termo

Coef

EP de
Coef

Valor-T

Valor-P

Constante

-105

200

-0,52

0,603

Outros_Pets

65,6

19,5

3,37

0,001

1,18

Afet_Abraco

81,1

36,1

2,25

0,028

1,18

Import_Preço

-36,6

17,8

-2,05

0,044

1,02

VIF

Equação de Regressão
Y2017

=

-105 + 65,6 Outros_Pets + 81,1 Afet_Abraco - 36,6 Import_Preço
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c. Variáveis explicativas da base de dados de transações do Pet Shop e atitudinais extraídas
do questionário:
Sumário do Modelo
S

R2

R2(aj)

R2(pred)

79,3616

65,35%

61,24%

47,20%

Coeficientes
Coef

EP de
Coef

Valor-T

Valor-P

-186,7

51,2

-3,65

0,001

169,9

42,0

4,05

0,000

1,05

Pet_eh_1

91,4

38,5

2,37

0,021

3,90

Pet_eh_2

133,5

39,6

3,37

0,001

3,75

Outros_Pets

52,3

14,0

3,75

0,000

1,29

Quintil_Rec

30,30

9,21

3,29

0,002

1,08

Quintil_Freq

-36,26

7,29

-4,97

0,000

1,37

Quintil_Valor

61,56

7,98

7,71

0,000

1,29

Termo
Constante
Instr1

VIF

Equação de Regressão
Y2017

=

-186,7 + 169,9 Instr1 + 91,4 Pet_eh_1 + 133,5 Pet_eh_2 + 52,3 Outros_Pets
+ 30,30 Quintil_Rec - 36,26 Quintil_Freq + 61,56 Quintil_Valor
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Modelo 3
Variável resposta: diferença do valor médio de transação de 2017 e 2016
n = 70

a. Variáveis explicativas da base de dados de transações do Pet Shop:

Sumário do Modelo
S

R2

R2(aj)

R2(pred)

129,041

30,07%

26,89%

20,59%

Coeficientes
Termo

Coef

EP de
Coef

Valor-T

Valor-P

Constante

-60,2

66,3

-0,91

0,367

Quintil_Rec

36,9

14,4

2,57

0,012

1,03

Quintil_Freq

-48,1

10,8

-4,46

0,000

1,20

Quintil_Valor

39,7

12,5

3,18

0,002

1,21

VIF

Equação de Regressão
Y2017-Y2016

=

-60,2 + 36,9 Quintil_Rec - 48,1 Quintil_Freq + 39,7 Quintil_Valor
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b. Variáveis explicativas atitudinais extraídas do questionário:

Sumário do Modelo
S

R2

R2(aj)

R2(pred)

133,149

27,89%

24,46%

16,52%

Coeficientes
Termo

Coef

EP de
Coef

Valor-T

Valor-P

Constante

-285

172

-1,66

0,101

Há_Qto_Tempo_Cliente(meses)

-4,56

1,34

-3,41

0,001

1,07

Gatos

61,6

17,2

3,58

0,001

1,06

NPS

47,1

18,6

2,54

0,014

1,13

VIF

Equação de Regressão
Y2017-Y2016

=

-285 - 4,56 Há_Qto_Tempo_Cliente(meses) + 61,6 Gatos + 47,1 NPS
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c. Variáveis explicativas da base de dados de transações do Pet Shop e atitudinais extraídas
do questionário:
Sumário do Modelo
S

R2

R2(aj)

R2(pred)

110,619

52,60%

47,86%

39,04%

Coeficientes
Termo

Coef

EP de
Coef

Constante

-396
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-3,53

0,001

Pessoas_Residencia

32,5

12,7

2,55

0,013

1,20

Gatos

66,5

14,8

4,51

0,000

1,12

Satisf_Pratic

48,7

20,3

2,40

0,020

1,10

Quintil_Rec

50,9

12,8

3,98

0,000

1,07

Quintil_Freq

-61,5

10,4

-5,92

0,000

1,44

Quintil_Valor

36,8

11,9

3,11

0,003

1,47

Valor-T

Valor-P

VIF

Equação de Regressão
Y2017-Y2016

=

-396 + 32,5 Pessoas_Residencia + 66,5 Gatos + 48,7 Satisf_Pratic
+ 50,9 Quintil_Rec - 61,5 Quintil_Freq + 36,8 Quintil_Valor
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Modelo 4
Variável resposta: valor médio de transação do ano de 2017

a. Variávei explicativa: valor médio de transação do ano de 2016
n = 64

Sumário do Modelo
S

R2

R2(aj)

R2(pred)

117,912

9,09%

7,63%

0,00%

Coeficientes
Coef

EP de
Coef

Valor-T

Valor-P

Constante

134,8

17,4

7,74

0,000

Y2016

0,356

0,143

2,49

0,015

Termo

VIF

1,00

Equação de Regressão
Y2017_modelo4

=

134,8 + 0,356 Y2016
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b. Variáveis resposta (valor médio de transação de 2017) e explicativa (valor médio de
transação de 2016) obtidas da base RFM
n = 715, dado que dos 2.823 clientes da base RFM, 715 foi o total de clientes com
transação em 2017 e em 2016
Sumário do Modelo
S

R2

R2(aj)

R2(pred)

92,4789

28,53%

28,42%

26,23%

Coeficientes
Termo
Constante
VM2016

Coef

EP de Coef

Valor-T

Valor-P

75,39

6,24

12,07

0,000

0,5977

0,0354

16,87

0,000

VIF

1,00

Equação de Regressão
VM2017

=

75,39 + 0,5977 VM2016
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Modelo 5
Variável resposta: valor médio de transação de 2017
n = 64

a. Variáveis explicativas: valor médio de transação de 2016, variáveis de cluster e
variáveis atitudinais extraídas do questionário
Sumário do Modelo
S

R2

R2(aj)

R2(pred)

98,9638

44,29%

39,73%

15,30%

Coeficientes
Termo

Coef

EP de
Coef

Valor-T

Valor-P

Constante

66,0

19,1

3,46

0,001

Instr1

308,9

71,4

4,32

0,000

1,96

Prof2

-326,0

99,0

-3,29

0,002

1,94

Outros_Pets

35,0

15,6

2,24

0,029

1,04

Cluster_1

89,5

27,7

3,23

0,002

1,23

Cluster_2

148,2

32,9

4,51

0,000

1,22

VIF

Equação de Regressão
Y2017

=

66,0 + 308,9 Instr1 - 326,0 Prof2 + 35,0 Outros_Pets + 89,5 Cluster_1
+ 148,2 Cluster_2
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b. Variáveis explicativas: valor médio de transação de 2016, variáveis de cluster, variáveis
atitudinais extraídas do questionário e variáveis da base de dados de transação do Pet
Shop
Sumário do Modelo
S

R2

R2(aj)

R2(pred)

76,7665

68,13%

63,73%

51,09%

Coeficientes
Coef

EP de
Coef

Valor-T

Valor-P

Constante

-229,3

53,0

-4,32

0,000

Quintil_Rec

39,24

9,75

4,02

0,000

1,29

Quintil_Freq

-41,65

7,45

-5,59

0,000

1,53

Quintil_Valor

67,97

8,23

8,26

0,000

1,47

Instr1

159,2

40,9

3,89

0,000

1,07

Pet_eh_1

84,8

37,4

2,27

0,027

3,92

Pet_eh_2

125,3

38,4

3,26

0,002

3,79

Outros_Pets

52,5

13,5

3,89

0,000

1,29

Cluster_4

83,6

37,2

2,25

0,028

1,47

Termo

VIF
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Equação de Regressão
Y2017

=

-229,3 + 39,24 Quintil_Rec - 41,65 Quintil_Freq + 67,97 Quintil_Valor + 159,2 Instr1
+ 84,8 Pet_eh_1 + 125,3 Pet_eh_2 + 52,5 Outros_Pets + 83,6 Cluster_4
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