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RESUMO 

 
Cada vez mais empresas brasileiras do varejo supermercadista buscam utilizar 

informações provenientes de dados escaneados para fomentar suas estratégias de 

marketing. Tradicionalmente, são utilizadas heurísticas baseadas nas variáveis de 

recência, freqüência e valor (RFV) para determinar quais clientes devem ter 

prioridade no relacionamento.  

Este trabalho visa a produzir predições do valor de tempo de vida de clientes 

(CLV) através de metodologias distintas, tendo em vista a comparação entre elas. Os 

dados analisados são relativos a um grupo de 5.025 clientes, pertencentes a uma 

mesma safra de entrada (cadastramento no programa de fidelidade),  oriundos de 

uma rede de varejo supermercadista. Através do cálculo do CLV torna-se possível  

identificar os melhores clientes de acordo com a projeção individual da margem de 

contribuição. 

Foram desenvolvidos procedimentos de cálculo para aplicação da abordagem 

simplificada, sugerida por Gupta e Lehmann (2003), para empresas que não possuem  

vínculo contratual com seus clientes. Os resultados foram comparados com o uso dos  

modelos estocásticos: BG/BB, para estimação da freqüência futura de meses com 

compras, e Gama-Gama, para predição do valor esperado a ser gasto por mês de 

compra. Verificou-se que para predição de um período de 12 meses os valores 

encontrados foram relativamente comparáveis. Contudo, em relação as estimativas 

de CLV, surgiram diferenças significativas.  

 

Palavras-Chave: Marketing. CLV. Análise Estatística. 
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ABSTRACT 

 
More and more Brazilian retail supermarket enterprises search for information 

coming from screened data to increase their marketing strategies. Traditionally, 

heuristics based on recency, frequency and monetary value variables (RFM) are used 

to determine which clients should receive relationship priority. 

This paper addresses the production of forecasts of the customer lifetime value 

(CLV) through distinctive methodologies, aiming the comparison between them. The 

data analyzes refer to a group of 5025 clients, belonging to the same entrance harvest 

(fidelity programming cadastre) from retail supermarket network. By means of the 

CLV calculus it is possible to identify the best clients according to the individual 

projection of the contribution margin.   

Calculus proceedings were developed for application of the simplified 

approach, suggested by Gupta and Lehmann (2003), in enterprises with non-

contractual setting with the client. The results were compared with usage of 

stochastic models: BG/BB, to estimate the frequency of future buying months, and 

Gama-Gama, for the prediction of the expected value to be spent per buying month. 

It was observed that the prediction of values found for a 12 month period was 

relatively comparable. Regarding the CLV estimates there were significant 

differences. 

 

Keywords: Marketing. CLV. Statistical Analysis. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 OBJETIVO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O presente estudo visa a comparação de metodologias para o cálculo do 

valor do tempo de vida do cliente (CLV) fundamentadas em informações 

históricas de relacionamento. É baseado na análise empírica de resultados 

provenientes do ajustamento de diferentes modelos a uma coorte de clientes 

pertencentes a uma grande rede de supermercados. Para a estimação dos 

parâmetros e validação dos modelos serão utilizadas informações de um 

período de 24 meses. Os 12 primeiros servirão para estimação dos modelos e 

previsão (período de calibração). Já os seguintes, servirão para verificação dos 

resultados (período de validação). 

 Atualmente, no Brasil, não é comum o uso de modelos de CLV  para 

orientação do relacionamento de empresas de varejo com seus clientes. Esta 

métrica pode oferecer resultados mais coerentes do que as heurísticas 

geralmente utilizadas pela simples análise de recência, freqüência e valor 

(RFV). Além disso, tem a vantagem de produzir predições para o real valor do 
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cliente para empresa a nível de cliente individual. Isto permite derivar  

predições agregadas levando em conta a real margem de contribuição que 

cada indivíduo irá gerar contemplando todo seu tempo restante de 

relacionamento. 

Serão utilizadas duas técnicas diferentes para o cálculo do CLV. A 

primeira se baseia em uma abordagem mais simples proposta por Gupta e 

Lehmann (2003). A segunda utiliza um mix de modelos estocásticos: um deles 

visa ao cálculo da quantidade de meses em que o cliente estará ativo e o outro, 

o valor médio a ser gasto pelo mesmo cliente nos respectivos meses.   O 

produto destas duas medidas, juntamente com a informação de margem de 

contribuição percentual média do cliente, irá gerar a predição individual de 

CLV. O valor do tempo de vida do cliente (CLV) pode ser definido como o 

valor presente do fluxo de caixa atual e futuro associado a cada consumidor, 

ou seja, a sua margem de contribuição total durante todo tempo de 

relacionamento com a empresa. 

Nos bancos de dados de empresas de varejo é possível encontrar 

informações de grande valia para o entendimento comportamental de seus 

clientes, tais como:  freqüência de compras, receita total gasta, tempo de 

inatividade,  tempo médio entre compras, etc. Sendo pertinente a utilização  

das mesmas para previsão do comportamento futuro de clientes.  

Hoje em dia, a metodologia mais utilizada pelas empresas para a 

classificação de seus melhores clientes emprega heurísticas baseadas nas 

variáveis de RFV (Recência, Freqüência e Valor – em inglês RFM). Os 
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resultados da aplicação destes modelos servem, muitas vezes, como alicerce 

para estratégias de marketing de relacionamento. As heurísticas consistem em 

ponderar essas três informações de forma a elaborar um ranking de clientes. 

Existem diversas maneiras e ponderações possíveis para se trabalhar neste 

tipo de modelo, sendo um tema constante de divergência entre pesquisadores 

da área de marketing.  

Com intuito de solucionar esta deficiência foi elaborado o modelo 

Pareto/NBD (Schmittlein, Morrison  e Colombo - 1987) para previsão da 

freqüência de compras futura. Este modelo descreve o comportamento de 

compras repetidas de comsumidores, em que o desligamento com a empresa é 

não-observado. Mais especificamente, o desligamento  é modelado utilizando o 

modelo de tempo de Pareto (exponencial –gamma mixture) e o comportamento 

de compras repetidas pelo cliente enquanto ativo utiliza o modelo NBD 

(poisson-gamma mixture) de contagem.  Segundo Fader, Hardie e Lee (2005), o 

modelo Pareto/NBD é poderoso para análise de bases de clientes, porém sua 

aplicação empírica pode se tornar um grande desafio devido à dificuldade de 

implementação, sobretudo na estimação de seus parâmetros, já que para a 

maximização de sua função de verossimilhança torna-se necessária a 

realização de inúmeras avaliações da função Gaussiana hipergeométrica pelos 

algorítmos de otimização mais comuns (Fader, Hardie e Lee – 2005). Por esta 

dificuldade, poucos pesquisadores utilizaram o modelo desde a publicação do 

artigo em 1987.  
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Nos últimos anos, contudo, muitos pesquisadores se tornaram mais 

atentos a temas como churn, retention e customer lifetime value. Enquanto muitos 

(Balasubramanian - 1998; Dipak e Singh – 2002) faziam referência da 

aplicabilidade do modelo Pareto/NBD, apenas poucos realmente o 

implementaram. Alguns deles como Reinartz e Kumar (2000) e Schmittlen e 

Peterson (1994) que o fizeram tiveram seus trabalhos vastamente citados.  

Em 2004, foi desenvolvido por Fader, Hardie e Berger o modelo BG/BB, 

para análise de clientes em negócios em que se pode considerar o tempo como 

uma variável discreta. Será utilizado neste estudo este modelo, mesmo 

entendendo que a abordagem contínua também possa ser aplicada. Nossa 

contribuição será no sentido de verificar se a aproximação em se trabalhar com 

tempo discreto é capaz de apresentar resultados superiores às metodologias 

mais simples aplicadas com a mesma finalidade.  

Em 2005, Fader, Hardie e Lee desenvolveram o modelo BG/NBD como 

alterenativa ao Pareto/NBD, apresentando como grande vantagem, a maior 

facilidade de implementação. Contudo, este modelo ainda não possui 

expressão fechada para o valor do DET (discounted expected transations), 

métrica essencial para o cálculo do CLV em um horizonte de tempo infinito, 

como será visto adiante.  

O modelo BG/BB (beta-geométrico /beta-binomial) possui um custo de 

implementação muito mais baixo que seus irmãos de caso contínuo, sobretudo 

o Pareto/NBD. Além disso, a freqüência de compras de clientes de 

supermercado é extremamente alta. Sendo assim, a hipótese de que  a 
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freqüência de compras de um determinado cliente segue a distribuição de 

Poisson, feita pelos modelos Pareto/NBD e BG/NBD, é questionável.   

Uma comparação futura do cálculo de CLV baseada em modelos 

contínuos e discretos para verificar se o cliente irá ou não realizar compras em 

instantes futuros pode ser pertinente. Conforme proposto por Fader, Hardie e 

Berger (2004), um modelo a ser considerado candidato natural para verificação 

do valor gasto pelo cliente em suas compras é o Gama-Gama, Colombo e Jiang 

(1999), utilizado também por Fader, Hardie e Lee (2005), juntamente com o 

Pareto/NBD no cálculo do CLV utilizando dados de uma empresa de varejo 

de comércio eletrônico. Contudo, a heurística mais utilizada com este fim é a 

aplicação dos valores médios, baseados no tempo de relacionamento 

individual de cada cliente. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em capítulos de forma a facilitar o 

entendimento da obra por parte do leitor. São seis capítulos e um anexo, 

conforme abaixo: 

Capítulo 1 -  Consiste na introdução e contextualização do tema, detalhando 

os principais objetivos do trabalho. 

Capítulo 2 - Descreve em que consiste o marketing de relacionamento, sua 

criação e desenvolvimento através do tempo.  
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Capítulo  3 - Mostra a utilidade das ferramentas de data mining  como alicerce 

das estratégias de marketing e define os diferentes tipos de  ciclos de vida do 

cliente. 

Capítulo 4 -  Salienta a importância do conceito do valor do tempo de vida do 

do cliente e  apresenta os modelos que serão utilizados para estimação desta 

métrica neste trabalho. 

Capítulo 5 - São analisados os dados provenientes de uma coorte de 5025 

clientes oriundos de uma empresa de varejo supermercadista.  

Capítulo 6 - São feitos os comentários finais acerca da análise e sugestões de 

aprofundamento em estudos futuros. 

Anexo - Detalha-se a implementação dos modelos estocásticos através da 

ultilização do Microsoft Excel ®. 
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CAPÍTULO 2. MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

Nos últimos anos, o marketing de relacionamento passou a ter um 

papel cada vez mais relevante na estratégia de negócios das empresas. Essa 

mudança se deve a fatores como: aumento da concorrência (número crescente 

de empresas oferecendo os mesmos produtos/serviços), maior variedade e 

disponibilidade de canais de contato, flexibilização da produção industrial e 

desenvolvimento constante da tecnologia  de informação. Estes fatores têm 

contribuído para o aparecimento de consumidores cada vez mais exigentes e 

conscientes de suas necessidades , buscando, em muitos casos, produtos 

personalizados.  

Segundo Kumar e Reinartz (2006), anteriormente, a preferência 

individual do cliente não era levada em consideração devido a duas principais 

razões. A primeira delas consiste na não-existência de informações 

consolidadas em nível individual, ou seja, não eram conhecidas as estatísticas 

específicas de cada cliente, tais como: total de compras, valor gasto, tempo de 

inatividade, produtos comprados, etc. Eram analisados apenas os dados 
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consolidados. A segunda é relativa à inviabilidade financeira de customização 

de produtos e serviços para cada cliente.  

A mudança de orientação do mercado para o cliente ocasionou 

mudanças inclusive na definição do marketing. Em 2004, a American 

Marketing Association redefiniu seu conceito como: 

Marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos para 

criação, comunicação e entrega de valor ao consumidor, gerenciando seu 

relacionamento no sentido de beneficiar a organização e seus acionistas. 

A nova definição ressalta a importância do entendimento do conceito 

do relacionamento entre as  empresas e seus consumidores. O CRM surge 

como ferramenta vital para que as empresas consigam se relacionar com seus 

clientes da forma mais lucrativa possível.  Kumar  e Reinartz (2006) definem 

CRM da seguinte maneira: 

CRM é a prática de analisar, utilizar bancos de dados de marketing e alavancar 

tecnologias de comunicação para  determinar práticas corporativas e métodos que 

visam maximizar o tempo de vida de cada cliente individual para empresa. 

Sendo assim, o conceito de valor do cliente individual ganha grande 

importância na definição das estratégias de CRM. Entende-se por valor do 

cliente a análise financeira cada consumidor,  levando-se em consideração seu 

tempo total esperado de relacionamento e sua  margem de contribuição. 

Através do CRM, analistas e gerentes de marketing buscam responder 

questões relativas à lealdade e lucratividade de seus clientes, conjecturando 

quais as melhores estratégias de marketing a serem tomadas. Em geral, estas 

estratégias visam ao decréscimo de custos, a maximização das 
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recompras/renovações, aquisição e retenção de clientes lucrativos, além da 

reativação dos inativos.   

Os mesmos autores apontam  as crescentes diferenças comportamentais 

e demográficas da sociedades atual como fatores que estão tornando a 

demanda dos consumidores cada vez mais heterogênea, individualizada e 

fragmentada. Sendo assim, a venda de produtos/serviços massificados, sem 

personalização, está com seus dias contados. Outro fenômeno que merece 

destaque é o aumento do nível de exigência dos consumidores, cada vez mais 

bem informados acerca do que irão consumir. Alguns erros, como pequenos 

atrasos na entrega de mercadorias (por exemplo), tolerados há tempos atrás, 

podem determinar o fim do relacionamento entre o cliente e a empresa.  A 

tolerância com  o mal atendimento, ineficiência e  baixa qualidade se reduz a 

cada dia. O fácil acesso a informações de mercadorias via  internet, por 

exemplo, possibilita a  avaliação sites/produtos através da opinião de 

consumidores que já os experimentaram. Em muitos casos, também é possível 

verificar se o preço cobrado por determinado produto está, ou não, de acordo 

com o mercado. A tecnologia da informação vem colaborando para o 

surgimento de  um mercado cada dia mais competitivo. 

As empresas de melhor desempenho são aquelas  que conseguem 

captar e manter seus clientes lucrativos, durante o maior tempo possível. 

Contudo, essa tarefa só é possível, a longo prazo, através de análises 

criteriosas da informação disponível de seus clientes, principalmente, as 

relativas aos hábitos  comportamentais  e  à lucratividade.  
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CAPÍTULO 3. DATA MINING E CICLO DE VIDA DO CLIENTE 

 

3.1 NÍVEIS DE RELACIONAMENTO DO CLIENTE 

 

Segundo Berry e Linoff (2004), um dos maiores objetivos do data mining 

está em compreender melhor os diferentes níveis de relacionamento das 

empresas com seus consumidores. Atualmente, é possível registrar inúmeras 

informações acerca das interações ocorridas entre as duas partes: registros de 

compras, valores gastos, quantidade de produtos, dias da semana de maior 

freqüência e vendedores que realizam determinadas vendas são apenas 

algumas. Mas o que é possível fazer com tudo isso? 

Consumidores possuem necessidades diferentes entre si. Contudo, seria 

bastante difícil , em alguns segmentos de mercado, a elaboração de estratégias 

de relacionamento indivíduais. A análise estatística aparece como uma 

importante ferramenta na descoberta de clientes com perfis semelhantes entre 

si, ajudando, assim, a elaboração de um planejamento de marketing mais 

coeso e eficaz.  
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A tecnologia atual possibilita um alto nível de personalização de 

contato. Hoje, é possível enviar milhares de malas diretas ou e-mails de 

marketing com ofertas distintas para cada cliente, levando-se em consideração 

suas características sócio-demográficas ou seu histórico de relacionamento, 

por exemplo. 

Atualmente, tem havido um crescente aumento no grau de intimidade 

que as empresas possuem com seus clientes. Em alguns casos, existem clientes 

cuja necessidade é tão específica que produtos e serviços são desenvolvidos 

especificamente para eles (personalização), este fenômeno ocorre mais 

freqüentemente no relacionamento de negócio B-to-B.  Neste caso, nem os 

mais desenvolvidos algorítmos de data mining nem computadores de última 

geração irão substituir o relacionamento humano nos contatos comerciais de 

negócios.  Já no caso das  empresas com grandes quantidades de clientes, 

geralmente com relacionamento B-to-C, o peso individual de apenas um 

cliente não é representativo em termos gerais, e, sendo assim, torna-se  

necessária a elaboração de estratégias de CRM  bem definidas e alta tecnologia 

para personalização de contatos de forma massificada. 

 

3.2 CICLO DE VIDA DO CLIENTE 

 

As mudanças ocorridas com cliente através do tempo podem ser 

denominadas como etapas de seu  ciclo de vida.  Berry e Linoff (2004) sugerem 

a existência de dois tipos de ciclo de vida. O primeiro está focado nos estágios 

da vida do indivíduo, demarcados por pontos (eventos) que delimitam os 
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acontecimentos relevantes na vida desta pessoa, tais como: formatura, 

primeiro emprego, casamento, nascimento dos filhos, perda de emprego, 

cirurgias, entre outros. O segundo é o ciclo de relacionamento do consumidor 

com a empresa propriamente dito. Estes dois ciclos, em geral, independentes 

são ambos de suma importância para o entendimento do relacionamento entre 

clientes e empresas. 

O estudo dos estágios da vida do cliente é pertinente devido a 

possibilitar o entendimento do impacto causado por diferentes tipos de evento 

no indivíduo. Além de diagnosticar prováveis mudanças ocorridas nas suas 

necessidades. Tendo conhecimento destes estágios é possível definir produtos 

e serviços específicos, buscando atender ao cliente da melhor maneira 

possível.  

Em negócios de pequeno porte, focados apenas em um determinado 

estágio da vida do cliente, não existe uma necessidade tão forte do 

entendimento das etapas da vida do cliente. Por exemplo, uma loja de roupas 

de para bebês não irá aumentar seu faturamento, significativamente, se 

houver um pequeno incremento na taxa de natalidade da região onde ela está 

localizada, e sim se tiver boas recomendações de seus ex-clientes. Nestes tipos 

de empresa, programas de MGM constituem uma interessante estratégia de 

relacionamento. 

Já em negócios de grande porte, por outro lado, são raramente focados 

em um determinado estágio de vida do cliente. Utizando informações do 

estágio de vida do cliente no desenvolvimento de produtos e para o 
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delineamento da estratégia de comunicação de marketing. Contudo, existem 

algumas complicações ocasionadas pela falta de informação disponível nas 

empresas para determinar especificamente em qual  estágio do cliclo de vida 

seus clientes se situam. Seria extremamante custoso para elas manterem 

bancos de dados atualizados, com informações exatas, dos eventos que 

delimitam as diferentes etapas do ciclo da vida de seus clientes, este acumulo 

de informações só seria possível através de acões contínuas, por parte das 

empresas. Visto que pode ser considerada mínima a possibilidade de 

proatividade, por parte dos clientes, no fornecimento destas informações. 

Ninguém liga para um supermercado para avisar que se casou, por exemplo. 

Contudo, podem ocorrer casos em que essa proatividade exista, geralmente, 

quando a configuração do produto ou serviço que esteja sendo consumindo 

pelo cliente estiver relacionada a um determinado evento de sua vida, como 

ocorre no ramo de seguros. Ainda assim, seriam apenas poucos eventos que se 

encaixariam nesta situação. Outro ponto relevante consiste no fato de que 

algumas destas informações são, inclusive, proibidas de serem armazenadas 

ou utilizadas, podendo  ocasionar possíveis problemas judiciais. Basicamente, 

o gerenciamento de consumidores através das fases de sua vida esbarra nas 

seguintes dificuldades: 

1) Estágios de vida são, geralmente, imprevisíveis e completamente 

fora de controle. 

2) Alto custo econômico relacionado a montagem de  uma operação 

para o acumulo deste tipo de informação. 
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3) Invasão da privacidade do cliente, podendo acarretar problemas 

judiciais.  

Estudos focados no estágios da vida do cliente devem ser sempre 

realizados através de pesquisas, que poderão fornecer respostas gerais a 

respeito do comportamento de um determinado grupo de clientes. Contudo, 

pelos motivos relacionados acima, não é aconselhável elaborar estratégias 

individualizadas de marketing de relacionamento baseadas nestas 

informações. 

Berry e Linoff (2004) conjecturam que, no ciclo de vida do cliente com a 

empresa, é possível identificar cinco fases: 

1) Propects : os indivíduos nesta fase são o público alvo de mercado 

que ainda não possui relacionamento com a empresa. 

2)  Respondentes: são os prospects que manifestaram interesse pelos 

produtos ou serviços oferecidos pela empresa. 

3) Novos clientes: são os repondentes que fizeram a primeira compra na 

empresa, iniciando assim o relacionamento propriamente dito. 

4) Clientes estabelecidos: são aqueles novos consumidores que 

continuaram seu relacionamento com a empresa, retornando e 

realizando novas compras. 

5) Ex–clientes: são todos os que iniciaram o relacionamento com a 

empresa e, atualmente, não são mais clientes.  

A definição precisa destas fases é inerente ao tipo de negócio a ser 

analisado. Berry e Linoff (2004) exemplificam estes termos através do caso de 
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uma loja de varejo virtual. Como prospects podem ser considerados todos os 

internautas; respondentes são todos aqueles que  visitaram o site; os clientes 

novos são os que efetuaram sua primeira compra; consumidores estabelecidos 

serão os que realizaram alguma segunda compra no site. Finalmente, os ex-

clientes são os que não retornaram ao site  para realizar compras. Em outros 

tipos de empresa, as definições podem ser um pouco diferentes. Em negócios 

onde existe vínculo contratual do cliente com a empresa (planos de saúde, 

academia de ginástica, etc), onde o desligamento ou fim do relacionamento é 

facilmente identificado , a definição de ex-clientes é muito mais fácil de ser 

feita. Já em négócios onde não existe vínculo contratual do cliente com a 

empresa, como é o caso do site de vendas pela internet, não é possível 

determinar com exatidão o fim do vínculo de relacionamento do cliente. 

Torna-se, neste caso, necessária a adoção de heurísticas ou modelos 

probabilísticos para determinação da base ativa de clientes.  

Prospect

Respondente

Cliente novo

Cliente estabelecidoCiclo de vida do cliente
(ênfase no relacionamento com a empresa)

Ciclo de vida do cliente
(ênfase nos estágios da vida do cliente)

Graduação Casamento Filhos Trabalho Aposentadoria

 

Figura 1 :Os dois cliclos de vida do cliente 
Fonte : Berry e Linoff (2004) 
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CAPÍTULO 4. VALOR DO TEMPO DE VIDA DO CLIENTE 

 

4.1 MODELANDO O VALOR DO TEMPO DE VIDA DO CLIENTE 

 

Nos últimos anos o CLV tem ganhado importância como uma valiosa 

métrica de marketing, tanto no meio acadêmico como no dia a dia de 

empresas. Segundo Gupta et al. (2006), existem três fatores principais que 

explicam o crescente interesse por esta métrica. Em primeiro lugar, existe uma 

constante pressão nas empresas de tornar o marketing contábil.  Medidas 

tradicionais como percepção da marca ou mesmo volume de vendas e 

participação de mercado (market share) não são suficientes para justificar de 

forma precisa o investimento realizado em marketing. 

Em segundo lugar, informações financeiras como preço de ações e lucro 

consolidado, ou métricas usualmente utilizadas em balanços  ainda não 

resolvem o problema. Mesmo sendo extremamente úteis, possuem uma 

capacidade limitada de diagnóstico. Recentes estudos têm mostrado que nem 

todos os consumidores são igualmente lucrativos para uma empresa. Sendo 

melhor, em alguns casos, perdê-los e, em outros, trabalhá-los de maneira 
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diferenciada com o objetivo de alterar a situação (Gupta e Lehmann - 2006). 

Estes diagnósticos não podem ser feitos com o uso de métricas consolidadas 

de acompanhamento de clientes. Em contraste, o CLV é uma métrica 

individual para cada cliente, que pode ser usada com intuito de identificar 

aqueles que serão mais lucrativos, possibilitando a alocação de recursos com 

objetivo de retê-los e rentabilizá-los ainda mais. Ao mesmo tempo, o CLV de 

clientes atuais e futuros é uma ótima proxy para o cálculo do valor total de 

uma empresa (Gupta , Lehmann e Stuart - 2004). 

Terceiro, o avanço da tecnologia de informação fez com que fosse 

possível que as empresas coletassem uma quantidade enorme de informações 

acerca do relacionamento de seus clientes com elas. Isto tornou possível a 

obtenção de medidas para toda a base de clientes disponível. Ao mesmo 

tempo, o avanço na modelagem de dados possibilita nos dias de hoje que 

analistas de database marketing sejam capazes de transformar os milhões de 

registros contidos nos bancos de dados em informações pertinentes para 

tomada de decisão nas empresas. A tecnologia tornou possível alavancar o 

relacionamento com clientes para uma nova esfera, com programas de 

marketing customizados a nível individual.    

 

4.2 FUNDAMENTOS DA MODELAGEM DO CLV 

 

O CLV é uma medida similar ao fluxo de caixa descontado utilizado em 

finanças, Gupta et al., 2006. Contudo, existem duas diferenças cruciais. Em 

primeiro lugar, o CLV é uma medida tipicamente aplicada a nível individual 
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ou segmentado. Podemos avaliar clientes com base na informação de 

lucratividade média disponibilizada. Em segundo lugar, o CLV incorpora a 

possibilidade de o cliente migrar para concorrência ou não necessitar mais dos 

serviços ou produtos da empresa no futuro.   

Para estabelecer o horizonte de tempo no qual é calculado o CLV, 

pesquisadores utilizam diferentes critérios. Reinartz e Kumar (2000) aplicam a 

medida em um intervalo de tempo definido: valor do cliente para os próximos 

3 anos, por exemplo. Outros, como Fader, Hardie e Lee (2005) e Gupta e 

Lehmann (2003) adotam uma aproximação para o infinito, de modo similar ao 

que é feito neste trabalho. A aplicação em um intervalo finito pode subestimar 

o valor do cliente, em alguns casos, com grande desvio em relação à realidade, 

Gupta e Lehmann (2006).  

Existe também o pressuposto de aumento da rentabilidade do cliente 

durante seu relacionamento com a empresa. Gupta e Lehmann (2006), 

inclusive sugerem um modelo para captação deste efeito. Contudo, o 

pressuposto de margem de contribuição constante através do tempo pode ser 

considerado uma aproximação extremamente razoável em muitos setores, 

segundo estes autores. Neste trabalho, será adotado o pressuposto de margem 

de contribuição constante para os consumidores, devido à indisponibilidade 

deste tipo de informação a nível individual.  

Outro ponto que é geralmente desconsiderado no cálculo de CLV, 

devido à ausência de informações, é a concorrência. Finalmente, o tempo entre 

atualização da medida de CLV depende da dinâmica de mercado. Aconselha-
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se, no caso da rede de supermercados, que a atualização seja mensal, 

compatível com os demais períodos de consolidação de informação financeira 

da empresa. 

Pesquisadores desenvolvem modelos separados para aquisição, 

retenção e margem. Por exemplo, Reinartz, Thomas e Kumar (2005), 

simultaneamente, capturam a aquisição e retenção. Já Fader, Hardie e Lee 

(2005), utilizam um modelo para captar a recência e freqüência e outro para o 

valor monetário, aproximação similar à utilizada neste trabalho. 

 

4.3  MODELOS RFV 

 

Os modelos de RFV (recência, freqüência e valor) são utilizados por 

analistas e gerentes de marketing há mais de 30 anos. A facilidade de 

compreensão e coerência de resultados são alguns dos fatores que explicam 

sua grande penetração entre gerentes e analistas de marketing de diversos 

setores de atividade. A recência pode ser definida como a diferença entre o 

tempo total desde o cadastro do cliente menos o tempo que passou desde que 

o cliente realizou sua última compra. Freqüência seria a quantidade de 

compras realizada pelo cliente em um determinado espaço de tempo. 

Finalmente, o valor se refere ao valor monetário gasto pelo cliente, e, em 

alguns casos, a margem de contribuição deste cliente para empresa em um 

determinado espaço de tempo.  

Muitas empresas utilizam, ainda, variáveis demográficas para 

classificação de clientes. Contudo, a pesquisa feita até o presente momento 
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sugere o uso da informação de compras passadas mais útil na predição de 

compras futuras do que uma simples segmentação geográfica.  

 Existem diversas maneiras de se combinar estas três informações com o 

intuito de classificar os melhores clientes de uma empresa. Um dos modelos 

mais simples classifica os clientes em 5 grupos para cada uma destas variáveis. 

Isto é feito da seguinte forma: primeiramente, ordena-se os clientes pela 

variável de valor, os 20% maiores são marcados como o código 1, os próximos 

20%, com o 2, e assim sucessivamente, até que os último quinto dos clientes 

seja marcado com o 5; posteriormente, é realizando este mesmo procedimento 

com as variáveis de recência e freqüência. Desta maneira, irá se ter um total de 

125 combinações diferentes de padrões de clientes (5 x 5 x 5). O grupo de 

maior impotância para empresa seria o composto pelos clientes que com 

código 1 nas três variáveis. Estudos feitos por Hughes (2005) mostram que a 

resposta dos clientes às ações de marketing varia muito mais pela recência que 

pelas demais variáveis. É muito comum também o uso de ponderações destas 

três variáveis gerando scores de relacionamento do cliente. Modelos de 

regressão são constantemente usados com esta finalidade, muitas vezes, 

levando-se em consideração um número até maior de variáveis com objetivo 

de predição da receita ou da margem de contribuição (valor monetário) 

gerada pelo cliente em um determinado instante de tempo. 

Os modelos de RFV mais simples, assim como os de scores, estão 

interligados ao CLV. Porém, com várias limitações (Fader, Hardie e Lee - 2005; 

Kumar e Reinartz - 2006). A primeira é o horizonte de previsão. Os modelos 



31 
 
 

 

de RFV visam apenas antever o comportamento para o próximo período 

futuro, enquanto o emprego da métrica de CLV, em um intervalo de tempo 

infinito, contempla todo o período de relacionamento do cliente com a 

empresa. Uma segunda limitação resulta de que as variáveis de RFV são 

isoladamente indicadores imperfeitos do comportamento do cliente, já que 

foram baseados em uma distribuição real final e ignoram que o 

comportamento do cliente no passado possa ser resultado das atividades de 

marketing realizadas e que, talvez, tenham se tornando irrelevantes para a 

análise do comportamento do consumidor no futuro.  

Muitos estudos recentes comparam os modelos de RFV com as métricas 

de CLV. Kumar e Reinartz (2003) utilizam dados de uma empresa de vendas 

por catálogo nesta comparação. Eles descobriram que o modelo de CLV obtém 

resultados superiores na identificação dos clientes mais lucrativos no futuro 

do que a abordagem de RFV. Neste trabalho, também será realizada esta 

comparação com intuito de validação do CLV como um bom preditor do 

comportamento futuro do cliente.  

 

4.4 ABORDAGEM SIMPLIFICADA 

 

Segundo Gupta e Lehmann (2003), a abordagem simples por eles 

sugerida para o cálculo do valor de um cliente é indicada por ser transparente 

para executivos e investidores, não necessitar de muita informação e oferecer 

uma boa aproximação aos métodos detalhados. Eles também apontam que, em 

geral, o valor do cliente é de 1 a 4,5 vezes a margem de contribuição que o 
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mesmo oferece à empresa em 1 ano. Busca-se, neste trabalho, medir esta 

diferença mais precisamente. O modelo estocástico utilizado nesta aboragem 

pode ser facilmente implementado em uma simples planilha eletrônica. Além 

disso, é teoricamente mais consistente.  

A metodologia de cálculo de CLV simplificada se baseia nas 

informações de margem de contribuição do cliente, taxa de retenção e taxa de 

desconto. Para se obter a simplificação, é necessário o estabelecimento de três 

premissas:  

1) A margem de contribuição de um cliente é constante através do seu 

tempo de relacionamento com a empresa. 

2) A taxa de retenção de clientes é constante ao longo do tempo. 

3) O valor do tempo de vida do cliente é calculado para o horizonte de 

tempo infinito. 

A importância da margem de lucro está intrínseca em qualquer 

aproximação de cálculo de CLV. Define-se como margem de contribuição o 

valor de receita gerada pelo consumidor descontado dos custos diretos que 

foram gastos para servi-lo. 

No caso do varejo, dentre os custos diretos se destacam os seguintes:  

• custos dos produtos: matéria-prima, produção e logístico ,  

• custos operacionais: empregados, aluguel da loja, etc; 

• custos de aquisição do cliente: propaganda e ações de captação 

de clientes ;  
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• custos de retenção: ações de encantamento e pesquisas de 

marketing.  

Dos custos acima, os mais fáceis de se obter  individualização são os 

custos relacionados aos produtos consumidos pelo cliente, muitas vezes 

presentes nos bancos de dados das empresas. Para os demais custos, 

geralmente, só é possível se trabalhar com valores médios.  Atualmente, é uma 

tendência, cada vez mais constante nas empresas,  a escolha por estratégias de 

marketing focadas na retenção de clientes, estudos mostram que os custos 

associados a manutenção de clientes lucrativos são bem menores que gastos 

em ações de marketing de massa, como a mídia televisiva, por exemplo. 

A idéia da utilização da taxa de retenção está na simples observação de 

que os consumidores não possuem relacionamento de duração infinita com as 

empresas das quais são clientes. A maioria das empresas calcula esta taxa com 

base na quantidade de clientes que a deixaram em um determinado período 

de tempo. Por exemplo, se em determinado mês entraram 1000 clientes e, no 

ano a seguir, destes, apenas 800 podem ser considerados como ativos, a taxa 

de retenção considerada será então de 80%. Gupta e Lehmann (2003) registram 

que em geral a taxa de retenção para a maioria das empresas varia de 60% a 

90%. Quanto à taxa de desconto, segundo estes autores, geralmente, registra 

valores entre 8 e 16% ao ano.  

Com base nestas informações, estes autores sugerem o seguinte 

procedimento para o cálculo do CLV. No instante inicial, a empresa incorre 

em um determinado custo de aquisição do cliente (CA). Depois disto, o cliente 
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passa a gerar uma margem constante a cada ano de f reais. Entretanto, uma 

vez que R$100,00 hoje valem mais que R$100,00 amanhã, a margem de 

contribuição no próximo ano valerá apenas f/(1+d), onde d é a taxa de desconto 

anual ou mensal.  

Além disso, o cliente poderá se desligar da empresa. Se a taxa de 

retenção do cliente for de r, então o valor presente de retorno esperado no 

final de primeiro ano será de  f × r /(1+d). Ao final do segundo ano, 

novamente, irá se ter uma margem de f reais. Logo, o valor presente será de 

f/(1+d)2. Porém a taxa de retenção deste cliente ao fim do segundo ano será de 

r2 (um cliente que possuí taxa de retenção de 80% no final do ano 1 , ao final 

do ano 2, terá uma probabilidade de 80% × 80% = 64% de estar ativo. 

Utilizando esta lógica, chega-se ao valor do tempo de vida do cliente: 
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Se quisermos uma estimativa considerando um tempo de vida finito, 

teríamos tbbSS −=− 1  
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Note-se que, quando t tende a infinito, o último termo se aproxima de 1. 

Assim, encontra-se o mesmo múltiplo de margem no horizonte de tempo 

infinito. 

Gupta e Lehmann (2006) salientam os motivos pelos quais os 

pressupostos do modelo por eles sugerido são razoáveis. Em primeiro lugar, a 

hipótese da margem ser constante ao longo do tempo de relacionamento não 

foi até hoje descartada, existindo um debate conflitante entre os pesquisadores  

desta área. O fato é que há muita dificuldade em tirar conclusões gerais sobre 

este assunto. 

O uso da taxa de retenção é devido à observação de que clientes não 

ficam na empresa para sempre. Trocam serviços de telefonia, TVs por 

assinatura, plano de saúde, academia de ginástica, cancelam revistas por 

assinatura, etc. Em algumas indústrias, existe alta rotatividade de clientes, a de 

telefonia móvel americana, por exemplo, apresentou um taxa de rotatividade 

anual de 23,4% no ano de 2000, Gupta e Lehmann (2006). A maioria das 

empresas calcula sua taxa de abandono em um determinado período (índice 
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de churn), simplesmente dividindo os clientes que deixaram a companhia 

naquele período pela soma do número de clientes antigos e recém adquidos.  

Contudo, taxas de retenção podem variar de acordo com a safra de entrada de 

clientes. Clientes antigos podem apresentar taxas de retenção menores que a 

dos clientes recém adquirídos. Em empresas sem vínculo contratual (onde o 

cliente não precisa comunicar seu desligamento), esta forma de cálculo é ainda 

mais difícil.  Geralmente, são adotadas heurísticas para determinar se o cliente 

está ativo ou não, usando como informação o tempo de inatividade, muitas 

vezes combinado com a informação do tempo médio entre compras. Wübben 

e Wangenhein (2005), propõem duas heurísticas com essa finalidade. A 

primeira estabelece um determinado tempo c no qual os clientes com tempo 

de inatividade  maior são considerados inativos. A escolha de c é arbitrada, em 

geral em 2 ou 3 meses, ou calculada com base na maximização da quantidade 

de acertos considerando os diferentes tempos de inatividade. 

Heurística I 

A-a < c → Consumidor ativo 

A-a ≥ c → Consumidor inativo 

onde 

A representa a informação de data mais recente  

e a representa a data da última compra do cliente. 

A segunda heurística leva em conta a heterogeneidade do tempo médio 

entre compras de cada consumidor. 
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Heurística II 

A-a < c × a/h  → Consumidor ativo 

A-a ≥ c × a/h  → Consumidor inativo 

onde  

A e a são como na heurística anterior e h cresce com a habitualidade das 

transações.  

Ambas estas heurísticas têm a desvantagem de serem dicotômicas. O 

cliente está ativo ou não está. Não existe uma probabilidade associada a cada 

indivíduo de acordo com seu comportamento. Outra aproximação para 

determinar se o consumidor está ou não ativo é feita por Kumar e Reinartz 

(2002), baseada em uma modelagem histórica do evento (event history 

modeling). Assim como a maioria das técnicas estatísticas, ela se baseia na 

probabilidade de um evento futuro ocorrer com base no padrão estatístico 

observado. Outras aplicações deste tipo de modelo encontram-se na previsão 

de furacões e na reincidência de doenças na população. Existem modelos 

complexos e simples utilizados nesta teoria, contudo, os autores sugerem a 

forma mais simples. 

P(Ativo) = (m/n)x  

onde m (recência) é o tempo desde que o consumidor foi adquirido pela 

empresa até sua última compra, n (tempo total) é o tempo desde que o cliente 

se cadastrou até a data mais atual do banco de dados e x é o número total de 

compras realizadas, em nosso caso, a quantidade de meses em que o cliente 

comprou.  
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Este modelo apresenta uma característica bastante interessante. Imagine 

que dois consumidores apresentaram os seguintes padrões de compra, 

conforme a figura 2. 

 

 

  

 

Figura 2 : Paradoxo da freqüência crescente 
Fonte: Kumar e Reinartz (2006) 
 

O cliente 1 realizou 4 compras em 12 meses, sendo o mês 8 o último mês 

em que ele comprou. Já o cliente 2 fez apenas 2 compras no mesmo período, 

sendo a última no mês 8, assim como o cliente 1. A probabilidade do cliente 1 

estar ativo no mês 12 seria (8/12)4 = 0,198  e a do cliente 2, (8/12)2 = 0,444 . 

Repare que o cliente 1 mesmo realizando mais compras possuí uma 

probabilidade de estar ativo inferior a do cliente 2. Isto ocorre devido ao 

comportamento de compras do indivíduo. Se o cliente 1 realizou 4 compras 

em 8 meses e o cliente 2, apenas 2 compras, podemos perceber que o tempo 

entre compras do cliente 1 é menor que o do cliente 2, sendo assim, se ambos 

possuem o mesmo tempo de inatividade (última compra no oitavo mês) é 

razoável supor que a probabilidade do cliente 1 estar ativo seja menor que a 

do cliente 2, dado seu histórico comportamental.  

 

 

mês 8 mês 12Período de Observação

Cliente 1

Cliente 2
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4.5 MODELOS ESTOCÁSTICOS 

4.5.1 BG/BB 

 

Os modelos de análise da base de clientes (customer-base analysis) 

procuram predizer os padrões  futuros de compras dos clientes com base no 

seu histórico de informação transacional, identificando quais clientes possuem 

a maior probabilidade de estarem ativos ou inativos em um determinado 

instante de tempo.  

Para aplicação deste modelo, são necessárias apenas 3 informações de 

cada um dos clientes: a quantidade de meses em que o cliente efetuou 

compras (x), o último mês em que ele comprou (m) e o total de meses onde ele 

poderia ter efetuado compras (n). Esta simplificação tem como intuito dar 

mais robustez a análise. De fato, o modelo BG/BB menos sucetível ao efeito de 

outliers que seus similares que trabalham com tempo contínuo. 

Obtemos com a aplicação desta técnica 3 medidas de grande 

importância para o uso gerencial: a probabilidade do cliente estar ativo em um 

determinado instante de tempo, a quantidade esperada de meses em que ele 

estará ativo em um determinado horizonte e o número descontado esperado 

de transações que ele terá até o final de seu relacionamento com a empresa 

(discounted expected transations – DET) . Com base nesta última medida 

acrescida da informação de receita média mensal esperada e percentual de 

margem individual, é possível calcular o CLV de cada cliente. 



40 
 
 

 

4.5.1.1  Desenvolvimento do modelo 

 

O modelo BG/BB, desenvolvido por Fader, Hardie e Berger (2004) tem 

como objetivo ser uma alternativa ao modelo Pareto/NBD para situações 

onde o tempo de ocorrência de compras é uma variável discreta.  

É possível representar o histórico de compras de um consumidor como 

um vetor de variáveis binárias, onde 1 representa a ocorrência de compra em 

um determinado instante de tempo e 0 representa a ausência. Em seguida, 

consolidam-se estas informações em termos de recência (momento onde o 

consumidor realizou sua última compra) e freqüência (quantidade total de 

compras durante o período especificado). A notação utilizada para descrever 

este comportamento é (x,n,m), onde x é o número de transações realizadas 

pelo cliente (neste trabalho, quantidade de meses em que o cliente comprou),  

com a última oportunidade de compra ocorrendo no instante m≤n.  Por 

exemplo, lendo da esquerda para direita, o vetor de compras 101100 pode ser 

escrito como (x=3, n=6 , m=4). Dada esta informação comportamental de cada 

um dos consumidores, o modelo visa  estimar a probabilidade do mesmo estar 

ativo e a quantidade esperada de compras futuras. 

O modelo BG/BB se baseia em cinco premissas: 

i. Enquanto ativo, o consumidor compra em uma dada oportunidade 

com probabilidade p. 

ii. A heterogeneidade em p através dos clientes segue uma distribuição 

beta com função densidade de probabilidade 
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iii. Um consumidor ativo se torna inativo no início da próxima 

oportunidade de compra com probabilidade q. Isto implica que o tempo de 

vida (não-observado) é distribuído através das oportunidades de compra de 

acordo com uma distribuição geométrica (modificada). 

iv. A heterogeneidade de q segue uma distribuição Beta com a seguinte 

função densidade de probabilidade 
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                                                               (2) 

v. A probabilidade de transação p e a probabilidade de desligamento q 

variam  independentemente através dos consumidores.  

As premissas (i) e (ii) são associadas à distribuição beta-binomial. De 

forma similar, as premissas (iii) e (iv) são relativas a distribuição beta-

geométrica. Desta maneira, este modelo de comportamento do consumidor é 

denominado como beta-geométrico/beta-binomial (BG/BB). 

4.5.1.2 Função de verossimilhança 

 

Considerando um cliente com vetor de comportamento 101100. O fato 

de este cliente ter realizado compras no quarto período representa que ele 

esteve ativo até a quarta oportunidade de transação. Esse evento tem 

probabilidade (1-q)4. Sendo assim, a probabilidade de observarmos os 

primeiros 4 elementos do vetor comportamental será de p3(1-p)(1-q)4. Porém, 
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como é possível utilizar a informação dos últimos dois períodos? Existem três 

possibilidades: 

1) O consumidor morre no início do quinto período, com probabilidade q . 

2)  O consumidor está ativo no quinto período (com nehuma compra), e morre 

no início do sexto periodo com probabilidade (1-p)(1-q)q . 

3) O consumidor estava ativo durante os períodos 5 e 6, com probabilidade (1-

p)2(1-q) 2 . 

Sendo assim, a probabilidade de observarmos um comportamento (x=3, 

n=6 , m=4) será de: 

p3(1-p)(1-q)4 q+ p3(1-p) 2(1-q)5 q + p3(1-p) 3(1-q)6 

De forma geral, para um cliente de histórico de compras (x,n,m), 

.)1()1()1()1(),,/,(
1

0
∑

−−
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mn
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imixmxnxnx qqppqppmnxqpL            (3) 

Para se chegar à função de verossimilhança para um indivíduo 

escolhido aleatoriamente com histórico de relacionamento (x,n,m), deve-se 

calcular o valor esperado para todas as distribuições mistas de p e q : 
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Os quatro parâmetros do modelo (α,β,γ,δ)  podem ser estimados pelo 

método de máxima verossimilhança. Supondo um total N consumidores, onde 

o histórico de relacionamento do i-ésimo consumidor pode ser denotado por 

(xi,ni,mi). A função de log-verossimilhança é dada por: 
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Com isto, os valores dos parâmetros poderão ser estimados através de 

rotinas de otimização, como o Solver do Microsoft Excel® , por exemplo. 

4.5.1.3 Derivação da probabilidade de ativo 

 

O primeiro resultado de grande valia que pode ser encontrado através 

da aplicação do modelo BG/BB é a probabilidade do consumidor estar ativo 

em um determinado instante de tempo dado seu histórico de relacionamento 

com a empresa. Pode-se denotar esta probabilidade por P(ativo/x,m,n). 

Relembrando o vetor de relacionamento 101100 associado ao valor da 

função de verossimilhança  

p3(1-p)(1-q)4 q+ p3(1-p) 2(1-q)5 q + p3(1-p) 3(1-q)6 

Observe a probabilidade do consumidor estar ativo sem transações no 

quinto e sexto períodos e ainda não se ter desligado da empresa. A 

probabilidade de ele estar ativo no sexto período pode ser escrita como: 

                            p3(1-p) 3(1-q)6 

------------------------------------------------------------- 
p3(1-p)(1-q)4 q+ p3(1-p) 2(1-q)5 q + p3(1-p) 3(1-q)6 

 

Sendo a probabilidade deste consumidor se desligar no início do sétimo 

período 1-q , a probabilidade do consumidor estar ativo no sétimo período é 

de  

                            p3(1-p) 3(1-q)7 

------------------------------------------------------------- 
p3(1-p)(1-q)4 q+ p3(1-p) 2(1-q)5 q + p3(1-p) 3(1-q)6 
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 Generalizando, para um consumidor com histórico de relacionamento 

(x,n,m), a probabilidade de ele estar ativo no período n+1 será de  
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1
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nxnx +− −−
=           (6) 

Como p e q são não-observáveis, pode-se computar P(ativo/x,n,m) com 

base no valor esperado de (6) sobre as distribuições de p e q levando em conta 

a informação (x,n,m): 
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               (7) 

Pelo teorema de Bayes, a distribuição a posteriori conjunta de p e q é 

dada por 
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Substituindo (6) em (8) e (1),(2),(3), e (4) em (7), e resolvendo a integral 

dupla, tem-se a seguinte expressão 
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               (9) 

4.5.1.4 Esperança condicional de compras 

 

Outra importante estimativa fornecida pelo modelo é o valor esperado 

de futuras compras dado o histórico de relacionamento do consumidor. 

Seja E(X*/n*,x,n,m) o número esperado de compras nos próximos n* 

períodos de um consumidor de relacionamento(x,n,m). Assumindo que o 
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consumidor está ativo no início do período n+1, as próximas n* oportunidades 

de transação podem ser caracterizadas conforme a tabela abaixo: 

Tabela 1: Evolução da probabilidade de ativo 
Oportunidade de 

transação P(Ativo) P(Comprar/Ativo)

n+1 1 p
n+2 1-q p
n+3 (1-q)2 p
n+4 (1-q)3 p
n+5 (1-q)4 p
n+6 (1-q)5 p
... ... ...

n+n* (1-q)n*-1 p  

Fonte: Fader, Hardie e Berger (2004)  
 

Pode-se perceber que a soma dos primeiros n termos é uma progressão 

geométrica 

k
kaakakaka

n
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Como conseqüência, condicional a p e q, o número esperado de 

transações no intervalo (n,n*] é dado por 

.)1( *nq
q
p

q
p
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Multiplicando este fator pela probabilidade do consumidor de 

relacionamento (x,n,m) estar ativo, (6), e utilizando juntamente o valor 

esperado da distribuição posteriori conjunta de p e q, (8), teremos 
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Talvez o maior interesse na utilização do modelo BG/BB esteja no 

cálculo do CLV do cliente. Enquanto muitos métodos de cálculo de CLV 

assumem um fluxo de caixa constante do consumidor através do tempo, é 

possível pelo modelo BG/BB levar em consideração a flutuação nas futuras 

transações (descontadas para valor presente). O valor esperado descontado de 

transações (discounted expected transations -DET) pode ser um multiplicador do 

valor do cliente nos cálculos do CLV residual.  

Focando no final da n-ésima oportunidade de compra, pretendemos 

encontrar o valor presente esperado de transações de um consumidor com 

passado de relacionamento (x,n,m) considerando uma taxa de desconto d . 

Podemos denotar esta medida por DET(d/x,n,m). 

Assumindo que o consumidor está ativo no início do período n+1, a 

estrutura básica de possíveis compras é a seguinte: 

Tabela 2 :Evolução da taxa de desconto 
Oportunidade de 

transação P(Ativo) P(Comprar/Ativo) taxa de desconto

n+1 1 p 1
n+2 1-q p 1+d
n+3 (1-q)2 p (1+d)2

n+4 (1-q)3 p (1+d)3

n+5 (1-q)4 p (1+d)4

n+6 (1-q)5 p (1+d)5

... ... ... ...
n+t (1-q)t-1 p (1+d)t+1  

Fonte: Fader, Hardie e Berger (2004) 
 

Sabemos que soma de uma série geométrica infinita é 

∑
∞

= −
=

0 1n

n

k
aak  

Consequentemente, condicional aos valores de p e q, o valor presente 

(no início da oportunidade de transação n+1) do número esperado de 
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transações de um determidado consumidor através de todo o seu período 

futuro de permanência considerando uma taxa de desconto d é de  
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Multiplicando este fator pela probabilidade de um consumidor com 

histórico de relacionamento (x,n,m) estar ativo no início do período n+1,(6), 

teremos  

.
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Tomando o valor esperado através da distribuição conjunta posteriori 

de p e q, (8), teremos 
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logo, pode-se utilizar a representação da função Gaussiana-hipergeométrica 
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Sendo assim,  
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Observe que 2F1(a,b,c,1) = [ Γ(c) Γ(c-a-b)]/ [ Γ(c-a) Γ(c- b)], logo, fazendo 

d=0 tem-se a expressão do valor esperado para o número de transações do 

tempo de relacionamento residual do consumidor sem desconto: 
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  que é lim n→∞ E(X*/n*,x,n,m, α,β,γ,δ). 

Em algumas situações, é desejável encontraro valor de DET para um 

indivíduo escolhido aleatoriamente (sem condicioná-lo a um indivíduo de 

histórico de relacionamento (x , m, n)). Sendo assim, utilizando a informação 

de (11) com a das distribuições mistas de p e q, (1) e (2), tem-se 
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= δγδ
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A expressão para DET(d) pode ser utilizada, assim como o número 

esperado de transações, para um consumidor que ainda não foi adquirido pela 

empresa. Basta, para isso, multiplicar o CLV pela probabilidade de aquisição. 

Este valor poderá ser usado como um limite superior para o gasto máximo 

que poderá ser feito na aquisição de consumidor.  
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4.5.2 GAMA-GAMA 

 

Até este ponto o valor do cliente está sendo caracterizado em termos do 

valor descontado do número esperado de compras futuras, DET. Contudo, no 

final, o interesse maior está focado no valor monetário dado a cada cliente. 

Podemos especificar o modelo para esta parte da seguinte maneira: 

• O valor em reais gasto por um consumidor durante um mês de 

compras varia aleatoriamente ao redor de uma média de 

transações. 

• O valor médio gasto varia entre os consumidores, mas não 

através do tempo para cada indivíduo. 

• A distribuição do valor médio gasto por mês de um cliente é 

independente da sua freqüência de compras. 

4.5.2.1 Desenvolvimento do modelo 

 

O valor gasto por um determinado consumidor em suas compras varia 

de ocasião para ocasião.  Como o valor não poderá ser negativo nunca, a 

hipótese de normalidade desta distribuição tem o inconveniente de atribuir 

uma probabilidade não nula a valores abaixo de zero.  O modelo Gama-Gama, 

desenvolvido por Colombo e Jiang (1999), teve como principal argumento a 

contestação da hipótese de normalidade da distribuição de valores gastos pelo 

consumidor feita por Schmittlein e Peterson (1994).  
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Fader, Hardie e Lee (2005) apresentam um argumento mais forte contra 

a hipótese de normalidade, baseado na forte assimetria da distribuição do 

valor de compras. Uma outra aproximação mais coerente utilizaria a 

distribuição lognormal. Contudo, como não existe uma fórmula fechada para 

convolução de lognormais, nessa hipótese não é possível chegar a uma 

expressão fechada para a distribuição do valor médio gasto por cada 

consumidor individual. O uso da distribuição gama, sugerida por Colombo e 

Jiang (1999), torna-se altamente pertinente, pois esta distribuição goza de 

características muito semelhantes a da lognormal. Outra alternativa que pode 

ser futuramente estudada implica no uso da distribuição de Pareto com esta 

finalidade. 

A fim de entender melhor a idéia por trás do modelo de valor 

monetário, deve-se antes de tudo responder à seguinte questão: dado que já 

temos média observada de valor gasto por mês, gx, porque se deve 

desenvolver um modelo formal de valor monetário? A resposta a essa 

pergunta é que nem sempre se pode acreditar no valor observado gx como o 

melhor estimador do valor gasto por mês no futuro. Por exemplo, supondo 

que o valor médio gasto por mês de todos os consumidores seja de R$100, mas 

o consumidor A fez compras apenas em um mês totalizando R$ 400. Qual é o 

valor monetário esperado E(G) que se deve usar para projetar a receita mensal 

do cliente A, E(G) =g1=R$400 ? Deve-se assumir R$400, ou considerar retirar o 

viés em relação à média global da população? Como já foi observado por 
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Fader, Hardie e Lee (2005), quanto maior é a freqüência de compras, maior a 

consistência do valor de gx. 

No presente trabalho, as informações de compra foram consolidadas 

em nível mensal. Sendo assim, para um dado consumidor com x meses de 

transações, z1,z2,...,zx denotando o valor gasto em cada um dos meses 

analisados, o valor médio mensal gasto por cada cliente, que pode ser escrito 

conforme abaixo: 

∑
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i
x x

z
g

1

              (16) 

Como gx é uma estimativa imperfeita de E(G). Sendo assim, nosso 

objetivo é de fazer inferências a respeito de E(G) dado os valores observados 

de gx, que podemos denotar por E(G/gx,x). Está claro desta forma que gx→E(G) 

quando x→∞ , mas isto poderá ser um processo lento. 

 Com k e w denotando os mesmos parâmetros que denotavam nas 

seções anteriores, assumimos que Zi são variáveis gama independentes e 

identicamente distribuídas com parâmetro de forma k e de escala v. 

Utilizamos, também, as duas propriedades da distribuição gama: 

1) A soma de x i.i.d gama(k,v) variáveis aleatórias é uma variável aleatória 

gama com parâmetro de forma kx e de escala v, e 

2) Uma variável aleatória gama(kx,v)  multiplicada pelo escalar 1/x tem a 

mesma distribuição gama com parâmetro de forma kx e de escala vx. 

Desta maneira, a distribuição de gx a um nível individual é dada por  
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Levando-se em conta a heterogeneidade através da média dos  

consumidores, assumi-se  que o valor de v é distribuído através da população 

segundo uma distribuição gama com parâmetro de forma w e de escala y . 

Assumindo que k seja constante através dos consumidores, o que é 

equivalente a se dizer que o coeficiente de variação tem o mesmo valor para 

todos os consumidores (CV=1/√k). Considerando o valor esperado de 

f(gx/k,v,x) através da distribuição de v encontra-se a seguinte distribuição 

marginal para gx: 
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Para se chegar à medida desejada, E(G/gx,x), deve-se utilizar o teorema 

de Bayes para encontrar a distribuição a posteriori de v para um consumidor 

de valor monetário médio gx e através de seus x meses em que efetuou 

compras.  
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A equação acima representa uma distribuição gama com parâmetro de 

forma (kx+w) e de escala (y+gxx). Sendo assim, pode-se escrever o valor 

esperado médio de um consumidor com média de gasto gx e quantidade de 
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Este valor é uma média ponderada da média populacional, yk/(w-1), e o 

valor médio observado por transação de cada indivíduo, gx. Está claro que 

para valores grandes de x o peso da média populacional será menor. A esse 

fenômeno se dá o nome de regressão à média.  

A estimação dos parâmetros deste modelo pode ser feita através da 

técnica de maximização da verossimilhança, com o uso de rotinas de 

otimização. 

 

4.6 ESTIMANDO O CLV 

 

O desafio deste trabalho está em aplicar conjuntamente os modelos 

BG/BB e Gama-Gama para gerar previsões futuras de CLV.  O âmago da 

questão é encontrar uma metodologia que seja capaz de caracterizar o 

comportamento de compras do consumidor de maneira confiável. A 

classificação de clientes, em geral, é feita com base nas variáveis de RFV sem 

requerer informações detalhadas sobre o relacionamento individual do cliente 

com a empresa.  

No modelo estocástico proposto, assume-se a independência entre a 

distribuição do valor esperado da margem de contribuição mensal e o 

processo que rege os contatos de compra do cliente com a empresa. As 

análises têm mostrado que se trata de uma hipótese válida. A sugestão é que o 

valor esperado da margem de contribuição mensal  (%margem x  valor 

esperado de receita mensal) possa ser multiplicado pelo valor descontado 
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esperado de transações futuras  (DET)  gerando uma estimativa de CLV 

residual para cada cliente. 

CLV = %margem x valor esperado de receita mensal  x DET 

O valor de DET é oriundo do modelo BG/BB, já o valor esperado de 

receita mensal é dado pelo modelo Gama-Gama. Devido à ausência de 

informação da margem de contribuição real, adotou-se um valor percentual 

constante para todos os clientes, desta maneira, ela não implicará em 

mudanças na classificação de melhores clientes.   
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CAPÍTULO 5. ESTUDO DE CASO 

 

5.1 VAREJO SUPERMERCADISTA 

 

Ainda são poucas as empresas brasileiras pertencentes ao varejo 

supermercadista que utilizam informações oriundas de dados escaneados de 

compra como alicerce para a elaboração do planejamento de marketing. 

Segundo Botelho (2003), o armazenamento destas informações iniciou-se no 

Brasil em 1991, com a introdução da leitora de código de barras. Contudo, 

devido à falta de profissionais de marketing com formação quantitativa e 

definições precisas da função da área de marketing nas empresas, muitas 

oportunidades de negócio são perdidas. 

O varejo supermercadista tem crescido bastante nos últimos anos, 

sendo o market share cada vez mais centralizado nos grandes grupos.  Segundo 

Souza, Ferreira e Macedo (2004), ao fim de 50 anos, o varejo supermercadista 

responde por 85% da distribuição de gêneros alimentícios, higiene e limpeza 

do país, através de seus mais de 70.000 pontos de venda e 56.000 check-outs, 

empregando 710.000 pessoas. 
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O uso de modelos estatísticos mais sofisticados para análise de dados é 

raro nestas empresas. Algumas poucas utilizam técnicas mais elaboradas para 

marcação de públicos alvo de ações de marketing, tais como modelos de 

propensão à compra de produtos, basket analysis, etc. 

A finalidade de segmentação por CLV da base de clientes de empresas 

de varejo supermercadista está na identificação dos melhores clientes da rede. 

Contudo, só é possível elaborar esse tipo de estudo com base em informações 

de compra identificadas do cliente ou domicílio. A análise de segmentação por 

domicílio, na maioria das vezes, é a mais coerente estratégia para este tipo de 

varejo já que, muitas vezes, o comprador não está fazendo compras apenas 

para seu consumo individual.  

Para que exista identificação das compras feitas por determinado 

domicílio, geralmente, são distribuídos cartões de identificação para base de 

clientes. O hábito do uso do cartão é incentivado, muitas vezes, por políticas 

de desconto, que visam fidelizar o cliente a rede.  Outra forma de coleta de 

informação identificada poderia basear-se no registro do CPF do cliente a cada 

compra realizada em lojas da rede de varejo. Contudo, este tipo de abordagem 

nem sempre é viável, devido a resistência de clientes ao fornecimento desta 

informação. 

A segmentação da base de clientes deve ser feita para a empresa como 

um todo, pois neste tipo de negócio é um fenômeno comum a existência de 

clientes que realizam suas compras em mais de uma loja da rede, 

principalmente, no caso de empresas que possuem lojas próximas 
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geograficamente. Admite-se que o cliente não pertence à loja, e sim, à empresa 

(rede de supermercados). A centralização da estratégia de marketing reduz os 

custos e diminuí a complexidade de análises posteriores às ações.   

Outro ponto importante a ser levado em consideração é que, 

geralmente, clientes possuem perfis de relacionamento muito distintos com a 

rede de supermerdados. Existem aqueles que realizam suas compras pela 

manhã, outros preferem fazer compras à noite, uns possuem freqüência 

semanal de compras, outros, mensal. Enfim, existe uma enorme variedade de 

perfis de relacionamento. A grande questão é a seguinte: como elaborar uma 

estratégia que seja a mais eficiente possível, dado que existem milhares de 

caminhos distintos de análise e estratégia que podem ser traçados? 

A estratégia de segmentação baseada em CLV vem propor um caminho 

de resolução para este problema, considerando a projeção do real valor do 

cliente para a empresa durante todo seu tempo restante  de relacionamento. 

Através desta métrica será possível analisar a lucratividade gerada pelos 

diferentes perfis de consumidores da rede de supermercados.  

 

5.2 ANÁLISE EXPLORATÓRIA 

 

A análise exploratória de dados é aqui realizada com o objetivo de se 

conhecer mais acerca do comportamento dos clientes selecionados para o 

estudo.  Aplicando as principais métricas utilizadas pelo varejo na análise 

comportamental de clientes, estudando o relacionamento entre elas e, 

consequentemente, validando hipóteses relacionadas à aplicação dos modelos 
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de CLV. As séries de dados são divididas em dois períodos de tempo 

sucessivos: período 1 e período 2, cada um com duração de um ano. O período 

1 é usado para a estimação dos parâmetros e o período seguinte para a 

comparação das predições. As seguintes variáveis serão analisadas: 

• Receita : Receita total produzida pelo cliente, período 1. 

• Freqüência de compras: Quantidade total de dias de compras 

realizadas pelo cliente, período 1. 

• Meses de compras: Quantidade de meses onde o cliente realizou, 

ao menos, uma compra, período 1. 

• Ticket Médio de compra: Receita gasta dividida pela quantidade 

de dias de compras realizadas, período 1. 

• Receita Média Mensal: Receita total gasta dividida pela 

quantidade de meses de compras, período 1. 

• Tempo de Inatividade: Tempo decorrido, em dias, da última 

compra do cliente ao último dia considerado no período 1.  

• Recência: último mês, do total de 12, no qual o cliente realizou  

compra , período 1. 

• Produtos distintos: Quantidade total de produtos distintos 

comprados pelo cliente no período 1. 

• Lojas distintas: Quantidade total de lojas distintas onde os 

clientes da coorte em estudo realizaram suas compras durante o 

período 1.  
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• Tempo médio entre compras (TMC): tempo médio que um 

cliente leva para tornar a fazer compras, apenas válido para 

clientes com mais de uma compra, período 1. 

Foram utilizadas variáveis distintas para analisar o mesmo tópico, 

exemplo: para análise da freqüência, usamos freqüência de compras diária e a 

freqüência média mensal. A idéia por traz disso está limitada a verificar as 

diferentes intensidades de relacionamento destas variáveis com as demais, 

principalmente a receita total. Na metodologia a ser avaliada opta-se pela 

consolidação da informação de freqüência e valor em nível mensal. 

Através da matriz de correlação abaixo, verifica-se que a variável que 

apresentou maior correlação com a receita total do período 1 foi a quantidade 

de produtos  distintos. Quanto maior é a quantidade de produtos, maior é a 

receita média gerada. Este resultado confirma certa intuição. Contudo, não era 

esperado que a correlação com a receita fosse superior  das demais variáveis 

consideradas, tais como freqüência de compras e tempo de inatividade. 

Tabela 3 :Matriz de correlação 
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Receita 1,00
Frequêcia de compras 0,54 1,00
Meses de compra 0,47 0,67 1,00
Ticket Médio 0,25 -0,06 -0,03 1,00
Receita Mensal 0,79 0,33 0,24 0,75 1,00
Tempo Inatividade -0,30 -0,40 -0,72 -0,04 -0,18 1,00
Recência 0,28 0,38 0,71 0,04 0,18 -1,00 1,00
Produtos 0,85 0,67 0,63 0,14 0,63 -0,41 0,39 1,00
Lojas 0,35 0,44 0,48 0,00 0,23 -0,38 0,38 0,46 1,00
TMC -0,26 -0,42 -0,55 0,07 -0,21 0,07 -0,06 -0,36 -0,25 1,00  

Fonte: o Autor 
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As variáveis receita de compras e meses de compras apresentaram 

coeficientes de correlação com a receita total (período 1) muito próximos, de 

0,54 e 0,47, respectivamente. Esses coeficientes demonstram uma relações de  

média intensidade. Contudo, a correlação entre essas duas variáveis foi de 

0,67, considerada alta. Já o coeficiente de correlação entre as variáveis recência 

e tempo de inatividade (em dias) foi de, aproximadamente, -1 , indicando que, 

em relação a este tópico, o uso de um ou outro indicador gera um efeito 

numérico praticamente idêntico. 

O coeficiente de correlação linear entre a receita mensal e a quantidade 

de meses com compra foi de 0,24. Esta baixa correlação nos leva a crer na 

validade da hipótese de independência entre estas duas variáveis, considerada 

no cálculo do CLV pelas metodologias que utilizam o modelo BG/BB. 

Outro resultado interessante foi constatar que o ticket médio de 

compras dos clientes interferiu pouco no valor de receita total do período, 

correlação de 0,25. Já a receita média mensal aparece com um coeficiente de 

0,79. 

Tabela 4 : Estatísticas 

Estatísticas
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Qtd de registros 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 4.533
Média (a) 1.098,1 31,7 7,2 44,3 123,9 75,9 9,9 119,4 2,4 24,9
Mediana (b) 424,1 17,0 8,0 22,7 62,6 20,0 12,0 74,0 2,0 13,5
Dif. % : (a-b)/b 159% 87% -10% 95% 98% 280% -18% 61% 20% 84%
Desvio padrão 1.888,7 39,5 4,0 137,7 212,9 108,0 3,5 133,2 1,8 34,0
Coeficiente de variação 1,7 1,2 0,6 3,1 1,7 1,4 0,4 1,1 0,8 1,4  

Fonte: o Autor 
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Variáveis relacionadas à receita possuem fortes indícios de assimetria 

positiva, já que a média é bem maior  que a  mediana. Em relação à receita 

média mensal por cliente, a diferença da média da distribuição em relação à 

mediana é de 98%, por exemplo. A média do ticket médio de compras dos 

clientes nos dados analisados foi de R$44,30 e a mediana R$ 22,70. Estes 

valores são, aproximadamente, três vezes menores que a média e a mediana 

da receita mensal, respectivamente. Logo, grande parte dos clientes deve 

realizar compras em alguma loja da rede de supermercados em mais de uma 

ocasião por mês. 

 Já em relação às variáveis de recência e tempo de inatividade, 

percebemos uma possível evidência de assimetria negativa, dado que a 

mediana apresentou valores superiores aos da média. Em relação à dispersão, 

estas duas variáveis também  apresentaram menor variabilidade que as 

demais consideradas. Tendo apresentado coeficientes de variação (desvio 

padrão dividido pela média) de 0,4 e 0,6, respectivamente. Outro ponto que 

merece atenção é o fato da recência mediana ser 12 e o tempo de inatividade 

mediano ser inferior a 30 dias, provavelmente, parte deste fenômeno é 

explicada pelo mês de fechamento do período 1 ser dezembro, mês de impacto 

sazonal no volume de compras devido as festas de final de ano. Contudo, a 

sazonalidade não é levada em conta nas metodologias de cálculo de CLV 

apresentadas neste trabalho. Talvez, se o último mês do período não fosse 

dezembro, os resuldados fossem levemente diferentes. Em um próximo 

estudo, isto poderá ser testado.   
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A média do tempo médio entre compras (TMC) dos clientes analisados 

foi de 24 dias. Já a mediana foi de 13, ou seja, metade dos clientes analisados 

efetuaram suas compras de duas em duas semanas, aproximadamente. Essa 

informação pode ser de grande valia para elaboração de ações contínuas de 

marketing de combate à inatividade de clientes.  

A média de lojas distintas em que o cliente efetua suas compras foi de 

aproximadamente 2,4 e a mediana foi de 2. Isto significa que os clientes 

pertencentes a esta coorte utilizaram mais de uma loja para efetuar suas 

compras. A correlação positiva desta variável com a receita sugere também 

que quanto maior é o número de lojas em que o cliente compra, maior será seu 

gasto total na rede de supermercados. 

Assim como nas variáveis oriundas da receita, a quantidade de 

produtos distintos também apresenta fortes indícios de distribuição 

assimétrica positiva. A diferença entre a média e a mediana desta variável 

aponta a forte heterogeneidade entre clientes do supermercado, uns compram 

uma diversidade de produtos muito maior do que outros. Parte desta 

diversidade talvez seja explicada pela composição do domicílio, já que em 

uma casa moram várias pessoas que estão, muitas vezes, em fases diferentes 

da vida. Estudos relacionados ao uso de variáveis sócio-demográficas com 

intuito de melhorar a acurácia no cálculo do CLV individual poderão ser de 

grande pertinência. Kumar e Reinartz (2003), utilizaram um modelo de 

regressão para tentar enteder as características que mais influenciavam o CLV 

em uma empresa de vendas via catálogo.  Contudo, no estudo deles, estas 
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variáveis não foram aplicadas diretamente na elaboração da estimativa de 

valor individual do tempo de vida dos clientes.  

 

5.3 VALIDAÇÃO DOS MODELOS ESTOCÁSTICOS 

5.3.1 BG/BB 

 

A validação do modelo BG/BB será feita comparando os resultados 

obtidos pelo modelo com a heurística geralmente utilizada com essa 

finalidade. Esta heurística se baseia na hipótese de que a quantidade de meses 

de compra, para cada cliente, no período 2 (mês 13 ao 24) seja igual à 

observada no período 1 (mês 1 ao 12), ou seja, se um cliente fez compras em 4 

meses no período 1 , espera-se que ele mantenha essa freqüência no período 2. 

Inicialmente os resultados serão analisados em 2 níveis diferentes. O 

primeiro compara os resultados consolidados de toda a coorte analisada. Já o 

segundo verifica o ajuste a nível individual. 

Foi utilizado o método de máxima verossimilhança para estimação dos 

parâmetros do modelo BG/BB. O valor máximo encontrado para a função de 

log-verossimilhança foi de - 30.171,60 , associado às seguintes estimativas dos 

parâmetros: 06,1ˆ =α , 52,0ˆ =β , 92,31ˆ =γ  e 30,1922ˆ =δ . Ainda não existem 

estudos que detalhem o cálculo para os intervalos de confiança associados aos 

parâmetros deste modelo, assim como testes de ajuste auxiliares, que muito 

poderão contribuir na interpretação dos resultados. Contudo, através da 

validação empírica, foram obtidas respostas satisfatórias. 
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Através do gráfico abaixo, é possível verificar a qualidade do ajuste do 

modelo ao resultado consolidado da coorte. Verifica-se que os valores da 

distribuição real do período 2 estão mais próximos aos apresentados pelo 

modelo BG/BB do que do obtido pela heurística. 
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Gráfico 1: Comparativo de freqüência acumulada 
Fonte: o Autor 

 

O erro absoluto encontrado dado pelo modelo para previsão da 

quantidade consolidada de meses com compras da coorte no período 2 é 

menor que o da heurística, 7,2% contra 13,6%. Contudo, verifica-se que, assim 

como nos modelos do caso contínuo, o volume total é subestimado.  Quanto 

maior é o volume de meses com compras no período 1, menores são os erros 

percentuais  encontrados pelo modelo em relação à distribuição real do 

período 2.  Deste modo, quanto mais informações de compra possuímos do 

cliente, maior é a precisão gerada pela previsão do modelo BG/BB.  
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Tabela 5 :Quantidade acumulada de meses de compra 
Qtd de meses com 

compras (Período1) 
Real 

(Período 2)
Esperado 
(BG/BB) Heurística Erro% 

(BG/BB)
Erro% 

(Heurística)
0 483 69 0 -85,8% -100,0%
1 671 394 407 -41,3% -39,3%
2 822 492 658 -40,1% -20,0%
3 869 697 936 -19,8% 7,7%
4 1.161 892 1.220 -23,2% 5,1%
5 1.431 1.140 1.565 -20,3% 9,4%
6 1.567 1.356 1.848 -13,4% 17,9%
7 1.765 1.663 2.198 -5,8% 24,5%
8 1.934 1.827 2.440 -5,5% 26,2%
9 2.392 2.375 2.997 -0,7% 25,3%

10 3.044 3.074 3.790 1,0% 24,5%
11 4.426 4.454 5.302 0,6% 19,8%
12 11.209 11.039 12.744 -1,5% 13,7%

Total 31.774 29.472 36.105 -7,2% 13,6%  

Fonte: o Autor 
 

Através da análise a nível individual (tabela 6), verifica-se que a 

mediana da distribuição da quantidade de meses com compras gerada pelo 

modelo BG/BB é mais próxima da encontrada na distribuição real do período 

2, assim como a média. O desvio padrão encontrado na distribuição real foi 

maior que o obtido pela heurística e pelo modelo BG/BB.  Esse aumento de 

dispersão se deve à maior quantidade de zeros na distribuição real. Retirando-

se os zeros, o desvio padrão cai para 3,92, aproximando-se assim dos 

encontrados nas predições pelas duas distribuições.   

Tabela 6: Distribuições da quantidade de meses de compra 
Estatística Real (Período2) Esperado  

(BG/BB) Heurística 

Decil 1 0,0 0,4 1,0
Decil 2 1,0 1,6 3,0
Decil 3 3,0 3,1 4,0
Decil 4 5,0 4,8 6,0

Decil 5 (Mediana) 6,0 6,4 8,0
Decil 6 9,0 8,0 9,0
Decil 7 10,0 8,8 11,0
Decil 8 11,0 10,4 12,0
Decil 9 12,0 10,4 12,0
Média 6,3 5,9 7,2

Desvio Padrão 4,5 3,7 4,0  

Fonte: o Autor 



66 
 
 

 

Em relação ao erro individual de previsão, o modelo BG/BB, mais uma 

vez, apresentou melhores resultados que a heurística. O erro mediano 

absoluto foi de 1,60, contra 2,00 da heurística. Já o erro mediano quadrático foi 

de 2,56 e 4,00 , respectivamente. 

Tabela 7: Erros de previsão 
Estatística Esperado (BG/BB) Heurística (Período1)

Erro Quadrático Médio 9,80 12,60
Erro Quadrático Mediano 2,56 4,00

Erro Absoluto Médio 2,37 2,54
Erro Absoluto Mediano 1,60 2,00  

Fonte: o Autor 
 

Pode-se concluir pela superioridade do modelo BG/BB em relação à 

heurística. O ganho no ajuste deve ser atribuído ao uso conjunto das 

informações comportamentais de meses entre compras e recência, que a 

heurística não utiliza. 

Será testado agora o desempenho do modelo quanto a determinar quais  

clientes estão ativos e quais não estão no segundo período.  Será comparado o 

resultado do modelo BG/BB com a modelagem histórica  de evento, sugerida 

por Kumar e Reinartz (2002). Para esta comparação, serão usadas apenas as 

estimativas da probabilidade de ativo no mês 12, já que a modelagem histórica 

apresenta fortes decaimentos à medida que a  quantidade de meses sem 

informação aumenta. Para fins de comparação, serão considerados ativo no 

período 2 os clientes que apresentaram pelos menos uma compra do mês 13 ao 

mês 24. Nos cálculos onde a modelagem histórica de evento foi utilizada, 

foram considerados como ativos, os clientes com probabilidade maior ou 

superior a 0,5 no último mês do período 1, caso contrário, foram considerados 
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inativos. Também será testado o desempenho da modelagem histórica de 

modelagem histórica modificada, na qual a probabilidade de ativo é dada de 

acordo com a seguinte expressão: 

P(Ativo) = (ln(m)/ln(n))x  

onde m é o tempo desde que o consumidor foi adquirido pela empresa até sua 

última compra, n é o tempo total desde que o cliente se cadastrou até a data 

mais atual do banco de dados e x é o número total de compras realizados, em 

nosso caso, a quantidade de meses em que o cliente comprou. Essa alteração 

faz com que o decaimento do erro seja mais lento que no modelo original 

porposto por Kumar e Reinartz. 

Tabela 8: Percentual de Acerto 
% Acerto BG/BB Modelo de evento 

histórico

Modelo de evento 
histórico 

modificado
Heurística I

Dentre os inativos 50,5% 76,6% 62,2% 80,4%
Dentre os ativos 88,6% 73,4% 84,8% 76,5%

Total 82,8% 73,9% 81,4% 77,1%  

Fonte: o Autor 
 

Constata-se, pela tabela 8, que o percentual de acerto dentro do grupo 

de clientes realmente inativos é superior no modelo proposto por Kumar e 

pela heurística 1 (Wübben e Wangenhein - 2005), que considera como inativos 

os clientes com mais de 2 meses de tempo desde a última compra.  Contudo, o 

acerto total é maior no modelo BG/BB, seguido pela modelagem histórica 

modificada. O pior erro que pode ser cometido, neste caso, é considerar o 

cliente inativo dado que ele é ativo, considera-se o desempenho do modelo 

BG/BB superior, tendo como uma boa aproximação a modelagem histórica 
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modificada.  Contudo, vale ressaltar o baixo nível de acerto deste modelo na 

identificação de ex-clientes.  

Pela tabela 5, verifica-se que diferentes combinações das variáveis de 

recência e freqüência podem gerar valores bastante próximos para 

probabilidade de determinado cliente estar ativo. Por exemplo, a 

probabilidade de ativo dos clientes com 6 meses de compra no período 1 que 

fizeram sua última compra no mês 10, é aproximadamente a  mesma 

encontrada para os que possuem 10 meses de compra e fizeram sua última 

compra no mês 11. Isto sugere que não apenas a inatividade, mas também o 

comportamento de compras são importantes para diagnosticar quais 

consumidores tem maior probabilidade de estarem ativos. 

Tabela 9: P(Ativo) - modelo BG/BB 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0,46
1 0,15 0,38 0,54 0,65 0,74 0,8 0,86 0,9 0,93 0,96 0,98 1,00
2 0,05 0,21 0,4 0,57 0,7 0,79 0,86 0,91 0,95 0,98 1,00
3 0,02 0,13 0,32 0,52 0,69 0,81 0,89 0,94 0,98 1,00
4 0,01 0,1 0,29 0,52 0,72 0,85 0,93 0,97 1,00
5 0,01 0,09 0,31 0,58 0,79 0,91 0,97 1,00
6 0,01 0,11 0,39 0,7 0,88 0,96 1,00
7 0,01 0,16 0,54 0,83 0,96 1,00
8 0,03 0,3 0,75 0,94 1,00
9 0,07 0,58 0,92 1,00

10 0,24 0,88 1,00
11 0,71 1,00
12 1,00

Qtd de meses com 
compras (Período 1)

Recência (último mês de compras no período 1)

 

Fonte: o Autor 
 

Analisando a tabela 9, observa-se, assim como no caso da probabilidade 

de ativo, que diferentes combinações de recência e freqüência geram valores 

de DET distintos. O menor valor de DET encontrado foi gerado pela 

combinação recência igual a 5 e número de meses com compras igual a 5, ou 

seja, clientes que não fazem compras há 5 meses e que compraram em 5 dos 
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oito meses posteriores ao mês de cadastro. O DET do cliente que não comprou 

nos 12 meses posteriores ao cadastro, contudo, é maior.  Este fenômeno reflete 

a ausência de informação acerca do comportamento de compras deste cliente, 

tendo estes clientes, inclusive, uma probabilidade maior de estarem ativos 

superior a de outros com maior histórico de compras.   

Tabela 10: DET - modelo BG/BB 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1,34
1 0,85 2,12 3,03 3,68 4,16 4,53 4,82 5,06 5,24 5,4 5,53 5,64
2 0,4 1,74 3,33 4,74 5,83 6,64 7,22 7,64 7,96 8,19 8,37
3 0,22 1,42 3,5 5,78 7,65 8,98 9,87 10,5 10,8 11,11
4 0,16 1,32 3,96 7,26 9,99 11,8 12,8 13,5 13,84
5 0,15 1,49 5,08 9,69 13,1 15,1 16,1 16,57
6 0,18 2,09 7,44 13,5 17 18,6 19,31
7 0,29 3,63 11,9 18,4 21,1 22,04
8 0,62 7,53 18,6 23,4 24,78
9 1,84 16 25,4 27,51

10 7,14 26,6 30,24
11 23,6 32,98
12 35,71

Qtd de meses com 
compras (Período 1)

Recência (último mês de compras no período 1)

 

Fonte: o Autor 
 

O maior valor encontrado foi de 35,71 , ou seja, espera-se que um cliente  

que fez compras em 12 meses e possuí recência igual a 12 tenha como CLV 

residual estimado, 35,71 vezes o valor esperado de sua margem de 

contribuição mensal.  

A taxa de desconto mensal utilizada para o cálculo do DET foi de 1% ao 

mês. Quanto menor for a taxa de desconto, maior será o valor do DET.  
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Gráfico 2: DET - modelo BG/BB 
Fonte: o Autor 

 

Pelo gráfico acima, podemos constatar que valores de recência e 

freqüência baixos ocasionam os menores DET. Verificamos visualmente 

também, assim como já foi comentado, que diferentes combinações de recência 

e meses de compras podem gerar valores de DET bastante semelhantes. 

5.3.2 GAMA-GAMA 

 

Utilizando a metodologia sugerida por Fader, Hardie e Lee (2005), o 

modelo Gama-Gama foi ajustado. Primeiramente, foi percebido que os valores 

gerados não apresentaram um bom ajuste, utilizando-se como comparação a 

distribuição do valor médio de compras do período 1 e a do período 2.  
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Gráfico 3: Primeiro ajuste Gama-Gama 
Fonte: o Autor 

 

Pela análise do gráfico acima podemos constatar que os valores 

apresentados pelo modelo Gama-Gama são, em geral, maiores que os dados 

reais.  Conforme a tabela abaixo, observamos que a receita média e mediana 

da distribuição do período 2 está muito mais próxima do valor médio do 

período 1  que do valor previsto pelo modelo Gama-Gama. 

Tabela 11: Estatísticas das distribuições de valor 

Estatística Receita Média  
Mensal (Período 1)

Receita Média  
Mensal (Período 2)

Valor Esperado 
Gama Gama

Qtd de registros 4.268 4.268 4.268
média 130,67 143,41 146,43

mediana 68,69 83,96 104,39
desvio 218,72 203,05 151,13

CV 1,67 1,42 1,03  

Fonte: o Autor 
 

Quanto à variabilidade, o modelo Gama-Gama possui o menor 

coeficiente de variação, bem distante da variabilidade verificada nas 

distribuições reais. Em relação à média da distribuição do período 2, o modelo 
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Gama-Gama apresenta uma diferença de 2,1%. Comparando as medianas, a 

diferença percentual passa a ser de 24,3%. Para as comparações foram 

utilizados apenas os clientes que realizaram compras nos dois períodos. 

Em relação ao nível de acerto individual, mais uma vez, a performance 

do modelo Gama-Gama se mostrou inferior ao uso da simples da receita 

média mensal de compras. O erro absoluto mediano da receita média mensal 

do período 1 foi de 30,91 reais, já o relativo ao valor esperado do modelo 

Gama-Gama foi de 44,49 reais, aproximadamente 50%  maior. 

Tabela 12: Erros em relação a média mensal (período2) 

Estatística Receita Média  Mensal 
(Período 1)

Valor Esperado Gama-
Gama

Erro Quadrático Médio 20745,76 35518,54
Erro Quadrático Mediano 955,48 1979,25

Erro Absoluto Médio 66,01 74,15
Erro Absoluto Mediano 30,91 44,49  

Fonte: o Autor 
 

Por estes motivos, optaríamos provavelmente pela não utilização dos 

dados oriundos deste modelo Gama-Gama para o cálculo de CLV. Contudo, 

percebemos que clientes com valores muito baixos de receita média e 

freqûência mensal acarretam um grande viés na estimação (através de rotinas 

de otimização) dos parâmetros do modelo Gama-Gama. Sendo assim, 

reajustamos o modelo considerando apenas clientes com receita total do 

período 1 superior a R$100. Em relação à distribuição, podemos verificar pela 

tabela 5.11 que o ajuste do modelo Gama-Gama foi muito melhor que o 

verificado anteriormente. O valor médio da distribuição Gama-Gama se 
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aproximou mais da distribuição real do período 2 que o da distribuição do 

período 1, o mesmo pode-se dizer em relação à  mediana.  

Tabela 13: Erros em relação a média mensal (período2) 

Estatística Receita Média  
Mensal (Período 1)

Receita Média  
Mensal (Período 2)

Valor Esperado 
Gama Gama*

Qtd de registros 4.268 4.268 4.268
média 130,67 143,41 139,22

mediana 68,69 83,96 72,74
desvio 218,72 203,05 261,98

CV 1,67 1,42 1,88
*Novo ajuste  

Fonte: o Autor 
 

Em relação aos erros individuais, verifica-se  a superiodidade do uso da 

média aritmética simples em relação ao modelo. Porém, o resultado gerado 

pelo novo ajuste está bem superior ao encontrado anteriormente. Os erros  

médio e mediano absolutos encontrados apontam vantagem na aplicação da 

média aritmética baseada nas informações de valor e freqüência do  período 1. 

Percebemos que os valores do modelo Gama-Gama possuem diferenças 

individuais percentuais inferiores à média do período 1 em mais de 50% dos 

clientes analisados. As diferenças maiores estão concentradas nos indivíduos 

onde a  quantidade de meses de compras é muito baixa. 

Tabela 14: Erros em relação a média mensal (período2) 

Estatística Receita Média  Mensal 
(Período 1)

Valor Esperado Gama-
Gama*

Erro Quadrático Médio 20745,76 23628,45
Erro Quadrático Mediano 955,48 1129,01

Erro Absoluto Médio 66,01 70,11
Erro Absoluto Mediano 30,91 33,60

*Novo ajuste  

Fonte: o Autor 
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Vale ressaltar que a comparação realizada com o resultado da receita 

média do período 2 não é a ideal, dado que pela hipótese formulada , o valor 

esperado do modelo Gama-Gama é relativo à receita média quando o número 

de meses de compra do indivíduo tende a infinito.  Contudo, é interessante 

termos noção da qualidade de ajuste para predições futuras, dado que é a 

única maneira de avaliarmos o modelo com a informação disponível. Existem 

outras formas de abordar este problema. Uma outra alternativa para 

estimação do valor médio de receita seria o uso de um modelo de regressão 

linear que teria como variável explicada a receita média mensal de compras e 

como explicativas, por exemplo, as características sócio-demográficas do 

cliente. Talvez, desta maneira, fosse possível encontrarmos estimativas mais 

precisas. Muito provavelmente, para aplicação deste tipo de modelo será 

necessária a transformação da variável receita média tendo como objetivo a 

linearidade da relação. A transformação logarítmica parece ser a mais 

indicada, neste caso, tendo em conta a forma das distribuições de receita 

média mensal analisadas. 

 

5.4 COMPARAÇÃO DE ESTIMATIVAS DE CLV 

5.4.1 MULTIPLICADOR DA MARGEM 

 

Primeiramente, serão desenvolvidas metodologias de cálculo para 

aplicação da fórmula proposta por Gupta e Lehmann (2003) em empresas sem 

vínculo contratual. Serão propostas diferentes técnicas para a estimação da 
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taxa de retenção dos clientes da coorte em estudo, já que não se sabe com 

exatidão o momento de finalização do relacionamento do cliente com a 

empresa. 

A idéia inicial que surge com esta finalidade é de utilizar a informação 

de probabilidade de ativo sugerida por Kumar e Reinartz (2002) ou a 

heurística I de Wübben e Wangenhein (2005).  Com base na modelagem 

histórica e na heurística I, irá se prever a quantidade de clientes que pode ser 

considerada ativa ao final do período 1. Uma  primeira idéia está em verificar 

a taxa de decaimento mensal da quantidade de  clientes ativos do mês zero 

(cadastramento) até o mês 12 (final do primeiro período). Mais uma vez, foram 

considerados como ativos os clientes que tiverem uma probabilidade maior ou 

igual a 0,5. Utilizando duas estimativas para a probabilidade de ativo 

baseadas na modelagem histórica, a tradicional, sugerida por Kumar (2002) e a 

modificada, sugerida neste trabalho. 

Pela métrica tradicional, podem ser considerados como ativos  3.330 

clientes no último mês do período 1. Já pela modificada, esses total se eleva 

para 3.926, de modo que as taxas de retenção anuais seriam 66% e 78%, 

respectivamente. Pela heurística I, a taxa foi de 68%.  

Primeiramente, verificou-se a possibilidade de utilizar uma 

aproximação com base no período anual. Considerando uma taxa de desconto 

de 12,68% ao ano (equivalente a 1% ao mês), os seguintes multiplicadores de 

margem globais foram encontrados: 1,4 ,  2,3  e  1,5. A diferença entre os 

valores oriundos da modelagem histórica e da heurística I, em relação à 
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modelagem histórica modificada é bastante alta. Foram aplicados 

multiplicadores de margem superiores a zero apenas nos clientes 

considerados como ativos ao final do período 1, os demais receberam valor 

zero para o multiplicador da margem. 

Segundo Gupta e Lehmann (2006), podem-se refinar estes resultados 

com dados detalhados do cliente, mas, para a maioria das decisões gerenciais, 

estas estimativas são suficientemente boas. Se o objetivo fosse apenas uma 

estimativa da média dos clientes da coorte, as explicações de Gupta e 

Lehmann estariam consistentes. Contudo, visando a obtenção de estimativas 

mais precisas a nível individual, os clientes foram separados em grupos 

(segmentos) levando em consideração suas características de relacionamento. 

Cada cliente receberá o múltiplo de margem relativo ao grupo que pertence. 

Conforme verificado por Peres e Freitas (2003), não existe uma técnica formal 

para designar a quantidade de grupos e as variáveis a serem utilizadas neste 

tipo de classificação. Sendo assim, os clientes da coorte foram divididos em 

nove grupos, levando em consideração as variáveis receita média mensal e 

quantidade total de meses com compras.  

Pode-se verificar, conforme a tabela 14, que os percentuais de retenção 

variam de acordo com os grupos de clientes. A maior retenção registrada está 

no grupo com 9 a 12 meses com compras e receita média mensal superior a 

R$200. 
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Tabela 15: Percentual de Retenção por segmento(base anual) 

até 4 meses 5 a 8 meses 9 a 12 meses
até R$ 50 33,1% 63,8% 77,6% 52,9%

de R$ 50 a R$ 200 50,1% 61,7% 84,5% 74,0%
acima de R$ 200 38,5% 61,9% 91,7% 81,8%

 Total 37,6% 62,8% 84,7% 66,3%
até R$ 50 46,3% 74,6% 95,0% 66,9%

de R$ 50 a R$ 200 63,8% 73,7% 95,9% 86,0%
acima de R$ 200 51,4% 70,1% 97,0% 88,3%

 Total 50,9% 73,8% 96,0% 78,1%
até R$ 50 22,8% 63,8% 90,1% 51,6%

de R$ 50 a R$ 200 39,0% 61,7% 94,5% 78,3%
acima de R$ 200 33,0% 61,9% 96,7% 84,9%

 Total 27,4% 62,8% 94,0% 67,9%

Modelagem 
histórica

Modelagem 
histórica 

modificada

Heurística I

Método de cálculo 
da P(ativo) Receita Média Mensal

Meses de Compra
Total

 

Fonte: o Autor 
 

As taxas de retenção que utilizam a probabilidade de ativo da 

modelagem histórica modificada e da heurística I são maiores que as 

observadas na modelagem histórica original, nos grupos onde a quantidade 

de meses de compra varia entre 9 e 12. Nos grupos onde a quantidade de 

meses de compras é inferior a 9, a modelagem histórica modificada apresenta 

as maiores taxas de retenção. 

Em relação ao multiplicador da margem, observam-se diferenças 

bastante significativas. Esta variabilidade é registrada na Tabela 15 

(considerando uma taxa de desconto de 12,68% a.a).  

Tabela 16: Multiplicador da margem(base anual) 

até 4 meses 5 a 8 meses 9 a 12 meses
até R$ 50 0,4 1,3 2,2 0,9

de R$ 50 a R$ 200 0,8 1,2 3,0 1,9
acima de R$ 200 0,5 1,2 4,4 2,6

 Total 0,5 1,3 3,0 1,4
até R$ 50 0,7 2,0 5,4 1,5

de R$ 50 a R$ 200 1,3 1,9 5,7 3,2
acima de R$ 200 0,8 1,6 6,2 3,6

 Total 0,8 1,9 5,7 2,3
até R$ 50 0,3 1,3 4,0 0,8

de R$ 50 a R$ 200 0,5 1,2 5,2 2,3
acima de R$ 200 0,4 1,2 6,0 3,1

 Total 0,3 1,3 5,0 1,5

Método de cálculo 
da P(ativo) Receita Média Mensal

Meses de Compra
Total

Modelagem 
histórica

Modelagem 
histórica 

modificada

Heurística I

 

Fonte: o Autor 
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Gupta e Lehmann (2003), relatam em seu trabalho que, geralmente, o 

multiplicador da margem varia de 1 a 4,5. Utilizando-se a modelagem 

histórica, modelagem histórica modificada ou a heurística I para estimação da 

probabilidade de ativo e, consequentemente, a taxa de retenção, verificamos a 

existência de grupos de clientes com múltiplos de margem variando de 

valores inferiores a 1 até superiores a 6. Contudo, os valores globais estão 

dentro da faixa conjecturada. 

 

5.4.2 VALIDAÇÃO DE METODOLOGIAS 

 

Infelizmente, não se tem como saber com exatidão qual é o erro 

cometido nas diferentes estimativas de CLV. Talvez, só seja possível ter essa 

resposta comparando os valores gerados com os reais daqui a alguns anos. 

Contudo, irá se verificar qual das técnicas apresenta melhores resultados na 

predição do valor total de receita do período 2. 

Na predição do valor total de receita para o período 2, a metodologia de 

Gupta e Lehmann (2003) será testada comparando-se os valores reais com o 

produto da retenção anual de cada cliente (de acordo com grupo) multiplicada 

pela receita total anual individual do período 1. 

Já o modelo estocástico, será validado com base no produto da receita 

média mensal com o valor esperado de meses com compras neste período, 

oriundo do modelo BG/BB. Também analisaremos o uso da heurística de uso 
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mais comum para classificação de clientes baseada na simples hipótese de que 

o valor a ser  gasto no período 2 é o mesmo do período 1. 

Tabela 17: Comparativo de distribuições 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Receita Real (período2) 0 19 77 173 333 568 956 1.584 2.933

1 Tx.retenção (Modelagem histórica) & Receita Real 
(Período1) 0 0 0 28 141 320 666 1.211 2.453

2 Tx.retenção (Modelagam histórica modificada) & 
Receita Real (Período1) 0 0 34 134 280 501 872 1.459 2.647

3 Tx.retenção (Heurística I) & Receita Real (Período1) 0 0 0 68 209 443 832 1.415 2.632

4 BG/BB & Receita Média Mensal (Período1) 8 38 93 181 317 516 842 1.352 2.416

5 BG/BB & Gama-Gama 37 85 124 210 343 538 861 1.363 2.410

6 Receita Real (período1) 23 74 149 265 424 673 1.045 1.620 2.839

Distribuição
Receita (Decil)

Descrição

 

Fonte: o Autor 
 

Através da análise da tabela 16, verifica-se que o valor mediano da 

distribuição 5 é mais próximo ao valor mediano da distribuição 0 que nas  

demais distribuições testadas. Podemos verificar uma grande variação entre os 

valores medianos das distribuições que utilizam a abordagem simplificada e 

as fazem uso de modelos estocásticos. 

Tabela 18: Comparativo de distribuições de erro absoluto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Receita Real (período2) - - - - - - - - -

1 Tx.retenção (Modelagem histórica) & Receita Real 
(Período1) 0 21 58 116 197 322 525 849 1.590

2 Tx.retenção (Modelagam histórica modificada) & 
Receita Real (Período1) 2 25 63 118 204 336 520 825 1.542

3 Tx.retenção (Heurística I) & Receita Real (Período1) 0 22 58 115 202 339 529 835 1.573

4 BG/BB & Receita Média Mensal (Período1) 13 38 72 123 205 324 516 819 1.549

5 BG/BB & Gama-Gama 20 49 79 126 204 320 509 809 1.541

6 Receita Real (período1) 23 53 97 157 251 393 571 883 1.607

Distribuição Descrição
Receita (Decil)

 

Fonte: o Autor 
 

Na tabela 18, estão os decis das distribuições de erro absoluto 

individual em relação à distribuição real do período 2. Em cinza, estão 
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marcados os menores valores de decil das distribuições analisadas. É 

importante mencionar que em nenhum dos decis, a receita real do período 1 

apresentou o menores valores em relação à distribuição real do período 2. Os 

erros absolutos medianos (decil 5) encontrados nas distribuições de 1 a 3 

foram bem próximos, apontanto uma leve superioridade em favor da 

distribuição 1. Este resultado, demostra que a multiplicação da receita total do 

período 1 pelas taxas de retenção gera, em relação ao erro individual, 

resultados bem próximos aos gerados pela aplicação do modelo BG/BB e 

Gama-Gama. 

Tabela 19: Distribuições  de erro quadrático (x100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Receita Real (período2) - - - - - - - - -

1 Tx.retenção (Modelagem histórica) & Receita Real 
(Período1) 0 4 33 134 389 1.039 2.756 7.203 25.294

2 Tx.retenção (Modelagam histórica modificada) & 
Receita Real (Período1) 0 6 40 140 416 1.128 2.702 6.808 23.786

3 Tx.retenção (Heurística I) & Receita Real (Período1) 0 5 34 133 410 1.146 2.794 6.977 24.743

4 BG/BB & Receita Média Mensal (Período1) 2 14 52 150 421 1.048 2.664 6.712 23.999

5 BG/BB & Gama-Gama 4 24 62 160 416 1.024 2.588 6.552 23.733

6 Receita Real (período1) 5 29 93 245 630 1.546 3.255 7.800 25.826

Distribuição Descrição
Receita (Decil)

 

Fonte: o Autor 
 

Em relação às distribuições de erro quadrático, observamos o mesmo 

comportamento bastante próximo ao verificado na análise das distribuições de 

erro absoluto, ou seja, os melhores resultados atingidos pelas distribuições 1 e 

3 até o quinto decil e pelo modelo estocástico do sexto ao nono decil. 
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Tabela 20: Receita total prevista para o período2 (R$) 

0 Receita Real (período2) 5.469.270 -

1 Tx.retenção (Modelagem histórica) & Receita Real 
(Período1) 4.112.124 -24,8%

2 Tx.retenção (Modelagam histórica modificada) & 
Receita Real (Período1) 4.839.069 -11,5%

3 Tx.retenção (Heurística I) & Receita Real (Período1) 4.655.280 -14,9%

4 BG/BB & Receita Média Mensal (Período1) 4.569.660 -16,4%

5 BG/BB & Gama-Gama 4.647.761 -15,0%

6 Receita Real (período1) 5.518.183 0,9%

Erro %Distribuição Descrição Receita Total

 

Fonte: o Autor 
 

O menor erro percentual em relação ao total, contudo, foi apresentado 

pela distribuição 6 (apenas 0,9%), seguida pela distribuição 2 (11,5%). Essa 

grande diferença pode ser explicada pelo fato de as distribuições de  1 a 5  

considerarem sempre um decaimento em relação à receita dos clientes. Além 

disso, outro ponto que merece destaque, é o fato de termos excluído clientes 

com probabilidade inferior a 0,5 no período 12 para estimação das 

distribuições de 1 a 3. A distribuição 1, com maior quantidade de clientes 

excluídos, apresenta um valor total  24,8% menor que a receita total real do 

período 2.  

 

5.5 RESULTADOS FINAIS 

 

Irá se comparar agora as predições de CLV. Considerando uma margem 

de contribuição hipotética individual para os clientes de 15% da receita, já que 
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não dispomos do valor real. Contudo, se esta informação estiver disponível, 

acredita-se  que a sua  utilização poderá gerar predições mais precisas, já que a 

margem ganha pelo supermercado em cada produto é bastante diversificada. 

É importante ressaltar que as distribuições de CLV geradas neste trabalho são 

residuais, ou seja, fornecem estivativas do valor da margem de contribuição, 

de cada cliente até o final de sua vida, sem acrescentar o valor de períodos 

anteriores (utilizados para estimação). 

Foram analisadas as estimativas de CLV baseadas em cinco 

metodologias de cálculo distintas. As três primeiras são baseadas na fórmula 

proposta por Gupta e Lehmann (2003). O que varia é a forma como os clientes 

foram classificados em ativos no mês 12, já que todas utilizam a informação da 

receita total gasta pelo cliente no primeiro período. Na metodologia 1, a 

probabilidade do cliente estar ativo foi calculada pela modelagem histórica; na 

2, pela modelagem histórica modificada. Já a metodologia  3, se baseia na 

heurística I para determinar quais clientes estarão ativos ao final do período 1. 

A metodologia 4 é baseada na utilização do modelo BG/BB e na receita da 

média mensal individual de cada cliente no período 1. A última metodologia 

(5) é a que utiliza as estimativas  geradas pelo modelo BG/BB e Gama-Gama. 

Com o intuito de avaliar a capacidade de classificação dos melhores 

clientes pelas metodologias apresentadas, foram comparados os resultados do 

ranking de clientes em relação a receita total no período 2 com os rankings de 

CLV, oriundos das metodologias de cálculo propostas. Isto foi feito com base 

no seguinte procedimento: primeiramente, com base nos valores calculados, os 
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clientes foram ordenados de forma decrescente; posteriormente, foram 

categorizados em três classes, de acordo com sua posição no ranking (A do 10 

ao 5000, B do 5010 a 20000 e C do 20010 ao 50250). Este procedimento foi 

realizado em cada uma das metodologias testadas. Considerando a 

classificação gerada com base na receita total no período 2 como correta, foi 

verificada a acurácia de cada metodologia na identificação dos melhores 

clientes. Para fins de comparação, foi realizado o mesmo procedimento com 

base na receita total do período 1. 

Quanto à identificação dos clientes nas classes, observa-se na tabela 20 

uma leve superioridade da metodologia 5 na elaboração do ranking de 

clientes.  Contudo, verifica-se que, neste caso, a utilização da receita total do 

período 1 para classificação de clientes no período 2 tem praticamente o 

mesmo efeito que o uso de técnicas mais avançadas. 

Tabela 21: % de acerto na identificação dos clientes 

Classe A Classe B Classe C

Receita Total (período 2) - - - -

CLV - Metodologia 1 66,1% 60,3% 83,0% 74,3%

CLV - Metodologia 2 66,1% 59,9% 82,5% 73,9%

CLV - Metodologia 3 66,1% 59,9% 82,6% 74,0%

CLV - Metodologia 4 66,3% 61,8% 84,2% 75,5%

CLV - Metodologia 5 65,9% 61,0% 85,1% 75,8%

Receita Total (período 1) 66,3% 60,1% 83,0% 74,3%

Tipo
Receita mediana no período 2 (R$)

Total

 

Fonte: o Autor 
 

Em relação ao valor total da base, considerando uma margem de 15% 

sobre a receita, as metodologias apresentam valores bastante diferentes. As 

metodologias 4 e 5, foram as mais conservadoras, gerando valores menores 

que as demais.   
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Tabela 22: Distribuições de CLV(R$) 
Estatística CLV     

Metodologia 1
CLV     

Metodologia 2
CLV     

Metodologia 3
CLV     

Metodologia 4
CLV     

Metodologia 5
Decil 1 1,5 2,6 0,9 4,0 19,2
Decil 2 6,9 11,3 4,6 19,5 43,6
Decil 3 26,5 42,3 23,2 47,9 64,0
Decil 4 53,2 94,2 57,5 93,3 108,3
Decil 5 103,4 208,6 145,3 163,5 176,6
Decil 6 211,2 400,2 306,1 266,1 277,5
Decil 7 409,0 765,6 690,5 433,9 443,5
Decil 8 683,9 1.304,3 1.180,3 696,7 702,6
Decil 9 1.813,7 2.560,1 2.504,3 1.245,5 1.242,3
Média 574 892 835 469 477
Desvio 1.247 1.762 1.727 829 815

Coeficiente de variação 2,17 1,98 2,07 1,77 1,71
Total 2.882.112 4.480.227 4.196.510 2.355.364 2.395.606  

Fonte: o Autor 
 

A metodologia 2 apresentou o maior valor total para a coorte analisada, 

devido aos maiores índices de retenção. Sendo, aproximadamente, 90% 

superior ao apresentado pela metodologia 4; em relação ao valor mediano, a 

diferença foi de 27%. É importante assinalar que quanto à probabilidade do 

cliente estar ativo no último mês do período 1, a modelagem histórica 

modificada e a probabilidade oriunda do modelo BG/BB tiveram resultados 

muito semelhantes. A metodologia simplificada que apresentou o valor total 

mais próximo da distribuição 4 (BG/BB & Média mensal) foi a 1 (cuja 

quantidade de clientes ativos foi bem menor que as demais).  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSÕES 

 

Observou-se que as diferentes metodologias geraram valores distintos 

de CLV para a coorte analisada. As predições baseadas na fórmula sugerida 

por Gupta e Lehmann (2003), juntamente com a segmentação proposta neste 

trabalho, possuem maior dispersão que as distribuições oriundas de modelos 

estocásticos (metodologias 4 e 5). Ocorre grande diferença em relação ao valor 

total da coorte, assim como em estimativas individuais. Como os resultados 

obtidos na previsão do período 2 foram  muito próximos, em relação ao erro 

absoluto mediano, não aparecem resultados empíricos que sugiram qual é a 

melhor  metodologia a ser utilizada para o cálculo do CLV. A realização de 

novos estudos baseados em  informações relativas a um período maior de 

tempo poderá identificar melhor as deficiências de cada abordagem. 

O ajuste do modelo Gama-Gama também merece destaque. Foi 

verificado que a distribuição real se caracteriza por forte assimetria positiva e 

que o ajuste do Gama-Gama fica muito prejudicado sem a exclusão de clientes 

com receita média mensal muito baixas. Ajustando o modelo baseando-se 

apenas nos clientes com gasto superior a R$100,00 no período 1, foi percebido 
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que a nova distribuição gerada ficou muito próxima da real do período 1.  O 

modelo Gama-Gama visa a estimar o valor mensal esperado de compras do 

cliente durante todo seu período de vida.  Sendo assim, também é complicado 

verificar com exatidão o erro que está sendo cometido, dado que o período de 

validação é finito. Analisando os dados, verifica-se que o fenômeno de 

regressão à média, ou seja, clientes com menor quantidade de meses de 

compras possuem maior peso na média da distribuição e menor em suas 

médias individuais em suas estimativas de valor esperado de receita mensal. 

Contudo, comparando as distribuições do período 1 e 2, não foi obtida 

evidência para concluir que as médias mensais de compras sofram grandes 

variações dentre os clientes com menor gasto mensal. Sendo assim, neste caso, 

aconselha-se o uso da simples média mensal no período 1 como estimador do 

valor esperado mensal a ser gasto por cada cliente.  

Em relação à previsão individual de receita anual, ficou clara a 

pertinência da utilização da informação de freqüência e tempo de inatividade 

(recência) para determinar o valor total individual  a ser gasto no próximo 

período de 12 meses.  

O fato do ajuste do modelo BG/BB ter apresentado bons resultados 

empíricos na predição do período 2 demonstra a existência de um 

relacionamento não linear entre as variáveis de recência, freqüência e compras 

futuras. Contudo, na aplicação conjunta deste modelo com a informação de 

receita média mensal, objetivando predizer a receita total gasta no período 2, 

foi observado que é possível gerar estimativas muito próximas, ou até 
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superiores (erro absoluto mediano), baseando-se em metodologias mais 

simples de predição. Porém, para aplicação destas metodologias são 

necessárias várias escolhas subjetivas, tal como a definição do número de 

grupos nos quais os clientes devem ser divididos e a escolha das variáveis 

deverão ser utilizadas com esta finalidade, logo, os resultados possuem forte 

dependência do bom senso do analista.  Sendo assim, o modelo BG/BB surge 

como uma alternativa interessante.  

Pelo desempenho favorável do modelo BG/BB verifica-se a existência 

do paradoxo da freqüência crescente. Clientes com diferentes combinações de 

freqüência e recência podem gerar valores muito parecidos de DET.  

Fatores como sazonalidade de compras, perfil sócio-demográfico e cesta 

de compras (variedade de produtos comprados) não foram levados em 

consideração em nenhuma das metodologias de cálculo de CLV apresentadas.  

Em futuros estudos, estas informações poderão ser usadas de alguma maneira 

com intuito de verificar se existe algum ganho na precisão. Contudo, conforme 

Gupta e Lehmann (2006, p.34):  

“Mesmo com dados e planejamento mais sofisticados e detalhados, calcular o 

CLV exige uma série de concepções e decisões subjetivas que o tornam bem 

menos preciso do que muitos de nós gostaríamos.” 
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ANEXO – IMPLEMENTAÇÃO NO EXCEL 

 

      BG/BB 

 

Neste anexo, será descrito o procedimento de implementação do 

modelo BG/BB através da utilização do Microsoft Excel®. Conforme foi visto 

anteriormente, este modelo nos fornece três medidas de grande importância 

são elas: 

i. P(ativo /x, m,n) , é a probabilidade do cliente que possuí o vetor de 

comportamento (x, m,n) estar ativo até a oportunidade de compra (n+1), por 

exemplo, 

ii. E(X*/n*,x,m,n) , é o número esperado de transações nas n* 

opotunidades  de um cliente com histórico (x, m,n), durante o intervalo ( n, 

n+n*) , e  

iii. DET(d/x,m,n) , é o valor presente do número esperado de futuras 

transações de um cliente com histórico (x, m,n). 

Através da equação 4 contida no capítulo 4, pode-se verificar que a 

função de verossimilhança do modelo BG/BB é condicional as medidas de 
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freqüência e recência. Considerando n =12, verifica-se que existem no total  

n(n+1)/2+1 combinações possíveis destas duas variáveis, ou seja, 79 

combinações. Sendo assim, será necessário  montar um resumo das 

informações de recência e freqüência durante o período 1 para ajuste do 

modelo.  

Primeiramente, deverá ser criada uma planilha entitulada Modelo BGBB. 

As células B1:B4 serão deixadas para alocar os valores iniciais relativos aos 

parâmetros α,β,γ,δ. Deverá ser aplicando o valor 1,0 para as estimativas 

iniciais destes parâmetros. Nas linhas 8–86 (das colunas A e B) , deverão ser 

criadas manualmente as 79 combinações diferentes de recência e freqüência, 

todos os possíveis padrões de compra repitida nos 12 meses do período 1. O 

intervalo de C8:C86 deve ser preenchido com o valor constante de 12, relativo 

à quantidade de oportunidades de compra(n). Agora, devem ser nomeadas as 

colunas de A7:D7 da seguinte maneira: x, m, n e #clientes. A fim de facilitar a 

montagem da planilha, deve-se ordenar o intervalo de A8:C86 em ordem 

decrescente pelas colunas m e x, conforme indicado abaixo na figura A1. 
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Figura 3: Ordenando tabela 
Fonte: o Autor 

 

O intervalo de D7:D85 deverá ser preenchido com a quantidade de 

clientes que apresentou o comportamento descrito pelo vetor linha formado 

pelas informações contidas nas três colunas anteriores. Por exemplo, 1062 

clientes apresentaram no período 1  o comportamento descrito pelo vetor 

(x=12,tx=12,n=12). Logo, este valor colocado na célula D7. 

Analisando a equação da função de verossimilhança, verifica-se que as 

quantidades B(α,β) e B(γ,δ) serão usadas repetidas vezes. Sendo assim, 

deverão ser computadas separadamente nas células E1 e E2 usando  

=EXP(GAMMALN(B1)+GAMMALN(B2)-GAMMALN(B1+B2)) 

e 
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=EXP(GAMMALN(B3)+GAMMALN(B4)-GAMMALN(B3+B4)) 

respectivamente.  

Note que a primeira parte da equação 4 (capítulo 4) não depende de tx.

  
),(

),(
),(

),(
δγ

δγ
βα

βα
B

nB
B

xnxB +−++  

Para o primeiro padrão de recência e freqüência, a seguinte fórmula 

deverá ser preenchida na célula M8 

=EXP(GAMMALN($B$1+A8)+GAMMALN($B$2+C8-A8)-

GAMMALN($B$1+$B$2+C8))/$E$1*EXP(GAMMALN($B$3)+GAMMALN($B

$4+C8)-GAMMALN($B$3+$B$4+C8))/$E$2 

essa fórmula deve ser copiada até a célula M86. 

 Para se completar a primeira parte da equação, deverá ser aplicado um 

pequeno truque a fim de realizar uma operação de looping no Excel. Desta 

maneira, a célula N8 deve ser preenchida com a seguinte expressão 

=IF(N$7<=$L8;EXP(GAMMALN($B$1+$A8)+GAMMALN($B$2+$B8-

$A8+N$7) -GAMMALN($B$1+$B$2+$B8+N$7))/ $E$1*EXP 

(GAMMALN($B$3+1) +GAMMALN($B$4+$B8+N$7)-GAMMALN($B$3 

+$B$4 +$B8+N$7+1))/$E$2;0) 

Copia-se a fórmula dessa célula até a célula Y86. Observe que enquanto i é 

menor ou igual a (n-tx-1) os valores aparecem, quando i >(n-tx-1), a fórmula 

retorna o valor zero.  

 Tendo computado todas as fórmulas, deve-se somar os elementos linha 

a linha. Entrando com a fórmula =SUM(M8:Y8)  na célula F8 e copiando esta 

fórmula até a F86.  
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Finalmente, multiplicando o número de pessoas associadas a cada uma 

das combinações de recência e freqüência pelo logarítimo niperiano 

correspondente ao valor da função de verossimilhança. Na célula E8 insere-se 

a fórmula =D8*LN(F8), copiando esta fórmula até a célula E86. A célula B5, 

será preenchida com a soma dos valores do intervalo de E8:E86, ou seja, a 

soma da função de log-verossimilhança. 

Basta agora utilizar o Solver para maximizar a função de log-

verossimilhança do modelo, a única restrição que aplicada aos parâmetros α, 

β, γ, δ será a de apresentarem valores maiores que um número muito pequeno 

(adotaremos 0,00001). Através do procedimento de otimização, verifica-se que 

o valor máximo assumido pela função de log-verossimilhança é de -30.171,60.  

 

Figura 4: Maximização da função de log-verossimilhança 
Fonte: o Autor 

 



97 
 
 

 

A primeira métrica importante a ser considerada será a probabilidade 

do indivíduo estar ativo na oportunidade de compra n-ésima . A fórmula 

desta métrica é dada pela equação 9 do capítulo 4. Como já foram criadas as 

expressões relativas a B(α,β) , B(γ,δ) e  L(α, β, γ, δ/ x,tx,n), pode-se facilmente 

calcular a probabilidade do cliente estar ativo. Para isto, basta inserir a 

expressão abaixo na célula H8 : 

=EXP(GAMMALN($B$1+A8)+GAMMALN($B$2+C8-A8)-

GAMMALN($B$1+$B$2+C8))*EXP(GAMMALN($B$3)+GAMMALN($B$4+C8

)-GAMMALN($B$3+$B$4+C8))/(E$1*E$2)/F8 

 Pode-se perceber que todos os clientes com recência 12  apareceram 

com probabilidade 1 de estarem ativos no mês 12. Caso se queira verificar a 

probabilidade do cliente estar ativo no mês 13, com base nas informações 

disponíveis no período 1, basta substituir C8 por (C8+1) na expressão acima.   

 A segunda métrica importante é a quantidade esperada de compras 

(meses com compras) que cada cliente irá realizar nos próximos n* meses. 

Preenche-se a célula E5 com a quantidade de meses à frente (n*= 12 meses, por 

exemplo). Com base na  equação 10  do capítulo 4, será escrita a seguinte 

expressão na célula I8:  

=(EXP(GAMMALN($B$3-1)+GAMMALN($B$4+C8+1)-

GAMMALN($B$3+$B$4+C8))-EXP(GAMMALN($B$3-1)+ 

GAMMALN($B$4+C8+$E$5+1)-GAMMALN($B$3+$B$4+C8 

+$E$5)))*EXP(GAMMALN($B$1+A8+1)+GAMMALN($B$2+C8-A8)-

GAMMALN($B$1+$B$2+C8+1))/(E$1*E$2)/F8 
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, copia-se esta fórmula até a célula I86. 

 A última métrica a ser cálculada é o DET. Analisando a fórmula 13 do 

capítulo 4, verifica-se a necessidade de duas informações até então não 

utilizadas. A primeira é a taxa de desconto de capital, que deverá ser 

preenchida na célula E4 (1% ao mês, por exemplo).  

A segunda é a estimativa da função gaussiana hipergeométrica que 

pode ser escrita da seguinte forma: 
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Onde (a)j é o símbolo de Pochhammer’s, que denota o ascendente 

fatorial a(a+1)...(a+j-1). Observe que o ascendente fatorial pode ser 

representado pela razão entre duas sitribuições gama, (a)j = �(a+j)/ �(a). Note 

que para |z|< 1 a série converge; para  |z|> 1 a série diverge e para |z|=1, a 

série converge se c - a - b > 0 . Escrevendo 
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Irá se ter a seguinte expressão recursiva para cada termo da série: 
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onde u0=1. Com isso, obtem-se um simples e relativamente robusto método de 

cálculo da função gaussiana hipergeométrica. É fácil calcular a série para um 

número fixo de termos (utilizaremos 150). Inicialmente, a célula AB9 deve ser 

preenchida com o valor 1, a célula AB10, com a expressão  =B4+C8+1, a célula 
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AB11, =B3+B4+C8+1 e , a célula AB12, =1/(1+E4). Agora, preechendo a célula 

AD7 com valor 1. Abaixo (AD8), coloca-se a seguinte fórmula : 

=AD8*($AB$9+AC9-1)*($AB$10+AC9-1)*$AB$12/(($AB$11+AC9-1)*AC9)  

copiando essa fórmula até a linha 158. Depois, somando os valores desta 

coluna (AD) na célula AB7. Finalmente, será aplicada a fórmula abaixo relativa 

ao DET ( para clientes com valor 12 de recência e 12 de freqüência) na célula 

J8: 

=EXP(GAMMALN($B$1+A8+1)+GAMMALN($B$2+C8-A8)-

GAMMALN($B$1+$B$2+C8+1))*EXP(GAMMALN($B$3)+GAMMALN($B$4+

C8+1)-GAMMALN($B$3+$B$4+C8+1)) *$AB$8/(E$1*E$2* (1+$E$4))/F8  

, copiando  até a linha 86 para as demais combinações. 

 

Figura 5: Resultado final BG/BB 
Fonte: o Autor 
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       GAMA-GAMA 

 
A estimação dos parâmetros do modelo Gama-Gama foi feita através do 

algorítimo de otimização do Solver do Microsoft Excel®, mesmo utilizado no 

caso anterior (BG/BB).  

O primeiro passo consiste em criar uma planilha e importar as 

informações da freqüência (meses de compras)  e do valor médio de gasto 

mensal no período 1 e da de todos os 5025 clientes. Copiando estes valores nas 

colunas C e  D, iniciando pela linha 8. Deixa-se o intervalo de B2:B4 para 

inserir os valores iniciais dos parâmetros do modelo Gama-Gama. Já a célula 

B5, está destinada à soma da função de log-verossimilhança. 

Com a finalidade de facilitar as contas, será desmembrada a fórmula 18, 

capítulo 4, em cinco partes diferentes. Na célula F8, digita-se a seguinte 

expressão 

=GAMMALN($B$2*C8+$B$3)-(GAMMALN($B$2*C8) +GAMMALN($B$3)) 

a célula G8 deverá ser preenchida da seguinte forma 

=$B$3*LN($B$4) 

na célula H8, coloca-se a fórmula 

=($B$2*C8-1)*LN(D8) 

na I8, 

=$B$2*C8*LN(C8) 

por último, na célula J8, digita-se 

=-($B$2*C8+$B$3)*LN($B$4+D8*C8) 
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 A coluna E deverá ser preenchida afim de considerar na soma das 

colunas de F a J, levando em consideração apenas os clientes com receita 

superior a R$100,00 no período 1. Sendo assim, coloca-se a seguinte fórmula 

na célula E8 

=IF((D8*C8)<=100;0;SUM(F8:J8))  

Agora, copiando as fórmulas da linha 8, das coluna E até a J, até a linha 

5032 (relativa ao último cliente). Na célulaB5, coloca-se a soma do intervalo de 

E8:E5032. 

Finalizado este procedimento, pode-se ajustar os parâmetros do modelo 

Gama-Gama através do Solver. Assim como feito no ajuste do modelo BG/BB, 

adotando valores iniciais iguais a 1,00 para todos os parâmetros. Como única 

restrição ao modelo, os parâmetros poderão assumir somente valores maiores 

que 0,00001.  
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Figura 6: Otimização do modelo Gama-Gama 
Fonte: o Autor 

 

Falta agora acrescentar a informação do valor esperado de compras de 

cada cliente. Faz-se isto na coluna K. Na célula K8 deverá ser inserida a 

seguinte fórmula: 

=(($B$3-1)/($B$2*C8+$B$3-1))*(($B$4*$B$2)/($B$3-

1))+(($B$2*C8)/($B$2*C8+$B$3-1))*D8 

, copiando  esta fórmula até a linha 5032 da coluna K. 
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Figura 7: Resultado final Gama-Gama 
Fonte: o Autor 
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GLOSSÁRIO 

 

Basket analysis         Técnica de modelagem de dados que busca encontrar as 

combinações de produtos mais comuns na cesta de 

compras dos clientes de uma empresa. 

B-to-B            Business to Business. Termo utilizado para classificar o 

relacionamento de negócio entre empresas (pessoas 

jurídicas). 

B-to-C              Business to Customer. Termo utilizado para classificar o 

relacionamento de negócio entre empresa (pessoa 

jurídica) e consumidor final(pessoa física). 

Churn                Termo utilizado para denotar a evasão (desligamento) do 

cliente de uma  determinada empresa.  

CLV                        Customer Lifetime Value, em português, valor do tempo de 

vida do cliente. 

Coorte                        Conjunto de pessoas que tem em comum um evento que 

se deu no mesmo período. 

CRM                           Customer Relationship Management, em português, 

gerenciamento do relacionamento com cliente. 

Cross-selling            Prática que visa a aproveitar as sinergias entre produtos. 

Colocam-se, por exemplo, produtos complementares na 

mesma prateleira. 
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Data mining        Processo de explorar grandes quantidades de dados à 

procura de padrões consistentes, como regras de 

associação ou seqüências temporais, para detectar 

relacionamentos sistemáticos entre variáveis, detectando 

assim novos subconjuntos de dados. 

Database marketing  Ferramenta do marketing que se utiliza das tecnologias 

da informática para a segmentação de grupos de 

consumidores através da análise do seu perfil e do 

desenvolvimento de ações dirigidas. 

Market Share         Participação no mercado. Quantifica em porcentagem a 

quantidade do mercado dominado por uma empresa. 

Marketing de massa   É a produção, a distribuicão e a promoção em massa de 

um mesmo produto, sem que haja um maior nível de 

segmentação de mercado. 

MGM                          Member get member. Programa de relacionamento de 

marketing que visa o aumento da base de clientes 

através de ações que incentivem clientes atuais a indicar 

outras pessoas a negociarem com a empresa. 

Retention                    Termo utilizado para denotar a retenção do ciente na 

empresa, ou seja, a continuidade de seu  relacionamento.  

RFM                           Recency, Frequency and Monetary value. Técnica utilizada 

por gestores de marketing para classificar clientes de 

acordo com ponderações das variáveis de recência, 
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freqüência e valor monetário. Em português, essa sigla é 

denominada RFV. 

 


