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Ações de Vinculação como Gerador de Lealdade: Um Estudo em um Shopping Center 

 

Resumo 

 O objetivo desse trabalho é analisar o impacto na lealdade, promovido por ações 

financeiras, sociais e estruturais na criação de vínculos relacionais com clientes a partir do 

modelo teórico proposto por Liang e Wang (2008) e referendado por Lopes et al. (2012). O 

estudo foi conduzido em um Shopping Center localizado na cidade de Volta Redonda, no 

estado do Rio de Janeiro - Brasil. A análise foi realizada por meio de uma modelagem de 

equações estruturais, aplicada sobre uma amostra de 206 clientes primes. Como conclusões, 

verificou-se que as táticas vinculantes estruturais influenciam de forma significante na 

confiança e, de forma semelhante, o estudo corroborou que há relação da confiança, com o 

comprometimento e a lealdade. Os resultados apontaram para relevância de táticas estruturais 

em um ambiente de Shopping Center e para a importância do envolvimento com a empresa, 

para construção da confiança e, por conseguinte, do comprometimento e lealdade. 

Palavras-chave: Relacionamento; Vínculos; Confiança; Comprometimento; Lealdade. 

1 Introdução  

O marketing de relacionamento tem ganhado ênfase nos últimos anos pela necessidade 

que se têm da manutenção dos clientes em um mercado globalizado e altamente competitivo, 

onde o diferencial não é o produto em si, mas sim o serviço prestado e o relacionamento com 

o cliente (Engel, Blackwell & Miniard, 2000; Churchill & Peter, 2000; Lovelock & Wright, 

2002). 

Hodiernamente, empresas desenvolvem programas de fidelização de clientes, com fins 

de estabelecerem vínculos mais fortes com seus clientes. Rocha et al. (2006) destacam que 

programas de fidelidade são uma forma de retribuir ao cliente pela  sua preferência, além de 

estabelecer vínculos de longo prazo. Nesse ínterim, é comum que empresas invistam na oferta 
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de programas baseados em acumulação de pontos, que podem ser trocados por prêmios, 

produtos e serviços, além de descontos e outras vantagens, em prol da ampliação da satisfação 

dos clientes, culminando em intenção de recompra e lealdade (Salibry, 1997; Prado, 2006). 

 Nesse diapasão, o estudo em comento, procurou analisar o impacto de um programa 

de fidelização de clientes no Brasil por meio da aplicação de táticas vinculantes em marketing 

de relacionamento, pelas dimensões financeiras, estruturais e sociais, na confiança, no 

comprometimento e na lealdade de clientes.  

 Em face ao exposto, analisou–se a relação de interdependência entre as táticas 

financeiras, sociais e estruturais como impactantes nas variáveis centrais de marketing de 

relacionamento (confiança, comprometimento e lealdade), usando a duração da relação e o 

grau de envolvimento com a empresa como variáveis de controle influenciadoras do 

comportamento de consumo, a partir do modelo teórico proposto por Liang e Wang (2008) e 

Lopes et al. (2012).  

2 Suporte Teórico 

2.1 Marketing de relacionamento  

 Segundo Barnes (2002) e Grönroos (2003), o marketing de relacionamento começou a 

ter destaque nas literaturas acadêmicas e comerciais de marketing a partir da década de 80, 

mais precisamente em 1983, numa palestra de Leonard Berry na American Marketing 

Association. Na oportunidade, defendeu-se que as pessoas e processos passaram a ser mais 

valorizados pela ascensão dos serviços. A premissa fundamental do Marketing de 

Relacionamento é referenciada por Berry (2002, p.70) como sendo uma atitude do marketing 

destinada “[...] para que os clientes continuem como clientes”. Diversos autores (e.g. 

McKenna, 1992; Zineldin, 2006; Madruga, 2010) corroboram o apontamento de Berry ao 

proporem que satisfação seja um dos antecedentes da longevidade do relacionamento e do 

fortalecimento de interação entre clientes e empresas.  
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Grönroos (2003) defende a existência de três elementos táticos de uma estratégia de 

relacionamento, que consistem em (i) buscar contatos diretos com clientes, (ii) montar um 

banco de dados e (iii) desenvolver um sistema de serviço orientado para o cliente. Esses 

elementos normalmente fazem partem dos pilares de um programa de marketing de 

relacionamento (CRM - Customer Relationship Management). Payne (2006), explica que o 

CRM é uma abordagem estratégica que visa a gerenciar o relacionamento com clientes por 

meio da análise de dados relativos aos mesmos e aos seus comportamentos de compra. Não se 

pode confundir marketing de relacionamento com retenção de clientes e barreiras à saída, 

importando reconhecer que o real objetivo concentra-se na construção de vínculos emocionais 

com os clientes, objetivando o desenvolvimento de confiança e comprometimento (Berry, 

2002; O’Malley & Tynan, 2000).  

A estratégia subjacente ao CRM consiste em conhecer melhor seus clientes, antecipar 

as suas expectativas e necessidades, fornecer serviços personalizados e diferenciar-se dos 

concorrentes (Peppers, 1999; Bretzke, 2005). O CRM tem se destacado pela possibilidade de 

atendimento diferenciado como ferramenta de retenção, satisfação e fidelização de clientes. 

Destarte, cumpre destacar que “[...] a manutenção dos clientes é muito mais barata e muito 

mais uma questão de relacionamento – não de produtos” (Greenberg, 2001, p. 94). 

2.2 A Construção de Relacionamentos  

Com a alta competitividade do mercado os gestores tiveram que repensar a maneira de 

conduzir seus negócios, sendo de extrema importância o desenvolvimento de relacionamentos 

entre empresas e seus clientes, buscando tratá-los de modo diferenciado (Dias, 2003). Com 

base nessa lógica, as empresas têm desenvolvido programas de fidelidade e retenção de 

clientes, almejando a obtenção de vínculos fortes através de ferramentas de marketing. Esses 

vínculos podem ser geridos através de programas de fidelização, disponibilizando tratamento 

personalizado como vantagem aos clientes (Prado, 2006). A retenção de clientes pode ocorrer 
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por vários fatores: financeiros, sociais e estruturais que irão inferir nas variáveis de resultado, 

confiança, comprometimento e lealdade dos mesmos, que sofrem influência das variáveis de 

controle, envolvimento com a empresa e duração do relacionamento (Lopes et al. 2012). 

2.2.1 Vínculos Financeiros  

 Os esforços desempenhados pelas empresas com o fulcro de adquirir lealdade do 

cliente por meio de vínculos financeiros, sejam cláusulas contratuais relacionadas aos custos 

de mudança de fornecedor, alterações nas decisões de preços, descontos, parcelamentos, taxas 

de juros mais baixos, programas de fidelização/frequência que oferecem descontos especiais 

aos seus clientes preferencias e possibilitam trocas de pontos por prêmios e benefícios, podem 

ser concebidos pela alcunha de táticas vinculantes financeiras.  

Para Kotler e Keller (2009), as empresas podem oferecer programas de frequência de 

compras e programas de marketing de associação para criação de acréscimo de benefícios 

financeiros. Nesses programas, são utilizadas táticas financeiras através de descontos 

oferecidos aos clientes participantes, assim como a possibilidade da acumulação de pontos 

que podem ser trocados por mercadorias, serviços e benefícios diferenciados.  

Burnham, Frels e Mahajan (2003) ao tratar de custos de mudanças, evidenciam os 

custos de perda de benefícios (econômicos e monetários) relacionados à perda quantificável, 

seja ela de pontos acumulados, descontos ou recursos financeiros. Quanto maior for o custo 

de mudança, maior será a intenção do cliente em permanecer como cliente. Os autores 

definem custos de mudanças financeiros como uma associação que o cliente faz com os 

custos de benefícios perdidos e perdas monetárias que terá, ao tomar a decisão de deixar de 

ser cliente da empresa.  

Também é importante destacar custos que o cliente tem em encerrar um 

relacionamento com uma empresa, principalmente quando de custos de dissolução ou troca 

elevados. Todos estes custos de mudança são analisados no processo de troca de um 
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fornecedor para outro, dessa forma o cliente avaliará o risco-recompensa em uma relação com 

a empresa, porquanto perceberá a existência de custos de tempo e dinheiro (Burnham, Frels & 

Mahajan, 2003; Jones, Mothersbaugh & Beatty, 2000). 

2.2.2 Vínculos Sociais 

 As relações interpessoais referem-se aos vínculos pessoais que são desenvolvidos 

entre os clientes e os fornecedores dos serviços, através de seus empregados (e.g. Gwinner, 

Gremler & Bitner, 1998; Jones, Mothersbaugh & Beatty, 2000).  Segundo Kother e Keller 

(2009), para ter acréscimo de benefícios sociais o pessoal da empresa deve individualizar e 

personalizar o relacionamento com os clientes, transformando clientes em clientes 

preferenciais. Já Souza (2009) contribui com o tema ao referenciar benefícios sociais como 

empreendimentos que a empresa executa a fim de criar uma relação do cliente com a marca 

da empresa ou produto.  

 Segundo Klemperer (1995), há diversos custos de mudança, entre eles custos 

associados a barreiras psicológicas e emocionais, como laços sociais e pessoais. Estes 

vínculos impedem a mudança por comprometimento relacional e afetivo, além de 

proporcionar atendimento personalizado, fazendo com que os consumidores fiquem satisfeitos 

e confiem na empresa, ajudando a criar elos, lealdade e comprometimento do cliente. 

Há diversos tipos de custos de mudança. Dentre eles, os relacionais, que envolvem 

desconforto psicológico ou emocional. Custos de mudanças relacionais estão associados ao 

relacionamento pessoal e com a marca - o custo de romper lanços (Burnham, Frels & 

Mahajan, 2003). Segundo Lam, Shankar e Murthy (2004) os clientes levam em consideração 

a perda que teriam ao mudar de fornecedor, avaliando a perda dos benefícios adquiridos pela 

fidelização, dentre eles o relacionamento com o vendedor. O sentimento de fazer parte da 

empresa e pela amizade advinda da experiência de relacionamento, constitui a parte 

emocional, sendo caracterizado dessa forma como respeito social (Hansen, 2000; Kim, Park 
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& Jeong, 2004). Em face ao exposto, pode-se sugerir que o relacionamento interpessoal 

constitui uma forma de barreira à saída dos clientes (Jones, Mothersbaugh & Beatty, 2000). 

2.2.3 Táticas Vinculantes Estruturais 

As táticas vinculantes estruturais caracterizam-se como fatores estratégicos e 

funcionais, como barreiras à saída, barreiras contratuais e investimentos realizados. Segundo 

Wunderman (1996), falar em fidelização de clientes é algo equivocado, pois segundo ele, 

clientes não serão tão fiéis a produtos ou empresas, por isso, ele sugere vínculos estruturais 

para reter clientes, quais sejam: (i) criação de contratos de longo prazo, (ii) menor cobrança de 

clientes que compram mais, e (iii) transformação de produtos em serviços de longo prazo.  

Nesse contexto, Souza (2009) ao definir os níveis de fidelidade, elenca benefícios 

estruturais, benefícios que a empresa proporciona aos melhores clientes, tais quais, máquinas, 

equipamentos ou softwares específicos para clientes em especial, o que proporciona um 

melhor relacionamento e conexão deste com a empresa. Os laços estruturais podem ser 

criados para o fornecimento de produtos ou serviços diferenciados, agregados aos produtos ou 

serviços principais de forma a criar vínculos e diferenciar o tratamento com os clientes.  

2.3 Relacionamento com Clientes e Suas Dimensões 

2.3.1 Confiança 

 A confiança é o grau de credibilidade que cada uma das partes tem de que a outra 

parte optará por ações que produzirão resultados positivos ou favoráveis a ambos (Grunig; 

Hon, 1999). Pode ser definida também como a expectativa que o cliente tem face à empresa 

(Grönroos, 2003; Levy & Weitz, 2000). De forma semelhante Urban, Sultan e Qualls (2000) e 

Berry (2001), classificam a confiança depositada pelo cliente como um elemento essencial na 

construção de relacionamentos fortes e de longo prazo entre empresas e clientes. 

 Morgan e Hunt (1994) propõem a confiança do cliente e o comprometimento como 

elementos essenciais na construção, manutenção e desenvolvimento de fortes relações. O 
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comprometimento e a confiança conduzem diretamente aos comportamentos cooperativos que 

são fundamentais no sucesso do relacionamento. Santos e Fernandes (2005) afirmam que a 

confiança colabora na redução de riscos nos relacionamentos, assim como auxilia na 

construção da lealdade e no interesse em continuar como cliente. A confiança é tratada com 

grande importância no marketing de relacionamento, visto que em sua essência está implícita 

a noção de confidência e confiabilidade entre parceiros numa relação (Garbarino & Johnson, 

1999). Sirdeshmukh et al. (2002) afirma que o cliente tende a aumentar o envolvimento com a 

empresa à medida que obtém mais confiança com a mesma. Dessa forma, pode-se propor as 

seguintes hipóteses, de forma análoga ao trabalho de Lopes et al. (2012): H1a Táticas 

vinculantes financeiras levam a um maior nível de confiança; H1b Táticas vinculantes sociais 

levam a um maior nível de confiança; H1c Táticas vinculantes estruturais levam a um maior 

nível de confiança. 

2.3.2 Comprometimento 

 O comprometimento tem sido conceituado na literatura como o desejo de continuar 

um relacionamento e manter sua continuidade (Wilson, 1995), podendo ser considerado como 

resposta ou efeito psicológico do consumidor (Macinnis, Park & Priester, 2009). Considera-se 

que o comprometimento seja elemento fundamental na perspectiva de relacionamento 

(Morgan & Hunt, 1994), podendo ser usado como um bom indicador de relações duradouras 

entre cliente e empresa (Dwyer, Schurr & Oh, 1987). Para isso deve-se considerar se os 

clientes ponderam o relacionamento importante e desejam que esta relação dure por um longo 

período de tempo mesmo que isso implique em certo esforço (Morgan & Hunt, 1994). É o 

anseio pela continuidade do relacionamento (Dwyer, Schurr & Oh, 1987). Diante disso, e com 

base em Lopes et al. (2012), propõe-se a seguinte hipótese: H2 Um nível mais alto de 

confiança leva a um maior comprometimento.  

2.3.3 Lealdade 



8 
 

Considera-se lealdade, a preferência repetitiva do cliente pela empresa e ou por um 

produto. Um cliente com uma atitude altamente relativa e alto grau de preferência repetido, 

preferencialmente exclusivo, seria definido como fiel (Schiffman & Kanuk, 2000). Para Singh 

e Sirdeshmukh (2000), lealdade trata-se de um comportamento do consumidor que demonstra 

a intenção de manter e de ampliar um relacionamento com a empresa. Também pode ser 

agregado ao conceito de lealdade um sentimento de adesão e afeição de uma pessoa por uma 

empresa, produto ou serviço (Jones & Sasser, 1995). Contudo, Reichheld e Schefter (2000, p. 

107) observam que “para ganhar a lealdade dos clientes, deve-se primeiro conquistar a 

confiança deles”. Por isso as empresas vêm buscando constantemente desenvolver 

relacionamentos estreitos, o que implica em conhecer os antecedentes da lealdade dos 

clientes, a partir do processo de troca que os clientes mantêm com a empresa (Sirdeshmukh, 

Singh & Sabol, 2002).  

Para recompensar a lealdade dos clientes e construir uma relação de longa duração são 

também utilizados programas de fidelidade (Crocco & Gioia, 2005). Para que a empresa 

obtenha sucesso em lealdade ela deve suprir as necessidades, desejos dos clientes e pensar 

como o produto e serviço oferecido por ela pode agregar maior valor. A gestão de 

relacionamento com o cliente cria o encantamento do cliente, que permanece fiel e fala 

favoravelmente sobre a empresa e seus produtos (Schiffman & Kanuk, 2000). Diante disso, 

propõe-se H3: (H3 - Um maior nível de comprometimento leva a um maior nível de lealdade 

comportamental).  

2.3.4 Duração do relacionamento e Envolvimento com a empresa 

 Para um maior envolvimento do cliente com a empresa, faz-se necessária a agregação 

de serviços aos produtos. A agregação de serviços diferenciados é uma tática de retenção de 

clientes (Las Casas & Garcia, 2007).  Kotler (2001, p. 70) afirma que “a chave da retenção de 

clientes é a satisfação de clientes”. Essa satisfação está relacionada com a expectativa que o 
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cliente tinha ao adquirir aquele produto ou serviço em comparação ao resultado obtido após a 

compra. Com a agregação de serviços diferenciados a possibilidade de satisfação é maior, 

visto que ao adquirir o produto ou serviço o cliente poderá superar sua expectativa em relação 

àquele produto ou serviço. De forma similar, Dias et al. (2003, p. 39) citam que “[...] é 

preciso entender como os clientes se relacionam após a venda e como as decisões podem ser 

diferenciadas para sustentar o relacionamento construído pelo processo de conquista e 

fidelização”.  

A percepção que os clientes têm do produto ou serviço é o resultado das expectativas 

que o cliente tinha antes de adquirir o produto ou serviço comparado com as suas expectativas 

afetivas (Albrecht & Zemke, 2002). Segundo Kotler e Armstrong (2007, p.16) “as empresas 

não querem apenas criar clientes lucrativos mas ‘tê-los’ para a vida inteira, capturar seu 

valor do cliente ao longo do tempo e receber uma participação ainda maior de suas 

compras”. A partir desse debate, formulamos as seguintes hipóteses: H4 A duração do 

relacionamento afeta positivamente a lealdade comportamental dos consumidores; H5 Um 

nível mais alto de envolvimento com a empresa leva a um maior nível de comprometimento; 

H6 Um nível mais alto de envolvimento com a empresa leva a um maior nível de confiança. 

3. Aspectos Metodológicos   

3.1. Instrumento utilizado 

É oportuno esclarecer que foi utilizado como instrumento de coleta de dados um 

questionário estruturado conforme o modelo de Lopes et al. (2012), baseado nos estudos de 

Liang e Wang (2008). Esse instrumento foi composto por 35 perguntas que remetiam aos 

constructos endógenos e exógenos do modelo, assim como as variáveis de controle do 

mesmo. Como constructo endógeno, foram apresentadas 12 assertivas acerca de táticas 

financeiras, sociais e estruturais vinculantes, assim como 12 assertivas a respeito dos 

constructos exógenos do modelo, confiança, comprometimento e lealdade. Por fim foram 
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elencadas 11 assertivas tratando do envolvimento do cliente com a empresa e duração do 

relacionamento, apresentadas no modelo como variáveis de controle.  As assertivas foram 

medidas por intermédio de uma escala ordinária do tipo Likert de cinco pontos, indo de 1 

(Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente). Neste trabalho foi necessária somente 

uma adaptação no modelo, denominando-se as variáveis de envolvimento com o produto para 

envolvimento com a empresa, de maneira condizente com a amostra investigada. Um pré-

teste foi realizado anteriormente à pesquisa, que apontou para a consistência dos dados. 

3.2. Coleta de dados 

As informações foram coletadas no balcão de atendimento de um Shopping Center 

Brasileiro (aqui tratado por SSP), onde o cliente se dirigia para cadastrar as notas fiscais e 

transformá-las em pontos por colaboradoras do Programa Fidelidade. O cliente vinculado ao 

programa possuía um cartão personalizado, que o auxiliava no registro das compras efetuadas 

e, consequentemente, no gerenciamento de pontos que podiam ser trocados por prêmios e 

benefícios. Por meio do programa, o shopping obteve informações importantes dos clientes 

que seriam usadas para aperfeiçoar os serviços oferecidos. No total compuseram a pesquisa 

211 observações, das quais 206 foram consideradas válidas, quantidade aceitável segundo 

Hair, Anderson, Tathan e Black (2005) que sugerem para a ferramenta estática de modelagem 

de equações estruturais (SEM – Structural equation Modeling) a quantidade mínima de 100 

observações válidas. As observações descartadas referiam-se a cinco questionários 

incompletos (missing values). Os dados foram coletados entre 2012 e 2013. 

3.3 Cenário da pesquisa  

 A pesquisa foi realizada com clientes de um Shopping Center Brasileiro situado numa 

cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, ambiente com características especificas e 

diferentes do cenário de pesquisa dos estudos de Liang e Wang (2008) e de Lopes et al. 
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(2012). O objeto de análise foram os clientes que participam do Programa de Fidelidade desse 

Shopping Center. 

3.4. Análise dos dados  

  Após a coleta dos dados as questões foram codificadas, tabuladas e analisados por 

meio da técnica de Modelagem de Equações Estruturais (SEM), por meio de Mínimos 

Quadrados Parciais (PLS – Partial Least Squares), utilizando como suporte o software 

WarpPLS 2.0, que identifica relações não lineares entre variáveis latentes e corrige os valores 

de coeficientes de caminho correspondentes. 

3.4.1 Modelagem de Equações Estruturais 

De acordo com Silva (2006), a SEM engloba vários modelos estatísticos e é conhecida 

por diversos nomes (análise de estrutura de covariância, análise fatorial confirmatória, análise 

de caminho, além de outros). A partir de um modelo teórico previamente desenvolvido, a 

SEM aprova se os dados confirmam ou não as hipóteses propostas (Brei & Neto, 2006). Para 

Medeiros (2003) através de um diagrama de caminhos ou de um conjunto de equações 

estruturais, o modelo proporciona representações das relações levantadas nas hipóteses de um 

estudo. O diagrama de caminhos é um conjunto de afirmativas que resumem um conjunto de 

hipóteses (Farias & Santos, 2000). Ademais, os elementos básicos de um diagrama de 

caminhos são os construtos e as setas, as setas representando a relação causal direta de um 

construto em relação a outro. Variáveis exógenas são variáveis independentes do modelo, já 

as variáveis endógenas são variáveis dependentes, são causadas por outros construtos 

exógenos (Brei & Neto, 2006). A partir da SEM, pode-se modelar diversos construtos 

latentes, mesmo não havendo confiabilidade dos dados, como no caso de construtos latentes 

de percepção, avaliação, satisfação ou medidas de comportamentos, que apresentam baixa 

confiabilidade (Silva, 2006).  

4 Análise dos Resultados 
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4.1. Descrição da amostra 

A amostra foi composta por uma maioria de respondentes do sexo feminino (78,85%). 

Em relação ao estado civil 51,44% dos participantes eram casados(as), 40,38 % eram 

solteiros, 5,77% divorciados e 2,5% viúvos. Em torno de 82% eram residentes na cidade do 

Shopping. O maior percentual dos clientes de sexo feminino apresentou faixa etária entre 40 e 

44 anos, em contrapartida o maior percentual dos clientes de sexo masculino apresentou faixa 

etária entre 25 e 29 anos e 35 e 39 anos.  

4.2. Resultados do estudo 

A “análise de caminhos” ou diagrama de caminhos é empregada para representar 

relações de associação e causalidade entre variáveis (Aranha & Zambaldi, 2008). A partir do 

diagrama de caminhos e seus resultados pode-se propor a rejeição ou a não rejeição das 

hipóteses propostas. Os coeficientes de regressão e determinação, observados no diagrama de 

caminhos são favoráveis (figura 1). A tabela 1 demonstra a condição de aceitação das 

hipóteses no estudo. 

Figura 1: Modelo Estrutural do Estudo  

 
Fonte: Elaboração própria com base em Liang & Wang (2008) e Lopes et al. (2012). 
 
Tabela 1: Condição de Aceitação das Hipóteses no Estudo 

 Hipóteses β R² P Condição 

H1 a Táticas vinculantes financeiras levam a um maior nível de 
confiança 0,03 0,57 0,27 Rejeitada 

H1 b Táticas vinculantes sociais levam a um maior nível de confiança 0,07 0,57 0,12 Rejeitada 

H1 c Táticas vinculantes estruturais levam a um maior nível de 
confiança 0,41 0,57 <0,01 Não rejeitada 

H2 Um nível mais alto de confiança leva um maior comprometimento 0,24 0,48 <0,01 Não rejeitada 
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H3 Um maior nível de comprometimento leva a um maior nível de 
lealdade comportamental.  0,62 0,48 <0,01 Não rejeitada 

H4 A duração do relacionamento afeta positivamente a lealdade 
comportamental dos consumidores 0,04 0,4 0,19 Rejeitada 

H5 Um nível mais alto de envolvimento com a empresa leva a um 
maior nível de comprometimento. 0,52 0,48 <0,01 Não rejeitada 

H6 Um nível mais alto de envolvimento com a empresa leva a um 
maior nível de confiança 0,36 0,57 <0,01 Não rejeitada 

Nota. Fonte: Elaboração própria. 
As hipóteses H1a e H1b foram rejeitadas por não atenderem a critério de significância 

da relação e apresentarem um coeficiente de regressão relativamente baixo, demonstrando que 

a variável dependente não consegue ser explicada pelas variáveis exógenas presentes no 

modelo. Descarta-se dessa forma a hipótese de que Táticas Vinculantes Sociais (TSV) e 

Financeiras (TFV) levem a um maior nível de confiança. A variável de controle, duração do 

relacionamento, como geradora de lealdade não apresentou significância no modelo aplicado, 

diferentemente da variável de controle, envolvimento com a empresa, que apresentou 

significância na construção da confiança e comprometimento. Dessa forma, rejeitou-se H4, e 

não rejeitou-se H5 e H6, podendo inferir que um nível mais alto de envolvimento com o 

Shopping Center leva a um maior nível de confiança e comprometimento.  

 Após analise do diagrama de caminhos do modelo base de Liang e Wang (2008), foi 

realizado um teste sem as variáveis de controle para verificar se essas exercem influência nas 

variáveis de resultado: Confiança (CONF), Comprometimento (COMP) e Lealdade (LEAL). 

Observou-se no estudo que as variáveis de controle, Duração de Relacionamento (DURA) e 

Envolvimento com a Empresa (ENVOLV), quando retiradas do estudo permitem um aumento 

no coeficiente de regressão e determinação dos constructos envolvidos, e de forma muito 

significante no coeficiente de regressão da relação entre Confiança e Comprometimento. A 

remoção das variáveis de controle influenciou também no R² (poder de predição) das 

variáveis, podendo dessa forma concluir que as variáveis de controle exercem influência sobre 

as variáveis de resultado.  

 Em face ao exposto, os resultados do estudo concluem que há relação entre a variável 

confiança, comprometimento e lealdade, e que das variáveis independentes, a única que 
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apresentou significância relacional com a confiança foi a variável tática vinculante estrutural 

(TEV). 

5.  Conclusões e recomendações  

 O principal objetivo deste estudo foi analisar o impacto de um programa de fidelização 

de clientes no Brasil por meio da aplicação de táticas vinculantes em marketing de 

relacionamento, pelas dimensões financeiras, estruturais e sociais, na confiança, no 

comprometimento e na lealdade de clientes, além de estudar a influência das variáveis de 

controle, duração de relacionamento com a empresa e envolvimento com a empresa, em um 

ambiente de pesquisa diferenciado, com clientes de um perfil selecionado (clientes “premium” 

de um Shopping Center no Brasil). Para tanto, adotou-se por base, a pesquisa feita por Lopes 

et al. (2012) em um varejo de material de construção e decoração, suportada pelo trabalho de 

Liang e Wang (2008). Os resultados do estudo demonstraram que os esforços em táticas 

vinculantes geram influência nas várias centrais de marketing, porém algumas táticas não 

geram uma influência tão significativa. Dentre as oito hipóteses testadas no estudo cinco 

foram comprovadas e somente três foram rejeitadas por pouca significância. A primeira 

hipótese rejeitada foi a de que táticas vinculantes financeiras levam a um maior nível de 

confiança, a qual teve um nível de determinação muito pequeno, assim como a segunda e a 

terceira hipóteses de que táticas vinculantes sociais levam a um maior nível de confiança e de 

que a duração do relacionamento afeta positivamente a lealdade comportamental dos 

consumidores. 

 Muito se tem falado em investimento no relacionamento com o cliente, contudo, neste 

estudo percebe-se que mesmo com uma amostra selecionada de clientes, os quais são tratados 

de forma diferenciada por participarem de programa de fidelização, as táticas sociais e 

financeiras, que são debatidas como um dos principais benefícios de clientes considerados 

premium, não apresentaram significância para a geração da confiança no modelo. Há que se 
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ressaltar que os benefícios financeiros como descontos não são ainda aplicados aos clientes da 

amostra deste estudo, visto que o ambiente de pesquisa não proporciona esse benefício por si 

só, tem-se a necessidade de uma aceitação de todos os lojistas do shopping, o que torna o 

benefício financeiro não acessível. Têm-se também de se levantar a conjectura de que táticas 

financeiras para clientes que participam de programas de fidelização de shoppings centers não 

influenciam em confiança, porquanto é um público selecionado que não se importam tanto 

com o valor do produto ou serviço, levam muito mais em consideração a marca, comodidade 

e status do local, assim sendo, a confiança do cliente está relacionada a outras táticas. Nesse 

estudo, constatou-se que as táticas estruturais demonstraram boa significância no estudo, 

podendo-se inferir que para os clientes de um Shopping Center brasileiro, segurança, 

comodidade, e estrutura do ambiente, levam à confiança, comprometimento e lealdade dos 

clientes.  

Em relação às táticas sociais pode-se supor que não há uma visão do cliente prime que 

o Programa de Fidelização seja uma busca de relacionamento entre cliente e empresa, ou os 

clientes não identificam o relacionamento que ela provê com cliente a partir de campanhas 

institucionais, newsletter, campanhas promocionais e através do programa de fidelidade. A 

duração do relacionamento com a empresa tida como variável de controle não apresentou 

significância em relação à lealdade do cliente, dessa forma pode-se inferir que o cliente de 

longos anos, por exemplo, nem sempre terá lealdade com a empresa, podendo sim ter certo 

comprometimento, mas quando não atendidas suas expectativas em relação à empresa, este 

estará disposto a mudar para outra. O mesmo não ocorre com a variável de controle 

envolvimento com a empresa, que apresentou resultados significativos na determinação do 

comprometimento e, por conseguinte da confiança.   

 A partir dos resultados do estudo encontram–se insumos suficientes para responder ao 

objetivo da pesquisa. O estudo nos permite avaliar com consistência a relação da causalidade 
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de táticas vinculantes em marketing de relacionamento e as variáveis confiança, 

comprometimento e lealdade, além de contribuir com o campo, permitindo o questionamento 

da influência de programas de fidelização como geradores de relacionamentos satisfatórios.  

 Salienta-se que inicialmente havia uma expectativa, por parte dos autores, de que o 

constructo TSV exerceria grande influência na confiança e, por conseguinte, no 

comprometimento e lealdade, até mesmo pelas características da amostra, que são clientes 

com os quais o Shopping procura ter relacionamento de fidelização, o que não apresentou o 

resultado esperado. Posto isso, do ponto de vista acadêmico, o trabalho contribui ao aplicar o 

modelo em um contexto distinto do original (Shopping Center), com o qual a partir da 

amostra coletada, pode–se concluir que nem sempre TFV e TSV irão levar a determinado 

nível de confiança, comprometimento e lealdade. Os clientes amostrados de um Shopping 

Center Brasileiro, parecem estar muito mais interessados na estrutura (TEV) e serviços que 

este oferece como diferencial. 
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