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Resumo:  
Descobrir como a lealdade é formada e identificar os seus antecedentes tem sido o desafio de 

vários pesquisadores em Marketing. Muitos modelos envolvendo os construtos que compõem a 

lealdade foram desenvolvidos com este propósito. No entanto, a intensidade da relação entre 

esses construtos varia fortemente de acordo com as atividades e contextos socioeconômicos, 

mostrando que a relação entre os antecedentes da lealdade é mais complexa do que parece ser. 

Por outro lado, sabe-se que manter clientes atuais requer menor investimento por parte das 

empresas do que conquistar novos, e que desenvolver a lealdade em seus clientes pode ser a 

chave do sucesso para estas empresas. Por isso, essa investigação é necessária e este estudo foi 

realizado. O mercado de telefonia móvel foi escolhido em função da sua importância, 

representatividade na economia e, também, pelas grandes transformações vivenciadas 

recentemente por este setor, tais como, quebra de monopólio, evolução tecnológica, novo 

contexto econômico, portabilidade numérica e, sobretudo, as mudanças nas ofertas de serviços 

de telefonia móvel. Esta pesquisa propõe um modelo que relaciona os principais antecedentes da 

lealdade dos consumidores de telefonia móvel e verifica empiricamente as relações entre os 

construtos. Primeiramente realizou-se uma revisão bibliográfica, em seguida foi conduzida uma 

pesquisa survey. Como resultado, verificou-se que, neste setor, a lealdade tem como 

antecedente, entre outros, a inércia, que por sua vez possui os antecedentes custos de mudança e 

a identidade saliente. Verificou-se que elementos pontuais, como a oferta de aparelhos e 

serviços, impactaram na negociação e acabaram afetando o comportamento de lealdade. Os 

resultados são discutidos, bem como as implicações acadêmicas e gerenciais obtidas. Ao longo 

das análises são feitas sugestões para estudos futuros. 
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