
Cliente Chato? Livre-se dele! 
 
Sabe aquele cliente chato que sempre dá problema para pagar, que requer um vendedor por 
perto o tempo inteiro, que devolve o produto sem motivo aparente? Pensando bem, você 
certamente se lembrou que tem alguns com esse perfil na sua lista de clientes. Não seria melhor 
livrar-se deles de uma vez? Provavelmente sim, mas como fazer? 
 
Não é tão difícil quanto parece. O segredo do negócio é saber quanto custa atender a cada um dos 
seus clientes. É necessário mapear todos os seus custos, incluindo os fixos, e alocá-los de forma 
coerente por cada um dos clientes atendidos por sua empresa. 
 
Este processo é conhecido por “Custo de Servir” (do inglês Cost to Serv ). Com esse recurso 
chegamos a algumas respostas que podem ajudar a melhorar a gestão e a rentabilidade de sua 
empresa, reavaliando seu portfólio de clientes e até de produtos. 
 
Como Fazer um Custo de Servir? 
Para se elaborar um estudo do custo de servir os clientes é preciso fazer um mapeamento de todo 
e qualquer custo arcado pela empresa e que possa, eventualmente, ser alocado pelos clientes, 
tais como: custos de produtos; custos logísticos; descontos comerciais; estrutura de vendas e 
crédito e cobrança, entre outros.  
 
Alguns dos custos acima não são facilmente remanejados para cada um dos clientes. Por 
exemplo, a estrutura de vendas pode variar bastante de empresa para empresa, e em 
conseqüência, a sua forma de rateio. São vendedores externos? Qual o tempo médio que cada 
vendedor dedica a cada cliente? Neste caso, uma vez mapeados todos os clientes e o tempo 
dedicado a cada um deles, a melhor forma de ratear este custo é dividindo-se o custo total da 
estrutura de vendas (salários, encargos, benefícios – quando houver – e outros, como transporte, 
por exemplo) pelo tempo total dedicado a cada cliente, rateando esse custo de forma proporcional 
ao tempo em cada um.  
 
Outro exemplo é o custo de cobrança. Muitos clientes demandam um grande esforço de cobrança. 
Se isso for colocado na ponta do lápis pode-se concluir que não vale a pena atender a 
determinado cliente, pois a dedicação exagerada de um funcionário no processo de cobrança pode 
anular a rentabilidade que este cliente eventualmente esteja trazendo para você. 
 
Benefícios do processo 
Este processo pode trazer uma série de benefícios, como por exemplo: 
 
- Identificação dos clientes “ruins”, ou seja, “não rentáveis” – Um plano de ação detalhado deve 
ser criado e executado para corrigir o problema. Deixar de atender a determinado cliente, ou 
rever o mix de produtos de outro, por exemplo, pode aumentar a rentabilidade média da 
empresa; 
 
- Identificação dos clientes “mais rentáveis” – Desta forma, pode-se focar no aumento de vendas 
para estes clientes que irão trazer resultados ainda melhores; 
 
- Revisão do mix de produtos geral e por cliente – Alguns clientes poderiam ser rentáveis a partir 
da mudança do produto vendido para eles. O custo de servir auxilia nesta decisão. 
 
Como se pode ver acima, a solução existe, só requer um pouco de dedicação. Com certeza, o 
resultado deste trabalho compensará — e muito — o esforço realizado, com o benefício imediato 
de maior rentabilidade na operação. 
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