
O retorno da aquisição do cliente 
 
Após 18 meses de obsessão com a retenção de clientes, o pêndulo da estratégia do cliente pode 
estar se movendo em direção à aquisição de clientes.  
 
A idéia de que “é mais barato manter um cliente do que adquiri-lo”, tem conduzido a estratégia de 
clientes na indústria automotiva, de telecom e de serviços financeiros, entre outras. Ela foi 
apoiada por um relatório amplamente divulgado da McKinsey, de dezembro de 2004, que 
mostrava que o gasto médio para adquirir um cliente era de US$100 e para manter um cliente, de 
US$10. Mas um novo estudo mostra que as coisas apresentam mudanças. De acordo com uma 
pesquisa da IDG/Prophet com altos executivos de marketing de empresas que possuem receitas 
maiores do que US$500 milhões, o foco na aquisição está retornando.  
 
Mais da metade do crescimento (54 por cento) acompanhado pelos entrevistados nos últimos 12 
meses veio de clientes já existentes. No entanto, 45 por cento dos entrevistados acreditam que o 
crescimento futuro virá de um mix de clientes já existentes e de novos clientes, um aumento em 
relação aos 17 por cento do ano passado. Se esta medida é um indicativo de uma grande 
tendência, ela sugere que “espera-se que novos clientes gerem mais crescimento que no 
passado”, de acordo com o Senior Partner da Prophet, Scott Davis. “Isto pode enganar se 
considerarmos a dificuldade e os custos de buscar novos clientes em contraste com os de 
aprofundar os relacionamentos com os clientes já existentes”.  
 
A importância da aquisição do cliente é apoiada por um relatório novo do Group 1 Software que 
mostra que a taxa total de abandono em todas as indústrias globais aumentou de 16,9 por cento 
ao ano em 2003 para 19,1 por cento em 2005, realizado fora do Reino Unido. Este aumento na 
taxa média de abandono do cliente ocorreu mesmo com a proliferação dos programas de 
fidelidade e de descontos agressivos (no entanto, em vez de criar relacionamentos com base nas 
necessidades dos clientes, muitos destes programas de “fidelidade” são nada mais do que 
subornos pelas transações, com pouco efeito sobre a fidelidade real).  
 
“Um marketing de aquisição agressivo, direcionado a incentivos pode atrair novos clientes, mas 
estes clientes estão freqüentemente focados apenas na oferta, em vez da manutenção de um 
relacionamento de longo prazo com a empresa”, diz o professor da Rice University, Paul Dholakia, 
na edição de novembro do Harvard Business Review. “Pior, esta abordagem feita com muita 
pressão pode afastar os clientes fiéis que as empresas querem manter”.  
 
O que fazer  
A solução está em entender o dilema básico da aquisição do cliente. Uma empresa sabe como os 
clientes que ela deseja são e agem, mas não mais do que isso.  
Dholakia recomenda reforçar os programas de aquisição não com mais descontos e atributos que 
adicionem valor, mas com informações e programas que permitam os clientes à “auto-
determinarem” seus relacionamentos positivos com a sua empresa.  
 
Jim Koppenhaver, vice-presidente de desenvolvimento de negócios na empresa de análises de 
clientes Echelon, concorda. “Da minha experiência anterior, gerenciando uma marca na Kraft 
Foods, a verdade freqüentemente está entre os extremos, você precisa de um ataque equilibrado 
entre o desenvolvimento dos clientes existentes e o envolvimento com a sua marca, juntamente 
com estratégias inteligentes para adquirir novos clientes”, ele diz.  
“O desafio em adquirir novos clientes é que, diferentemente de desenvolver a base de clientes 
existente, você tem pouca ou nenhuma informação daqueles que não possuem um 
relacionamento prévio com a sua marca. Então, o primeiro desafio é descobrir quem é 
interessante e quem deve ser deixado de lado”.  
 
Koppenhaver acredita que dois fatores têm sido ignorados quando as empresas procuram adquirir 
clientes potencialmente valiosos ou mesmo potenciais. O primeiro são as conexões de geração.  



A Echelon recentemente concluiu uma campanha de mala direta para uma empresa de TV a cabo 
que queria atrair adultos com mais de 55 anos.  
Correspondências comuns para uma lista daquele grupo de clientes geraram uma taxa de 
resposta de menos de 1 por cento. Uma correspondência em que aparecia a foto do Presidente 
Dwight Eisenhower e dizia, “Se você gostava de Ike, você vai gostar (do canal a cabo)” gerou 10 
por cento.  
 
O segundo fator é a renda arbitrária. “Os clientes que são valiosos têm poder de compra, 
independente do negócio em que você está”, ele diz. “Se você pode identificar a renda disponível 
que um grupo de clientes possui, você pode começar a ter uma idéia de quão valiosos eles serão 
para a sua empresa”.  
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