
informação com perfis demográficos detalhados. Com o uso de
modelos estatísticos, a empresa pode prever não só quando cada
cliente tende a voltar a comprar no futuro, mas também o que
vai comprar e o canal que utilizará. Um gerente pode usar esses
dados para estimar o valor vitalício potencial de cada cliente e
decidir se — e quando e como — a empresa deve contatar cada
um deles para maximizar a chance de que seu valor se materia-
lize (e suba, até).

TECNOLOGIA PARA GESTÃO do relacionamento com
clientes é, hoje, bastante sofisticada. É possível esmiu-
çar bancos de dados para saber quanto cada cliente
gastou, e com que freqüência — e complementar tal



Mas, conforme lembrou Fred Reich-
held, consultor da Bain, em artigo pu-
blicado em dezembro de 2003 na HBR
("O único indicador a melhorar"), o
valor de um cliente não está apenas
naquilo que o indivíduo compra. Na
era atual, interconectada, a opinião do
cliente sobre a empresa — e aquilo que
está disposto a dizer aos outros sobre
ela — pode ter igual impacto sobre a
receita e o lucro. Certas empresas fa-
zem um esforço considerável para mo-
tivar o cliente a agir como um vende-
dor: nos Estados Unidos, a operadora
de celular Sprint PCS abate US$ 20 da
fatura do cliente que indica outra pes-
soa à empresa — e dá crédito de US$

A opinião do cliente sobre a empresa
e aquilo que está disposto a dizer aos
outros sobre ela pode influenciar a
receita e o lucro tanto quanto aquilo que
ele, cliente, gasta na empresa — ou
mais, até.

Para estimar o valor de indicações fei-
tas por um cliente é preciso computar o
valor de negócios gerados por clientes
conquistados graças a essas indicações
e subtrair o custo da campanha de
marketing que levou o cliente a indicar
a empresa. Estimativas de indicações
futuras são baseadas em indicações
passadas.

Uma vez segmentada a clientela se-
gundo seu valor de indicação e o valor
gasto na empresa, é possível enxergar
a relação entre os dois valores. Em
geral, os clientes que mais gastam
com a empresa não são os que mais
a promovem. Além disso, os maiores
paladinos podem valer muito mais para
a empresa do que seus mais ávidos
consumidores.

10 a quem for indicado por alguém e
virar de fato assinante. Na mesma veia,
a corretora online Scottrade garante
três transações isentas da taxa de US$
7 para cada cliente, tanto o que faz a
indicação como o indicado.

Para descobrir o valor total do cliente,
portanto, o ideal seria que a empresa
computasse a capacidade de cada um
de alistar clientes novos, rentáveis. Mas,
ao tentar calcular quanto vale o poder
de indicação de um cliente, a maioria
das empresas chega, no máximo, a uma
estimativa da disposição do indivíduo
de recomendar a empresa. No nível ma-
cro, não é um indicador ruim — como
observa Reichheld, o número tem cor-
relação positiva com o aumento do lu-
cro da empresa.

O problema é que a boa intenção
fica, em geral, nisso — na intenção. Ao
lado de gerentes de uma empresa de
telecomunicações e de uma de serviços
financeiros, fizemos uma enquete com
clientes de ambas (9.900 da primeira;
6.700 da segunda) sobre a intenção de
cada um de indicar a empresa. Monito-
ramos, em seguida, o comportamento
desses dois grupos e o comportamento
de clientes potenciais por eles indica-
dos ao longo do tempo. Nos dois casos,
o número de clientes que declararam
ter intenção de indicar a empresa para
outras pessoas era alto — mas a par-
cela que realmente a indicou era muito,
muito inferior. Na firma de serviços
financeiros, 68% dos clientes manifes-
taram a intenção de indicar a empresa,
mas apenas 33% chegaram a tal. Na em-
presa de telecomunicações, nada me-
nos que 81% dos clientes achavam que
recomendariam a empresa, mas meros
30% o fizeram. Além disso, pouquíssi-
mas indicações, nos dois casos, geraram
clientes de fato (14% na firma de servi-
ços financeiros; 12% na de telecomuni-

cações). E, dessa clientela nova, apenas
11% no caso da firma de serviços finan-
ceiros — e meros 8% na de telecomuni-
cações — viraram clientes rentáveis.

Fica patente que a empresa que
volta a artilharia para a clientela mais
propensa a fazer indicações lucrativas
terá um retorno melhor sobre o investi-
mento em marketing do que concorren-
tes que não tomam esse cuidado. Nas
páginas a seguir, mostraremos como a
empresa pode estimar o valor de indica-
ções feitas por seus clientes. Com dados
das duas empresas estudadas, demons-
traremos que esse valor supera o valor
vitalício do cliente médio. Mostraremos,
ainda, que os clientes que mais gastam
com a empresa (ou seja, aqueles de
maior valor vitalício) em geral não são
seus melhores promotores. Em outras
palavras, a clientela mais fiel não é a
mais valiosa. Com base em resultados
de experimentos feitos com os dois
grupos da amostra, mostraremos tam-
bém que uma noção melhor sobre o
valor de cada cliente pode ajudar a em-
presa a direcionar corretamente suas
campanhas de marketing e a obter um
retorno superior sobre o investimento
feito nessa área.

Como medir o valor do cliente
Estimar o valor vitalício do cliente (CLV,
na sigla em inglês) é relativamente sim-
ples. Digamos que Mary seja cliente da
FirmCo. O valor, para a FirmCo, de tudo
o que Mary virá a gastar com a empresa
eqüivale à contribuição que essas com-
pras darão para as margens operacio-
nais da FirmCo, subtraído o custo do
marketing voltado à cliente. Ninguém
sabe ao certo quanto Mary irá gastar
na FirmCo no futuro, mas é possível
obter uma estimativa com a análise de
compras efetuadas pela cliente em de-
terminado período no passado, a iden-
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Uma empresa que entende o valor das
compras e o valor de indicações feitas
por um cliente pode direcionar correta-
mente suas campanhas de marketing
e obter um retorno superior nesse
investimento. E, ainda, explorar todo o
potencial de valor de seus clientes.



tificação de um padrão de consumo e a
projeção desse padrão por um período
de tempo futuro com o uso de modelos
estatísticos sofisticados. Disso subtraí-
mos despesas de marketing, tanto para
a conquista de Mary como para sua re-
tenção no período futuro considerado.
Seu CLV é o valor presente líquido
desse resultado.

Foi o que fizemos com as duas amos-
tras. Para chegar a uma estimativa do
CLV, analisamos o registro mensal de
transações efetuadas pelo cliente e pro-
jetamos, para um ano, a média descon-
tada da contribuição mensal menos os
custos de marketing. O consumo pro-
jetado de um ano gera uma cifra que
normalmente eqüivale a cerca de me-
tade do valor vitalício total do cliente,
embora possa haver variação de setor
para setor. Nosso objetivo, ao calcular o
CLV em um ano, é manter a consistên-
cia, no intervalo de tempo, com nossas
estimativas do valor de indicação.

Calcular o valor de indicação do
cliente (CRV, na sigla em inglês) é mais
complicado do que calcular o valor vita-
lício. É preciso, primeiro, estimar a mé-
dia de indicações bem-sucedidas que
Mary fará depois de ser incentivada a
tal por uma campanha de marketing.
Como no caso do CLV, examinamos o
comportamento anterior da cliente.
Aqui, porém, é preciso avaliar um perí-
odo superior a um mês para que o total
de indicações seja variado o suficiente
para uma modelagem estatística ade-
quada e a exatidão do prognóstico. O
intervalo de tempo ideal para análise
é distinto em cada setor. Descobrimos
que o período ótimo de observação era
de três meses no caso da empresa de
telecomunicações e de seis meses na
firma de serviços financeiros.

É preciso estimar, ainda, o intervalo
de tempo em que as indicações feitas
por Mary decorrerão, com toda certeza,
dos incentivos dados pela empresa. Em
nossa experiência, indicações feitas
pelo cliente na esteira de uma cam-
panha de marketing com tal objetivo
podem ser atribuídas à campanha por
cerca de um ano. Computámos, por-
tanto, apenas indicações realizadas no
intervalo de um ano — sendo conserva-
dores na previsão do comportamento
de indicação, assim como fizemos no
cálculo do CLV.

O passo seguinte é estimar quantos
desses indicados teriam virado clientes
da FirmCo mesmo se Mary não tivesse
recomendado a empresa. É uma dis-
tinção importante. Se alguém — John,
digamos — só virou cliente graças à
indicação de Mary (o que chamamos
de indicação do "tipo i"), o valor da
recomendação de Mary deve ser incor-
porado ao valor gerado por John para
a empresa. Já se John fosse virar um
cliente mesmo sem a indicação de Mary
(indicação do "tipo 2"), o CRV de Mary
deve incorporar apenas a economia
em custos de aquisição de John, já que
não foi preciso uma iniciativa direta de
marketing para alistá-lo. Para estimar
quantas das indicações de Mary são
do tipo 2, o ideal seria procurar todos
aqueles que ela indicou e perguntar di-
retamente se teriam ou não adquirido
um produto ou serviço da FirmCo sem
a recomendação.

De sondagens similares feitas com
clientes indicados por indivíduos em
nossas duas amostras calculamos que,
em média, cada cliente fez recomenda-
ções do tipo 1 e do tipo 2 em igual pro-
porção. Com o aumento de transações
na internet e a maior eficácia de son-
dagens online, será possível determinar
essa proporção para cada cliente, e não
só médias para toda a clientela.

O valor de indicação de Mary é, por-
tanto, o valor presente de suas indica-
ções do tipo 1 mais o valor presente de
suas indicações do tipo 2. Suponhamos
que John não tivesse virado cliente da
FirmCo sem a recomendação de Mary.



O valor da indicação de John por Mary
(do tipo 1) é, basicamente, igual ao va-
lor vitalício de John: ou seja, o valor
presente da diferença entre a contri-
buição de John para as margens e o
custo do marketing a ele voltado, pro-
jetado por um ano. Aqui, no entanto,
o importante é que o valor vitalício de
John não é necessariamente superior
ou inferior ao de Mary, ainda que o
custo de marketing para conquistá-lo
tenha sido menor (embora a FirmCo
tenha atraído Mary com um marketing
direto, instrumento ineficaz e oneroso,
e adquirido John graças a um mero
incentivo para que Mary indicasse a
empresa, John pode acabar gastando
mais ou menos do que Mary gasta na

FirmCo). Custos de marketing para re-
tenção de John após sua conquista são,
naturalmente, iguais aos de retenção
de Mary.

O valor de clientes do tipo 2, como
observamos, é simplesmente o valor
presente da redução em custos de aqui-
sição. É bom observar que se o custo da
aquisição de indicações do tipo 2 supe-
rar o custo de métodos alternativos de
aquisição, clientes do tipo 2 podem ser
um ônus. Confira as duas fórmulas no
quadro "Cálculo do valor vitalício e do
valor de indicação do cliente".

O que o cálculo revela
Para ver até que ponto o cálculo do
CRV pode mexer no valor total do

cliente, vamos aplicar as duas fórmulas
a um cliente de cada amostra. Muni-
dos de estimativas de gastos efetuados
pelo cliente, de freqüência do consumo
e de custos de marketing de retenção
extraídas de dados históricos de ambos,
calculamos um CLV de US$ 144 para o
cliente da firma de serviços financeiros
e de US$ 245 para o cliente da empresa
de telecomunicações. Embora conside-
ráveis, são cifras muito menores do que
os valores de indicação dos mesmos
clientes. A análise do comportamento
prévio de indicação sugere que, na es-
teira de um programa para estimular
indicações, esses clientes vão alistar, em
média, quatro clientes em cada período
de observação, metade deles indicações



do tipo 1 e metade do tipo 2. Calcular o
valor dessas indicações no futuro (um
ano) para cada cliente gera um CRV de
US$ 275 para o cliente da firma de ser-
viços financeiros e de US$ 1.049 para o
da empresa de telecomunicações. Nos
dois casos, é bem mais do que o CLV de
cada um.

Esses números, na verdade, subesti-
mam o verdadeiro valor da indicação.
Clientes indicados também acabam in-
dicando a empresa — e o crédito pela
clientela com isso alistada também de-
veria ser atribuído ao cliente que fez a
indicação original. Em nosso exemplo
hipotético, ao indagar se John teria vi-
rado cliente da FirmCo sem a indicação
de Mary, perguntamos também se ele
próprio havia indicado a empresa a al-
guém. Digamos que tenha sugerido a
empresa a outras duas pessoas. Mary
também deveria receber crédito por es-
sas recomendações.

Suponhamos, agora, que todo clien-
te do tipo 1 indicado por Mary seja
igual a John. Isso significa que, em cada
período, Mary alista dois clientes para
a empresa — que, no período subse-
qüente, angariam outros dois clientes
cada (no total de quatro), ao mesmo
tempo que Mary segue, ela mesma,
trazendo mais dois clientes novos. Em
dois períodos típicos, portanto, Mary
é responsável por alistar oito clientes

Os clientes que mais
gastam com a empresa
em geral não são seus
melhores promotores.

novos (quatro diretamente, quatro in-
diretamente). O total acumulado de
Mary cresce exponencialmente em
cada período até o encerramento do
ano, pois cada novo cliente segue tra-
zendo outros dois mais.

Na hipótese de que a relação entre
clientes do tipo 1 e do tipo 2 seguisse
constante, concluímos que o CRV
total do cliente da firma de serviços

Diferença entre dizer e fazer

Por incrível que pareça, os clientes mais

leais da empresa de telecomunicações

não eram seus maiores promotores. Os

campeões de indicações tinham valor

vitalício marcadamente baixo.

financeiros nos quatro períodos de
observação pularia para US$ 4.632 (e
para US$ 6.305 no caso da empresa de
telecomunicações). Para os propósi-
tos deste artigo, no entanto, optamos
por um cálculo conservador do CRV
e, nas páginas seguintes, não levare-
mos em conta o efeito de indicações
indiretas.

Se houvesse correlação simples e po-
sitiva entre o valor vitalício do cliente
e o valor de indicação do cliente, a
diferença entre ambos não seria par-
ticularmente interessante do ponto de
vista da gestão. Qualquer gesto para
aumentar o valor vitalício produziria
imediatamente um valor de indicação
maior. Ao examinar o comportamento
específico de indicação de clientes com
níveis distintos de CLV, no entanto,
descobrimos que um CLV alto não é
um bom termômetro do CRV — sendo,
portanto, muito questionável como in-
dicador do valor total do cliente. Como
mostra o quadro "Diferença entre di-
zer e fazer", na amostra da empresa de
telecomunicações clientes com valor
elevado de indicação não coincidiam
com clientes de alto valor vitalício.

Qualquer esquema de segmentação de
clientes na empresa, portanto, teria de
computar expressamente tanto o con-
sumo do cliente quanto indicações por
ele feitas.

Para tanto, a solução óbvia é distri-
buir a clientela pelas quatro células de
uma matriz 2 x 2, o que fizemos com
a amostra da empresa de telecomuni-
cações no quadro "Matriz do valor do
cliente". Clientes com pontuação ele-
vada nos dois quesitos foram chamados
de Campeões. Afluentes eram os com
alto valor vitalício, mas baixo valor de
indicação. Quem tinha baixo valor vita-
lício e alto valor de indicação foi deno-
minado Promotor. E clientes com baixo
valor nos dois quesitos foram rotulados
de Avarentos. A distribuição dos clientes
pelas quatro células foi relativamente
homogênea.

A matriz demonstra de modo dramá-
tico que no caso dessa empresa muitos
clientes de baixo CLV têm quase tanto
valor quanto os de maior CLV: o valor
total médio dos Promotores, cujo CLV
médio foi de meros US$ 180, era ape-
nas US$ 418 inferior ao valor total mé-
dio dos Afluentes, cujo CVL médio foi
de US$ 1.219. É que, enquanto o valor
médio de indicação dos Afluentes era
de apenas US$ 49, o dos Promotores
foi de polpudos US$ 670. E, nesse caso
específico, até os Campeões, cujo CLV
ficava acima da mediana, tinham um
CLV relativamente baixo (US$ 370) se
comparado ao dos Afluentes, em outra
prova da tênue relação entre os dois
valores.

Aplicação da informação
Um esquema de segmentação como o
da matriz do valor do cliente é útil ape-
nas se as estratégias que sugere tiverem
impacto real. Para testar o valor do es-
quema de classificação, lançamos três
campanhas de marketing de um ano
ajustadas a necessidades específicas
das células de Afluentes, Promotores
e Avarentos — traçando matrizes de
valor do cliente para a amostra antes e
depois das campanhas. Ao final de cada
ano, era patente que cada campanha



tinha tido impacto considerável sobre
os clientes da célula em questão. Di-
rigimos essas campanhas aos clientes
das amostras das duas empresas, com
resultados similares. Trataremos do
efeito produzido na empresa de tele-
comunicações (veja o quadro "Nossa
contribuição").

Afluentes. A meta, aqui, era con-
verter Afluentes em Campeões. Que-
ríamos que alistassem mais clientes
para a empresa e, ao mesmo tempo,
mantivessem seu comportamento de
consumo, de alto valor. Se a campa-
nha desse certo, a expectativa era que
o valor vitalício médio na célula dos
Campeões subiria, já que os Afluentes
convertidos levariam consigo seu CLV
superior. Esses clientes foram alvo de
uma promoção inicial via mala-di-
reta, seguida de outra comunicação
da mesma modalidade dali a duas se-
manas com um incentivo de US$ 20
(US$ 10 para o cliente que indicava e
US$ 10 para quem recebia a indicação).
O texto observava que a indicação de
três a quatro clientes pagaria aproxi-
madamente um mês do serviço. Antes
de lançada a campanha, 29% dos clien-
tes eram da categoria de Afluentes.
Depois da campanha, 4% do total de
9.900 pessoas da amostra haviam mi-
grado para o segmento de Campeões,
com seu valor de indicação subindo à
média de US$ 190 (aumento de 388%).
O valor total dessa alta chegou a US$
75.240 (9.900 clientes x 4% x aumento
de US$ 190).

Promotores. Para transformar Pro-
motores em Campeões buscamos au-
mentar seu valor vitalício sem compro-
meter seu elevado valor de indicação.
Isso melhoraria, também, o valor geral
da célula de Campeões, pois os Promo-
tores que migrassem trariam consigo
seu CRV maior. O foco da campanha foi
a venda cruzada e o up-seüing dos pro-
dutos da empresa de telecomunicações.
A clientela recebeu uma mala-direta
personalizada com a oferta de pacotes
de serviços adicionais — ligações locais
-e de longa distância, internet de alta
velocidade e linhas adicionais acrescen-

tadas à conta de celular existente. Para
martelar a oferta e aumentar a probabi-
lidade de que os clientes recebessem a
proposta, a empresa enviou outra mala-
direta dali a duas semanas e ligou para
a clientela, prontificando-se a esclarecer
quaisquer dúvidas sobre os serviços adi-
cionais e o valor de contratar um pacote
de serviços. Como incentivo, ofereceu
um desconto no valor de duas assina-
turas mensais a clientes que firmassem
um contrato de um ano. A campanha
converteu 5% dos Promotores em Cam-
peões, rendendo um aumento médio no
CLV de cerca de US$ no, um avanço de
61%. O valor total do aumento somou
US$ 54.450 (9.900 clientes x 5% x au-
mento de US$ 110).

Avarentos. Para tentar levar os Ava-
rentos a qualquer das outras três células,
demos incentivos para que adquirissem
mais produtos (aumentando o CLV) e
indicassem novos clientes (elevando o
CRV). Essa campanha, portanto, com-
binou elementos das outras duas. A

empresa enviou aos clientes uma mala-
direta com pacotes promocionais de
produtos — com o mesmo desconto por
dois meses — e voltou a fazer contato
pela mesma via duas semanas depois.
Cada pessoa foi procurada ainda por
telefone para esclarecimento de dúvi-
das ligadas aos serviços adicionais. Na
mesma ocasião, a empresa ofereceu
US$ 10 para o cliente que a indicasse
e US$ 10 para a pessoa que recebesse a
indicação, frisando o fato de que três a
quatro indicações pagariam dois meses
de serviços. Antes de lançada a campa-
nha, 21% dos clientes da amostra eram
da célula de Avarentos. Depois da cam-
panha, 12% dos clientes haviam passado
para células mais rentáveis (4% para
cada), rendendo um aumento substan-
cial no valor. O CLV mais do que dobrou
para os novos Campeões (aumento de
US$ 180); o CRV mais do que quadru-
plicou (aumento de US$ 210). Isso sig-
nifica uma elevação total de US$ 71.280
no CLV e de US$ 83.160 no CRV. O



acréscimo no valor vitalício promovido
pelos novos Afluentes oriundos desse
quadrante foi de US$ 95.040, enquanto
o valor de indicação adicional dos no-
vos Promotores, até ali Avarentos, foi
de US$ 106.920.

Naturalmente, conseguir transferir
clientes de uma célula para outra não
é o único indicador de uma boa cam-
panha. É preciso computar o custo de
realização das campanhas e compará-
lo com o lucro gerado para determi-
nar o retorno sobre o investimento.
O custo das três campanhas — in-
cluindo mala-direta, e-mails e ligações
telefônicas — para os 7.821 clientes
visados (da amostra de 9.900 foram
excluídos os Campeões, a quem não
foi direcionada nenhuma campanha)
foi de aproximadamente US$ 31.500,
ou cerca de US$ 4 por cliente. O lucro
geral produzido graças ao aumento
do valor vitalício do cliente ou de seu
valor de indicação com as três cam-
panhas foi de US$ 486.090, ou US$
62 por cliente. Logo, o ROI total da
campanha foi de cerca de 15,4 vezes
o custo. Foi um belo avanço em rela-
ção ao retorno que a empresa vinha
obtendo ao investir em campanhas
tradicionais de marketing, que supe-

a empresa veria o valor total de sua base
de clientes subir em quase US$ 50 mi-
lhões — um aumento de cerca de US$
23 milhões em valor vitalício e de cerca
de US$ 27 milhões em valor de indica-
ção. Uma campanha equivalente para
1 milhão de clientes (de um total de 15
milhões no cadastro) da firma de servi-
ços financeiros geraria mais de US$ 40
milhões — cerca de US$ 19 milhões em
valor vitalício e US$ 21 milhões em va-
lor de indicação. E o ganho não pararia
aí. Com as três primeiras campanhas as
empresas obteriam dados que permiti-
riam a identificação dos clientes com
maior chance de migrar de uma célula
para outra da matriz — ou de seguir
onde estão. Isso, por sua vez, poderia
sugerir futuras campanhas direciona-
das para acentuar ainda mais o valor
total da base de clientes.

faz indicações, pois compete com os
outros e não desejaria fazer um favor
a rivais. O cliente tampouco indica a
empresa se não possui uma relação
forte com o produto — o que ocorre
em muitas categorias de bens de con-
sumo de giro rápido (nesse caso, é di-
fícil, de qualquer modo, monitorar o
comportamento de cada indivíduo).
Além disso, a empresa jamais deve co-
meter o erro de supor que um cliente
que indica um produto de sua cesta
irá, necessariamente, promover qual-
quer outro. Apesar disso, é patente
que, em muitas situações, a empresa
precisa repensar sua estratégia e suas
táticas de CRM, garantindo não só que
o foco seja aumentar o total gasto pelo
cliente, mas também tornar mais fácil,
para a clientela, transmitir a terceiros
informações positivas sobre os produ-

ravam em apenas quatro a seis vezes
os custos. Tivemos experiência simi-
lar na firma de serviços financeiros:
o múltiplo total do ROI para as três
campanhas experimentais foi de 13,6,
ante um ROI típico de entre quatro e
seis vezes o custo.

E se a empresa de telecomunicações
estendesse as três campanhas a um
grupo muito maior de clientes? Se o
acréscimo no valor registrado para a
amostra de 9.900 indivíduos fosse apli-
cado a 1 milhão dos clientes estabeleci-
dos (do total de 40 milhões no cadastro),

O CRV não é relevante em todas as
situações, é claro. Em muitos merca-
dos B2B, por exemplo, o cliente não

tos e os serviços da empresa.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review: ed em português, v. 85, n. 10, p. 87-93, out. 2007.




