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Profissionais do comércio sempre tentaram prever o que as pessoas querem e, então, fazer 
com que elas comprem. Entre os varejistas do mercado on-line é uma prática comum tentar 
empurrar aos clientes outros produtos que eles possam desejar. Tanto os portais Amazon 
quanto a Netflix, duas das mais conhecidas praticantes de "upselling" (estratégia para 
fomentar as vendas de outros produtos) direcionado, há tempos recomenda os seus produtos 
e títulos de filmes para os seus clientes. Para tal eles usam uma técnica chamada de "filtro de 
colaboradores" com base em avaliações e sugestões anteriores de outros clientes que já 
adquiriram o mesmo produto.  
 
Resolver esse enigma não é algo tão fácil quanto parece. Para começar, as pessoas nem 
sempre querem comprar aquilo que elas gostam. Alguém, por exemplo, pode comprar um 
suéter para a avó mesmo sem gostar dele e talvez nunca mais volte a comprar um outro. Da 
mesma forma, uma pessoa que aluga um filme pode na verdade detestá-lo, mas saber que o 
seu filho gostará. Ou ainda um filme que foi visto na pequena tela de um avião durante um 
vôo pode receber uma avaliação bem menor do que se tivesse sido visto em uma tela de um 
cinema multiplex.  
 
A busca por melhores recomendações continua com inúmeras companhias vendendo 
programas de computador que prometem cada vez mais vantagens para os varejistas. A 
Barneys New York, por exemplo, a grande cadeia de lojas de roupas, afirma que obteve um 
aumento de pelo menos 10% nas suas receitas on-line graças a um programa que encontra 
"links" entre um determinado comportamento na rede e uma maior propensão para comprar.  
 
Utilizando o sistema desenvolvido pela Proclivity Systems, a Barneys usa dados sobre quando 
e onde os seus clientes visitaram os seus websites e outras informações demográficas que 
ajudam a empresa a focar as suas mensagens de divulgação via e-mails.  
 
Para exemplificar: uma mensagem de e-mail anunciando uma venda deve ser endereçada para 
aqueles visitantes do site que compraram um produto ou certo tipo de produto no passado, 
porém o fizeram apenas quando aquele item estava à venda. Em resumo, se alguém compra 
algo apenas quando esse produto em particular está à venda, mas nunca compra nada em 
dezembro, então o e-mail divulgando vendas em geral não deve ser enviado para aquele 
cliente no mês de dezembro. "Há uma espécie de rastro digital deixado pelos clientes", afirmou 
Sheldon Gilbert, CEO e fundador da Proclivity.  
 
A observação a respeito das vendas poderia ser relacionada a outros comportamentos. O 
cliente compra apenas quando um item atinge um determinado preço? O cliente está mais 
inclinado a comprar nos finais-de-semana ou durante a semana? É necessário que seja 
material orgânico? O programa levaria esses tipos de comportamento em consideração para 
tentar definir se um potencial comprador vai abrir o e-mail, entrar no site e, em seguida, 
comprar o produto em questão. Quanto mais dados disponíveis, mais fácil fica fazer esse tipo 
de previsão, segundo a Proclivity com base em Nova York.  
 
"Um cliente descobriu que 10% dos seus visitantes é responsável por 60% das suas vendas 
promocionais. Assim, no dia de uma promoção, você pode enviar anúncios com o preço 
integral para todos os demais visitantes do seu site", afirmou Gilbert.  
 
A Barneys obteve um aumento de 10% na receita das vendas on-line em comparação com 
outros grupos, de acordo com Larry Promisel, vice-presidente de comércio on-line da Barneys. 
A empresa descobriu que pode aumentar as suas vendas em 20% através do envio de e-mails 
direcionados para os seus clientes. A empresa também tem economizado dinheiro uma vez 
que deixou de enviar e-mails para clientes que não tem o perfil para a compra de 
determinados itens.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C8. 


