
magine que você é o gerente de marke
ting de uma empresa de vendas por ca
tálogo — empresa que trabalha com uma 

variedade de produtos, incluindo vestuá
rio, móveis, artigos de cama, mesa e banho 
e equipamentos esportivos. Cada segmento 
desses tem um catálogo próprio. À sua fren
te, há dados sobre dois clientes. Hoje, os dois 
compram de apenas um catálogo da empre
sa—e ambos dão um leve prejuízo. Segun
do seus modelos de analítica, se começar a 
mandar aos dois os catálogos de outras li
nhas de produtos, é bem provável que am
bos comecem a comprar nessas outras cate
gorias. Outra saída para atrair esses clientes 
seria oferecer descontos e vales por e-mail. 

O instinto diria que faz sentido. Tendo 
feito o árduo trabalho de conquistar um 
cliente, por que não tentar vender mais coi
sas a ele ou a ela? É o que fez uma varejis
ta dos Estados Unidos que estudamos (fon
te de inspiração para o cenário acima). Mas, 
embora um dos clientes no final tenha da
do lucro, gerando US$ 297 no intervalo de 
alguns anos, o outro custou US$ 315 à em
presa no mesmo período. 

A maioria dos gerentes quer vender de 
tudo para todo cliente, pois acha que quanto 
mais vendas, maior o lucro. E, no cômputo 
geral, a venda cruzada deixa, sim, um saldo 
positivo. Mas nossa análise, até onde sabe
mos a primeira do gênero, revelou que em
presas que incentivam indiscriminadamen
te todo e qualquer cliente a comprar mais es
tão cometendo um caro erro, pois um con
siderável subconjunto daqueles que com
pram vários produtos dá muito prejuízo. 

Entrevistamos dezenas de gestores de 
36 empresas de setores distintos nos EUA e 
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na Europa. Mais de 90% dessas empresas ti
nham feito campanhas de venda cruzada, e 
todas constataram que a iniciativa aumen
tava o lucro médio por cliente. E todo geren
te mostrou, diante dessa elevação, o desejo 
de estender a venda cruzada a todo cliente. 

Mas há uma profunda falha na lógica 
desses executivos. Para descobrir que im
pacto a compra cruzada por distintos clien
tes tinha sobre o lucro, analisamos dados 
sobre clientes de cinco empresas do ranking 
Fortune 1.000 — uma instituição B2B de ser
viços financeiros, uma empresa B2B de ser
viços de TI, um banco de varejo, uma em
presa de vendas por catálogo e uma varejis
ta de moda — por períodos que variaram de 
quatro a sete anos. Mesmo confirmando que 
o lucro médio de clientes que compram coi
sas de várias categorias é maior do que o de 
clientes que só compram de uma, descobri
mos que um em cada cinco dos que fazem 
compra cruzada não dá lucro. Esse grupo 
responde por 70% da perda total da empresa 
com clientes — a diferença quando o custo 
somado do produto ou serviço e do marke
ting para um determinado cliente excede a 
receita obtida. Quanto mais compra cruzada 
um cliente deficitário faz, maior o prejuízo. 

Duros de roer 
Que cliente dá prejuízo? O estudo revelou 
quatro perfis distintos. Identificar clientes 
que se encaixam em cada um deles é o pri
meiro passo para neutralizar seu impacto. 

Viciado no atendimento. Em geral, 
esse tipo de pessoa faz uso excessivo do 
atendimento ao cliente. E em todos os ca
nais — do telefone à internet à interação em 
pessoa. Quanto mais coisas compra, mais 
atendimento exige, elevando mais e mais 
o custo da empresa. No banco que estuda
mos, a solicitação de atendimento por esse 
tipo de cliente (para auxílio com a página do 

banco na internet e transferência de fundos, 
por exemplo) mais do que dobrou quando a 
pessoa começou a comprar novos produtos. 

Reversor de receita. Clientes nesse 
segmento geram receita, mas, em seguida, 
a anulam. Se o negócio da empresa é ven
der produtos, isso normalmente se dá de
vido a devoluções. Em muitos casos, quan
to mais compra, mais essa pessoa devol
ve. Em empresas que vendem serviços, a 
reversão da receita em geral envolve calo
te ou quitação antecipada de empréstimos, 
ou ainda a quebra de contratos. No banco 
de varejo — onde essa categoria de cliente 
dava um custo de cerca de US$ 5 milhões ao 
ano —, cerca de metade dos clientes rever-
sores de receita tinha deixado de pagar um 
empréstimo mais de uma vez. 

Maximizador de promoções. Esse 
cliente é atraído por grandes descontos e 
evita itens com preço cheio. Na varejista 
por catálogo e na varejista de moda que es
tudamos, o prejuízo médio anual com cada 
maximizador de promoções era de US$ 300. 

Limitador de gastos. Clientes desse 
grupo gastam uma quantia fixa, em geral 
pequena, com uma determinada empre
sa, seja devido a limitações financeiras ou 
porque distribuem o total gasto entre vá
rias empresas. O fato de que comprem mais 
coisas não significa que gastem mais com a 
empresa no cômputo geral, pois o que fa
zem é distribuir a quantia por uma varieda
de maior de produtos ou serviços. Isso ge
ra custos de venda cruzada sem elevar a re
ceita. Na instituição financeira que estuda
mos, uma série de clientes pessoa jurídica 
que mantinham saldo de cerca de US$ 5 mil 
na conta corrente respondia a promoções 
de venda cruzada de produtos como seguro 
ou CDBs simplesmente sacando fundos da
quela conta para comprar os outros produ
tos. 0 aumento da receita com os produtos 

mais rentáveis não foi suficiente para cobrir 
os custos da venda cruzada. 

A venda cruzada para clientes com os 
perfis acima deve deflagrar uma espiral 
descendente de lucros menores ou perdas 
maiores, por duas razões: primeiro, a ven
da cruzada gera despesas de marketing; se
gundo, a compra cruzada eleva custos, pois 
a conduta indesejável se estende a um nú
mero maior de produtos ou serviços. Isso 
ocorre até entre clientes que eram rentáveis 
antes de partir para a compra cruzada. 

Estanque a sangria 
O tamanho de cada segmento-problema 
de clientes varia de empresa para empresa 
(veja o boxe "Saiba que clientes são dor de 
cabeça"). O estudo indica que depende, em 
parte, do modo como a empresa implemen
ta práticas comuns de marketing — e sugere 
quatro maneiras de ajudar a evitar perdas 
e maximizar o lucro com a venda cruzada. 

Analise seus incentivos. Um segmen
to expressivo de clientes-problema pode 
ser um sinal de falhas em incentivos — in
ternos ou externos — criados por sua estra
tégia de marketing. O pessoal de vendas da 
instituição financeira do estudo, por exem
plo, era recompensado por aumentar o nú
mero de produtos que um cliente compra
va, não por aumentar a receita. O resultado 
é que se jogava com tudo na venda cruzada. 
Ao analisar dados de clientes, vimos que a 
proporção de clientes que simplesmente 
redistribuíam um montante fixo de gastos 
por um número maior de produtos e servi
ços do banco subira. Efeito semelhante foi 
observado na varejista de moda. 

Já a empresa de serviços de TI do estu
do investia pesado no serviço ao cliente, in
centivando sem querer o uso excessivo por 
gente "viciada" no atendimento. No caso 
da empresa de vendas por catálogo, uma 
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política generosa de devoluções permitia 
que reversores de receita abusassem com 
mais facilidade do sistema. 

Não estamos sugerindo a proibição ge
neralizada de táticas de marketing para ven
da cruzada, que em certos casos são, sim, 
boas práticas. Em vez disso, a empresa de
ve determinar se certas práticas incentivam 
o cliente-problema e ajustar a abordagem. 

A loja americana de aparelhos eletrôni
cos Best Buy descobriu que entre a clientela 
que mais devolvia produtos havia um sub
grupo que trazia a mercadoria de volta sem 
a embalagem e, mais tarde, voltava à loja e 
comprava de novo o mesmíssimo produto 

— mas agora com forte desconto, por estar 
sem a caixa. Hoje, para aceitar um produto 
de volta a Best Buy exige que o cliente apre
sente um documento com foto e se reserva 
o direito de recusar a devolução com base 
no histórico de transações do consumidor. 

Torne venda inteligente, não só cru
zada. Esquemas arrojados de venda cru
zada empregam modelos de projeção para 
determinar que clientes tendem a comprar 
que produtos. Só que basear decisões de 
marketing exclusivamente em tais mode
los é imprudente. Antes de lançar iniciati
vas de venda cruzada, a empresa deve ana
lisar dados de transações efetuadas pelo 
cliente para determinar se essa pessoa cai 
em algum dos perfis acima. 

Se cair, a decisão de venda cruzada deve 
ser convertida na decisão de não vender na
da mais ("no-sell") ou vender algo mais caro 
("upsell"), dependendo das características e 
do comportamento anterior do cliente. Se a 
empresa estiver diante de um contumaz re-
versor de receita, uma saída seria excluí-lo 
de campanhas de venda cruzada. Se o clien
te for um limitador de gastos, poderia ten
tar aumentar esse gasto com a venda de algo 
superior (passar um correntista do banco de 

um pacote normal de serviços para um paco
te nobre, por exemplo). 

Se necessário, imponha limites à re
lação. Nem toda compra cruzada é respos
ta a campanhas de venda cruzada; em certos 
casos, a compra cruzada é iniciativa do pró
prio cliente. Se o cliente em questão for pro
blema, o melhor para a empresa talvez seja 
pôr limites ao relacionamento ou encerrá-lo. 

Encerrar a relação com clientes ruins 
não é incomum; em estudos, foi constata
do que até 85% dos executivos de uma sé
rie de empresas e setores já tinham tomado 
essa atitude (veja "O jeito certo de adminis
trar clientes que não dão lucro", HBR Abril 
2008). Se tiver um contrato com o cliente, 
a empresa pode romper o vínculo por es
crito. A companhia telefônica americana 
Sprint, por exemplo, mandou uma carta a 
mil clientes-problema em 2007 cancelan
do o serviço de celular. É que esse grupo 
fizera o que a empresa considerou um nú
mero descabido de chamadas à central de 
atendimento. Se não houver um contrato, 
sobretudo se o ramo for o varejo conven
cional, pôr um ponto final à relação pode 
ser mais complicado. Em 2003, a varejista 
americana Filene's Basement proibiu duas 
irmãs de comprar em suas lojas devido ao 
extenso histórico de devoluções e queixas 
da dupla. Obviamente, é difícil fazer valer 
uma decisão dessas, que além do mais po
de gerar publicidade negativa. 

Uma saída mais viável é limitar os re
cursos destinados ao cliente-problema. Em 
2003, quando descobriu que 1% de seus 
clientes de banda larga estavam consumin
do 28% da capacidade da rede, a americana 
Comcast mandou essa turma baixar o uso 
da internet (vários provedores de banda lar
ga impõem tetos a quem usa muito a rede). 
Na mesma veia, o cliente que liga demais 
para o 0800 da empresa pode ser deixado 

em espera mais tempo. 
Use indicadores certos. O indicador 

mais usado para avaliar campanhas de ven
da cruzada é o número médio de produtos 
distintos (ou categorias de produto) vendi
dos a cada cliente. O banco americano Wells 
Fargo publica essa informação nos relató
rios anuais e classifica como meta estratégi
ca crucial o nível desejado de compra cru
zada — ou seja, o número de produtos que 
gostaria que cada cliente tivesse. Assim co
mo a instituição financeira citada anterior
mente, empresas costumam usar esse indi
cador para criar incentivos para o pessoal. 

Mas, como mostramos aqui, a venda cru
zada como fim em si é má ideia. Antes de lan
çar uma iniciativa de venda cruzada para um 
cliente ou segmento específico, determine a 
probabilidade de que vá dar lucro. Caso con
trário, é possível que as perdas se acumulem 
mesmo com o volume de vendas crescendo. 

Lembra da empresa de vendas por ca
tálogo? Quando esmiuçamos os dados 
da clientela, descobrimos um grupo de 
clientes-problema que podiam ter sido 
identificados dois anos depois de iniciado 
o relacionamento com a empresa. Sem que
rer, a varejista tinha cortejado essa turma, 
enviando a todos vários catálogos e promo
vendo outras iniciativas de venda cruzada. 
Infelizmente, as promoções funcionaram: 
esses clientes compraram, em média, 44% 
mais artigos ao longo de três anos — mas 
nesse período a perda média por cliente 
mais do que dobrou, resultando em prejuí
zo adicional de US$ 41 milhões. 

Antes da próxima campanha de venda 
cruzada, pare e pense se a empresa quer 
mesmo esses clientes. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 12, p. 12-16, dez. 2012.




