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Escutei há tempos e não sei é verdade, mas faz todo o sentido: um dos fatores que mais 
impulsionaram o crescimento da rede de lanchonetes McDonald’s foi o uso sistemático da 
pergunta: "Vai uma batatinha pra acompanhar?". A venda de um item complementar ocorre 
naturalmente, seja por impulso, seja por se encaixar ao momento e ao perfil do cliente. Com 
isso, o ticket médio e a lucratividade se multiplicam.  
 
Vendedores do varejo conhecem este segredo desde tempos imemoriáveis. O cliente que 
compra o sofá é o mesmo que compra o tapete e a mesinha. Cross-selling - a prática de 
vender produtos adicionais para clientes existentes - também não é um conceito novo no 
setor. É evidente que a venda de produtos adicionais pode representar uma alavanca de 
crescimento dos lucros.  
 
É muito mais econômico vender para clientes com quem já mantemos relações do que caçar 
novos prospects. Comprova-se que existe uma correlação direta entre a longevidade de uma 
relação cliente-empresa e a quantidade de pro-dutos consumidos.  
 
Mas a evolução do cross-selling tem consideráveis oportunidades para melhorias. Bancos, 
financeiras, seguradoras, emissoras de cartões e outros setores não dedicam mais do que uma 
pequena atenção a esta oportunidade. Os tempos de marketing de massa e de campanhas 
unidirecionais utilizando TV e revistas fizeram com que a capacidade de perceber a 
oportunidade fosse esquecida.  
 
O que até recentemente era tratado apenas como campanhas de telemarketing ou de malas 
diretas para grupos similares de pessoas, agora deve ser redefinido com a criação de ofertas 
personalizadas, enviadas por meio de diferentes canais de comunicação.  
 
Quais dos clientes existentes comprarão "quais" dos nossos produtos e serviços adicionais? A 
correta "mineração" das montanhas de dados detalhados sobre cada cliente e seus padrões de 
consumo pode ajudar na identificação de oportunidades. O que buscamos é resposta para 
importantes questões: Que produtos são comprados juntos? Quais produtos são comprados 
por grupos de clientes similares? O que diferencia clientes que compram um determinado 
produto dos que não compram?  
 
Implantar uma estratégia de cross-selling de sucesso nas organizações tem alguns desafios. 
Apresento uma receitinha que utiliza três ingredientes.  
 
Primeiro: é essencial ter uma oferta de valor específica para cada segmento. Sem surpresas, 
desconsiderando as distorções onde produtos e serviços são "empurrados", cross-selling 
significa ter mais alguma coisa para vender para alguém que queira comprar.  
 
 
Para o bolo crescer, precisamos articular uma proposta que estabeleça ligação entre a 
necessidade ou desejo do cliente com o produto ou serviço que está sendo oferecido. É aqui 
que todos aqueles sistemas e processos de database marketing e modelagem estatística 
devem mostrar competência.  
 
Um segredo é tornar o todo maior do que a soma das partes. Ao adicionar um novo produto à 
carteira estabelecida de um cliente é preciso demonstrar uma vantagem que não é oferecida 
em outras situações.  
 
Segundo: é preciso assegurar canais de distribuição que sejam eficientes para vender produtos 
e serviços diferentes. É crítico habilitar as pessoas da "linha de frente" a reconhecer as 
oportunidades e a tratar de produtos complementares.  
 
Abrir contas correntes e vender cartões de crédito é bastante distinto de discutir detalhes de 
um plano de previdência privada ou recomendar fundos de ações. Ninguém deseja parecer 



superficial, impertinente, irrelevante. Treinamento e desenvolvimento de material de apoio 
cuidadoso e eficiente são duas providências fundamentais.  
 
O mais importante é auxiliar estes canais de venda a identificar quais clientes comprarão quais 
produtos adicionais. Em adição ao contato pessoal, sabemos que a complexidade e diversidade 
dos canais de contato com clientes dificultam a interação e a possibilidade de negociações de 
cross-selling.  
 
Felizmente, a tecnologia recente também trouxe soluções engenhosas. A melhor delas, na 
minha opinião, é a construção de regras de negócio diretamente nos bancos de dados ou 
aplicadas aos softwares de CRM. Um exemplo ilustrativo simples: se um cliente está mantendo 
um saldo na conta corrente 30% maior que sua média anual, ofereça a ele um fundo de 
investimentos.  
 
As regras de negócio dependem do contexto de cada empresa, e sua quantidade é ilimitada. 
Como é fácil imaginar, regras de negócio inteligentes automatizam a decisão sobre o que e a 
quem oferecer. Construir as regras é um processo reconhecidamente trabalhoso, que deve ser 
validado por pessoas, não por softwares.  
 
Terceiro: é fundamental construir incentivos adequados para o cross-selling. Nossos 
profissionais conhecem obviamente o que é preciso fazer para serem bem avaliados. 
Quaisquer tentativas de desviá-los destes destinos serão recebidas com ceticismo e 
resistência. Se as metas e os planos de incentivos e reconhecimento não privilegiam o cross-
selling, então é pouco provável que funcionários demonstrem uma preocupação sincera em 
oferecer aos clientes um produto adicional.  
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