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É visível o quanto o mercado está cada vez mais competitivo. Você tem travado 
uma luta diária para pensar em como aumentar o faturamento e ter um diferen-
cial para atrair novos clientes – e mais ainda, para mantê-los comprando com 
recorrência e satisfeitos? 

Se sim, esse e-book é um presente! Você conhece o conceito de UP SELL e 
CROSS-SELL e como essas duas metodologias de vendas, que visam encantar e 
incentivar que o cliente continue comprando, podem ser aplicados em serviços 
contábeis e tributários para potencializar o seu negócio?  

Nesse e-book iremos trazer esses conceitos e como eles podem contribuir nos 
seus serviços. Para começarmos, vamos definir esses dois termos: 
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Um exemplo comum é quando vamos comprar tênis. Muitas das vezes, du-
rante a compra na loja, o vendedor apresenta também produtos complemen-
tares, como meia, viseira, palmilha. Esse caso é um cross selling (a prática 
do cross-sell), ou seja, você compra algo a mais devido à sugestão do ven-
dedor. Essa ação de venda tem como propósito fazer a compra do cliente ter 
maior ticket, vendendo um produto ou serviço que tenha relação ao que ele 
já comprou e para proporcionar experiências melhores. 

Outro caso que também induz um maior ticket de compra é com a seguin-
te ação de venda: ao viajar, muita gente utiliza aplicativos para fechar hotel. 
E é comum na tela de reserva do quarto, o app sugerir um quarto maior ou 
com vista para o mar, por exemplo, por mais “x valor”. Ou seja, muitos clien-
tes optam por esta nova opção, já que o custo/benefício dela é muito me-
lhor. Nesse caso, é um novo quarto, e marca a prática do up selling, que tem 
como foco incentivar o cliente a comprar algo com qualidade e valor superior 
ao que ele iria adquirir.   

Ambas as técnicas são baseadas em conhecer o público, identificar a necessi-
dade e, assim, criar possibilidades reais de Cross selling e Up selling. Para a apli-
cação delas, é preciso entender quais são as expectativas do cliente, suas dores 

Cross-sell, ou venda cruzada, 
é oferecer um produto ou serviço 
complementar à oferta que o cliente 
adquiriu. Já o up sell é um upgrade 
na compra do cliente, ou seja, o 
objetivo do vendedor é incentivar o 
cliente a comprar algo superior ao 
que ele iria adquirir. 
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e como seu serviço pode ajudá-lo. Além disso, outra questão importante é enxer-
gar quais itens costumam ser comprados em conjunto e criar combinações van-
tajosas e úteis entre seus serviços, aprimorando a satisfação do cliente.   

COMO UTILIZAR ESSAS METODOLOGIAS NO SEU ESCRITÓRIO  

Reveja os serviços que você oferece e busque novos horizontes, implantando 
soluções que otimizem estrategicamente sua atuação e tragam mais benefí-
cios econômicos para você e para o seu cliente. Com uma ferramenta digital, 
você consegue explorar diversas opções de serviços para o cliente. 

Se você tem uma carteira de clientes optantes pelo Simples Nacional é pos-
sível realizar, por exemplo, um serviço específico para a segregação de re-
ceitas, com base na classificação fiscal de mercadorias para empresas que 
vendem produtos monofásicos e ST, de modo a calcular corretamente o DAS 
(Documento de Arrecadação do Simples Nacional), sem pagar PIS, COFINS 
ou ICMS em produtos que já foram tributados na origem pelo fabricante/im-
portador: um serviço complementar, usando a tática de cross sell. Ofertando 
esse serviço de segregação de receitas, o cliente vai entender que você está 
ali para ajudá-lo com uma solução relevante e coerente com suas necessida-
des, gerando benefícios para ambos.  
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Outra sugestão: você pode oferecer serviços de Recuperação de Créditos 
Tributários (RCT), que gera redução futura de carga tributária para as empre-
sas atendidas e recuperação de valores indevidamente recolhidos nos últi-
mos cinco anos. Ou seja, é uma excelente oportunidade, tanto para você, que 
é um profissional tributário e ganha honorários sobre os valores recuperados, 
quanto para os seus clientes, que podem injetar novos recursos em suas 
empresas e gerar economia futura. Para as empresas enquadradas nos re-
gimes de tributação do Lucro Real ou Lucro Presumido, pode-se pleitear, por 
exemplo, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS 
ou o não recolhimento da CPP sobre as verbas indenizatórias da folha de pa-
gamento. Você estará oferecendo um upgrade para o cliente. Usando as téc-
nicas de up sell, o profissional pode vender uma consultoria consultiva com-
pleta, que envolva compliance e RCT. 

TEORIA E PRÁTICA ALINHADAS A UM APORTE TECNOLÓGICO 

Sabemos que o tempo é escasso e, muitas vezes, o profissional tem vontade de 
usar essas técnicas, mas devido ao modo de trabalho, desperdiça horas precio-
sas com atividades braçais, horas que poderiam ser utilizadas para fortalecer 
sua imagem, reunir-se com novos clientes, gerar mais negócios, enfim, poderiam 
ser utilizadas de forma mais estratégica e menos operacional. 
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É primordial ter um sistema que automatize processos e permita a presta-
ção de serviços adicionais, favorecendo as práticas de up selling e cross 
selling pelo seu escritório. Imagina ter uma solução que, em poucos minu-
tos, realiza a auditoria digital em documentos fiscais e obrigações acessó-
rias, detectando inconsistências, créditos passíveis de recuperação e redu-
ção de carga tributária? 

EFICIÊNCIA SOMADA À TECNOLOGIA PARA AUMENTO DE HONORÁRIOS 

Para que você tenha total confiança no seu serviço de Recuperação de 
Créditos Tributários e torne seu trabalho mais ágil, preciso e econômico, con-
te com a tecnologia a seu favor. Desta forma, é possível garantir precisão 
e confiabilidade ao processo e captar mais clientes. Com o e-Recuperador, 
a ferramenta de RCT da e-Auditoria, o robô realiza levantamentos rápidos e 
precisos, bastando que o usuário escolha a modalidade de recuperação de 
créditos e carregue os arquivos solicitados pelo sistema. Assim, seu escritó-
rio pode ofertar aos seus clientes diversas possibilidades de levantamento 
de valores de Créditos a serem recuperados. 
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Já com o e-Auditor, o principal sistema de Inteligência Fiscal do mercado, 
você audita com segurança seus arquivos contábeis e fiscais de acordo 
com as regras exigidas pelo governo e, melhor, antes deles serem envia-
dos ao Fisco, minimizando os riscos de forma significativa. Com esses pro-
cessos automatizados, você consegue oferecer serviços complementares, 
como revisão fiscal ou revisão de estoque. 

Outra ferramenta é o e-Multiplicador, onde você cria seu próprio sistema de se-
gregação de receitas para comercializar junto às empresas, tendo inteiro con-
trole e gestão da base de classificação fiscal de seus clientes. E claro, aprovei-
ta oportunidades para ganhar mercado e gerar honorários recorrentes.  

Com o conjunto de soluções da e-Auditoria, 3ª geração de auditoria digital, 
você pode fazer tudo isso e muito mais. Um sistema ideal para você au-
mentar honorários e encantar clientes, possibilitando, de maneira simples e 
rápida, implementar técnicas de up sell e cross sell com inúmeros serviços 
criativos e inovadores.  São nove ferramentas integradas, onde o robô rea-
liza o serviço que consome mais tempo do profissional tributário e o libera 
tempo para uma atuação mais estratégica.



USE A TECNOLOGIA A SEU FAVOR

Com o conjunto de soluções da e-Auditoria, 3ª geração de auditoria digital, você pode fa-
zer tudo isso e muito mais, de maneira simples e rápida. São oito ferramentas integradas, 
onde o robô realiza o serviço que consome mais tempo do profissional tributário e o libera 
para a atividade intelectual e de valor reconhecido.

http://youtube.com/eauditoria
http://pinterest.com/eauditoria/
http://linkedin.com/company/eauditoria
http://instagram.com/eauditoria/
http://facebook.com/eauditoriasaas
http://twitter.com/e_auditoria


Auditoria Digital a favor da
CONTABILIDADE CONSULTIVA 

Enquanto o robô trabalha para você, mante-
nha seu foco na estratégia! 

Mais de 210 mil empresas auditam mensal-
mente seus arquivos fiscais, contábeis e tra-

balhistas com a solução da e-Auditoria. 

Visite e-auditoria.com.br e saiba mais so-
bre a 3ª Geração de Auditoria Digital! 

http://www.e-auditoria.com.br

