




Mas o essencial, em termos de
percepção, é não deixar o gap entre pro-

messa e realidade ser muito grande...
Exatamente isso. As pro-

messas feitas antes e depois do mo-
mento da contratação e da hora "h" da
prestação do serviço têm de estar am-
paradas na "proposição de valor" da
empresa ou marca e serem integral-
mente cumpridas, como padrão míni-
mo, e até superadas, como meta.

Parece que a prestação de ser-

viços cada vez depende mais de coisas
físicas para ser bem realizada e os pro-

dutos demandam doses crescentes de
serviços agregados para terem valor.
Essa ê a tendência?

Tem sido e será a tendên-
cia por muito tempo. Inclusive, há
serviço vendido como mercadoria e
produto comercializado como servi-
ço. Há o serviço cujo principal dife-
rencial pode estar na infra-estrutura
ou nos insumos que utiliza. E existe
produto que só consegue ter algum
valor real se for entregue junto com o
um pacote de serviços.

Ainda existem produtos ou
serviços "puros"?

Existem, mas são bem
poucos. O sal de cozinha é um exem-
plo de produto com quase nada de
serviço. O trabalho de um tutor, por
outro lado, depende quase exclusiva-
mente de seu serviço pessoal.

MUS a maioria dos serviços

demanda tanto infra-estrutura como
insumos físicos e outros serviços de
suporte, certo?

Sim, a tendência é que os
serviços fiquem cada vez mais com-
plexos e que eles sejam resultado de
sistemas organizados para fazer fluir
processos bastante elaborados. Um
quarto de hotel, por exemplo, pode
ser visto como uma "usina" de aco-
modação resultante de dezenas de
diferentes serviços — da reserva à ela-
boração dos vasos de flores — que
estão amparados em sofisticadas

infra-estruturas e utilizam fisicamen-
te um bom número de insumos.
Além de tudo isso, ainda entrará nes-
sa equação uma ampla variedade de
hotéis, seja por padrão de serviços,
especialidades, localização etc.

Uma de suas teses mais
conhecidas é aquela que "destrói" os

conceitos clássicos do chamado marke-
ting de serviços...

Sim. Dizem que os servi-
ços são intangíveis, mas já vimos que
eles dependem de muitas coisas físi-
cas. Dizem que eles são heterogêneos,
mas boa parte dos grandes sucessos na

área deriva justamente de sua padroni-
zação. Falam que a prestação do servi-
ço é inseparável do seu consumo, mas
são inúmeros os casos nos quais consu-
mimos doses maciças de serviços feitos
de forma "assincrônica". E dizem que
os serviços são perecíveis, mas a pró-
pria constatação anterior mostra que
eles podem durar por muito tempo.

Afinal, haveria uma diferen-
ça no marketing de serviços?

- Sim, mas num sentido
que geralmente escapa à maioria dos
próprios ditos especialistas. O marke-
ting de serviços demanda, de fato,
maior cuidado com as definições
estratégicas e com a execução dos

planos delineados. No caso da estraté-
gia, devido a fatos como o paradoxo
de que posso formatar um serviço de
luxo decepcionante e um muito po-
pular de altíssima qualidade. No caso
da execução, devido à enorme quan-
tidade de detalhes que precisam ser
magistralmente orquestrados.

Em seus livros, artigos e con-
ferências, a idéia da "não-propriedade"

é uma constante. Qual a razão?
Simplesmente porque ao

nos movermos para uma economia de
serviços, setor que já responde por
60% do PIB mundial, cada vez mais a
posse permanente de um bem pode
ser trocada pela "posse" temporária
combinada com a utilização de seus
benefícios — devido às vantagens des-
sa circunstância de consumo tanto
para compradores/usuários como para
vendedores/prestadores de serviços.
Um exemplo muito simples e dramáti-
co é o serviço de refeições à mesa. Há
alguns séculos, comprava-se um escra-
vo para isso. Mais tarde, quem tinha
posses podia contratar, com vantagens,
um servidor especializado. Hoje, todo
mundo da classe média para cima tem
acesso a esse serviço, que ficou bem
mais diversificado e requintado.

O percentual dos serviços
em relação ao PIB é elevado em
todos os países ou é um fenômeno de

primeiro mundo?
Varia de país a país, mas

não tem necessariamente a ver com o
grau de desenvolvimento da economia.
O índice no Panamá, de 80%, é supe-
rior ao dos Estados Unidos, de 79%. No
Brasil é de 51% e na Argentina, de
53%, que são duas economias de perfil
bastante distinto. No principal gigante
industrial contemporâneo, a China, já
é 40%. Na índia, cuja massa de campo-
neses é a maior do mundo, os serviços
chegaram a 48% do PIB. E até em um
país como a Arábia Saudita, que vive de
uma grande commodity, o petróleo,
registra a marca de 33% do PIB prove-
niente do setor de serviços.
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E possível "exportar" serviços?
Se não houver essa

exportação, a conta não fecha em
grande quantidade de países. O
turismo feito por estrangeiros é
exportação de serviços, assim como
serviços financeiros, geração de co-
nhecimento, "produtos" culturais e
um bom número de terceirizações.
Grandes exemplos de cada um des-
ses casos são, respectivamente, a
França, a Suíça, a Alemanha, os
Estados Unidos e a índia.

Além disso, existe o fenômeno da
"prestação compartilhada de servi-
ços"; ou seja, a organização de um
sistema no qual uma grande varie-
dade de serviços feitos e "monta-
dos" em diferentes países e por
variadas empresas, com o suporte
de sofisticada infra-estrutura e
intenso uso de insumos, termina
resultando em um "produto" que,
por sua vez, dará origem a outra
longa cadeia de serviços. Este é o
perfil do setor automobilístico,
totalmente globalizado, atomizado
e no qual a parcela de serviço supe-
ra em muito o componente indus-
trial do sistema.

Outra de suas teses é a presta-
ção de serviços para os muito pobres...

Esse é o grande campo
de expansão tanto para as grandes
corporações como para os jovens
empreendedores. Estou falando de
um mercado potencial de quatro
bilhões de pessoas que têm uma
renda inferior a 2.000 dólares por
ano. Muito pouco per capita, mas
uma enormidade no seu conjunto...
Atender a esse mercado, que tem
grande propensão a usar uma série
de serviços, e não simplesmente
aqueles mais fundamentais, pode
representar um ótimo negócio para
as organizações; e para os próprios
consumidores, uma vez que quando
eles consomem serviços não especi-
ficamente desenhados para seu seg-
mento, acabam pagando um over-
price significativo.

Existem exemplos de sucesso,
nessa abordagem?

Por todo o mundo. Há os
'bancos populares e de micro-crédito
no México, na Bolívia, no Paquistão e
na índia, cujo conceito já rendeu até
um prêmio Nobel. Tem o caso da tele-
fonia celular, no Paquistão, no qual a
empresa entrega um aparelho e con-
cede crédito a uma líder comunitária
que aluga o celular por minutos, resul-
tando em uma cliente-distribuidora de
maior valor econômico médio que um
consumidor afluente de primeiro
mundo. E o mais fantástico de todos:
uma cooperativa de entregadores de
marmita em Mumbai, na índia.

Como funciona?
Cerca de 5.000 cooperados

entregam diariamente, no centro da
cidade, as refeições feitas pela manhã
nas casas de subúrbio de mais de
175.000 clientes, retirando-as após o
almoço e as devolvendo nos pontos de
coleta à tarde. Cada cliente paga quatro
dólares mensalmente pelo serviço. A

cooperativa existe desde o final do sécu-
lo XIX, ou seja, há quase 120 anos. E
um caso de empreendedorismo, gestão,
marketing e sociologia que todo execu-
tivo deveria conhecer e usar como
reflexão para sua própria atividade.

Existe algum caso de miopia
em marketing de serviços que poderia
ser destacado?

Temos um no setor do co-
nhecimento de marketing. Apesar dos
números conhecidos sobre a impor-
tância dos serviços na economia glo-
bal e da sua evidente especificidade, a
maioria dos livros, artigos, cursos e pa-
lestras de marketing é dirigida ao mar-
keting de produtos. E grande parcela
dos novos profissionais e estudantes de
administração, marketing e diversas ou-
tras profissões aparentemente não rela-
cionadas — como antropologia, eco-
nomia, ciências sociais e etnografia,
para citar algumas — ainda não se deu
conta que seu futuro estará no setor de
serviços e, especificamente para mui-
tos, no marketing de serviços. ©
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Text Box
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