
À MEDIDA QUE FORAM AMADURECENDO,

as principais economias do mundo
passaram a ser dominadas por em-
presas de serviços. Só que muitas das
ferramentas e das técnicas usadas por
gestores na área de serviços foram
projetadas para lidar com desafios de
fabricantes de produtos. Esse arsenal
basta — ou é preciso algo novo?

Na minha opinião, novos instru-
mentos são necessários. Quando leva
um produto ao mercado — seja uma
commodity básica como o milho ou
algo altamente elaborado como uma
câmera digital —, a empresa precisa
não só tornar o produto em si apeti-
toso, mas também reunir uma força
de trabalho capaz de produzi-lo a um
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preço atraente. Fazer bem essas duas coisas não é fácil, é
bom dizer; ambos os desafios já consumiram um volume
enorme de atenção da gerência e de pesquisa acadêmica. A
prestação de um serviço, porém, exige algo mais: a gestão
do cliente, que além de consumidor do serviço pode ser
fundamental para sua produção. E já que o envolvimento
do cliente na produção pode virar os custos de pernas para
o ar, a empresa de serviços precisa encontrar maneiras cria-
tivas de financiar suas vantagens distintivas.

Qualquer um desses quatro elementos — o serviço ou
seu mecanismo de financiamento, o sistema de gestão do
pessoal ou o sistema de gestão do cliente — pode ser a per-
dição de uma operação de serviços. Tal fato é amplamente
demonstrado por minha análise de empresas de serviços
que passaram por dificuldades na última década. Igualmen-
te claro, contudo, é o fato de que não há um jeito "certo" de
combinar esses elementos. O formato
adequado de qualquer um deles de-
pende dos outros três. Quando analisa-
mos empresas de serviços que cresce-
ram e prosperaram — empresas como
Wal-Mart no varejo, Commerce Bank
no setor bancário e Cleveland Clinic
na saúde —, o que salta aos olhos é a
eficaz integração dos elementos, não a
engenhosidade de qualquer um deles
isoladamente.

Este artigo traz uma abordagem para a criação de uma
empresa rentável de serviços com base nesses quatro ele-
mentos críticos (chamados, coletivamente, de "modelo de
serviços). Projetada como um módulo básico do curso na
Harvard Business School, a abordagem reconhece a dife-
rença entre a empresa que presta serviços e a que fabrica
produtos. Em minhas aulas, o aluno aprende a pensar sobre
essa diferença e suas implicações para a prática administra-
tiva. Acima de tudo, aprende que, para erguer uma grande
empresa de serviços, é preciso garantir que os elementos
centrais da estrutura atuem em sintonia — sem isso, o risco
é que a empresa se desmantele.

sar sobre o projeto de um serviço, o gerente deve mudar
consideravelmente de perspectiva. Quem cria um produto
se concentra em características às quais o comprador dará
valor. Já quem cria um serviço deveria se ater à experiên-
cia que o cliente gostaria de ter. A clientela pode associar
sua marca de serviços com conveniência ou cordialidade
na interação, digamos. Pode dar uma avaliação favorável
ao serviço na comparação com concorrentes — devido ao
horário maior de atendimento, à maior proximidade, ao
maior escopo, a menores preços. Sua equipe gestora deve
definir com absoluta clareza em que aspectos do serviço a
empresa irá concorrer.

É comum definirem a estratégia como aquilo que uma
empresa opta por não fazer. Na mesma veia, a excelência
em serviços pode ser definida como aquilo que uma em-
presa opta por não fazer bem. Soa estranho? Pois deveria.

A excelência em serviços pode
ser definida como aquilo que uma
empresa opta por não fazer bem.

Serviço
O desafio da gestão de
uma empresa de serviços
começa com o projeto,
com a concepção do ser-
viço. Como no caso de
uma fabricante de pro-
dutos, uma prestadora
de serviços não vai durar
muito se o serviço em si tiver falhas fundamentais. É preci-
so que satisfaça de modo eficaz as necessidades e os desejos
de um grupo atraente de clientes. Só que, na hora de pen-

Raramente é sugerido que o caminho rumo à excelência
passa por um desempenho inferior. Mas, já que a empresa
de serviços em geral não pode se dar ao luxo de simples-
mente deixar de prestar certos aspectos do serviço — toda
loja convencional precisa ter pessoal de atendimento, por
exemplo, mesmo que não sejam funcionários particular-
mente qualificados ou em número abundante —, a maioria
das empresas de sucesso opta por prestar mal um subcon-
junto desse pacote de serviços. Não é uma decisão tomada
sem ponderação — longe disso. Minha pesquisa revelou
que o desempenho em certas áreas é sacrificado para que
a empresa se destaque em outras — troca que pode ser
considerada inevitável. É o caso da empresa que cobra mais
do que a concorrência por ter um horário maior de atendi-
mento: em conveniência, se destaca; no preço, tem desem-
penho relativamente inferior. A dimensão preço sustenta a
dimensão atendimento.

Para criar um serviço de sucesso é preciso definir em
que atributos do pacote a empresa buscará a excelência
e em quais se contentará com um desempenho inferior.
São escolhas que dependem altamente das necessidades da
clientela. Os gerentes da empresa devem descobrir qual a
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importância relativa que o cliente dá a distintos atributos
e definir o investimento na excelência à luz dessas priori-
dades. Na Wal-Mart, por exemplo, o que o público menos
valoriza é a ambientação das lojas e a ajuda de vendedores
e o que mais preza são preços baixos e ampla seleção; di-
versos atributos adicionais ficam no meio desse espectro.
Toda escolha que a empresa faz é deliberadamente cal-
culada com base nessas preferências. A empresa otimiza
certos aspectos de seu pacote de serviços para contemplar
as prioridades da clientela e se recusa a investir em excesso
em atributos pouco valorizados. O fato de que perde para a
concorrência em aspectos aos quais sua clientela dá menos
valor contribui para seu desempenho geral.

Naturalmente, o fenômeno tem um aspecto circular.
O consumidor cujas preferências casam com os pontos for-
tes da Wal-Mart adere de livre e espontânea vontade à ba-
se de clientes da empresa. Já quem não prefere os atributos
da Wal-Mart prestigia outra loja. É importante, portanto,
segmentar a clientela segundo os atributos que valoriza

— ou, como certos profissionais de marketing preferem,
segundo suas necessidades. O exercício de identificar o
que poderíamos chamar de segmentos operacionais de
clientes não é igual à segmentação psicográfica tradicional.
Em vez de frisar diferenças que permitam uma comu-
nicação cada vez mais potente e direcionada, esse tipo
de segmentação busca encontrar populações de clien-
tes com uma noção comum daquilo que constitui um
serviço excelente.

Uma vez localizado um segmento operacional de clien-
tes atraente, a missão é clara: projetar um serviço novo ou
ajustar um existente segundo as preferências do segmento
em questão. Vejamos, por exemplo, o ajuste atingido pe-
lo Commerce Bank, que conseguiu ampliar enormemente
sua base de clientes no varejo bancário mesmo com uma
das piores taxas de juros de seu mercado e com poucas
aquisições. O Commerce Bank fechou o foco no segmento
de clientes que preza a experiência de visitar uma agência
convencional. Nesse grupo há todo tipo de cliente — gente
jovem abrindo a primeira conta em banco, profissionais ur-
banos sem tempo a perder e aposentados. Como segmento
operacional, contudo, todos consideram a conveniência o
atributo mais importante de um banco e optam pelo Com-
merce Bank pelo horário de atendimento (à noite, no fim
de semana). Em segundo lugar em sua lista de prioridades
vem a cordialidade na interação com o pessoal — logo, a
promessa de um rosto alegre e conhecido no caixa virou
parte do serviço básico do banco. À ambientação das agên-
cias o Commerce adicionou tanto elementos agradáveis
(pé direito alto, iluminação natural) como divertidos (uma
curiosa engenhoca para a troca de moedas). Quando o as-
sunto são atributos menos importantes para a clientela do
banco — preço e variedade de produtos —, a direção está
disposta a ceder a vitória às concorrentes.

É tentador pensar o seguinte: "Se sou um gerente real-
mente bom, não tenho de ceder nada para a concorrência".
Bem-intencionada, essa lógica pode, ironicamente, levar
a empresa a não atingir a excelência em nada. Entre as
organizações que conheço, as únicas superiores na maioria
dos atributos do serviço cobram 50% a mais do que a con-
corrência. Já que a maioria dos setores não comporta um
premium desses, é preciso abrir mão de algo. Costumo dizer
a gerentes que sua opção é entre excelência aliada a um
desempenho inferior, de um lado, e, do outro, mediocridade
em todas as dimensões. Um executivo que entende que o
desempenho inferior numa dimensão permite o desempe-
nho superior em outra está mais próximo de conceber um
serviço excelente.

Mecanismo de
financiamento
Todo gerente, e até a maioria
dos clientes, concorda que
nada na vida é de graça. A
excelência tem um custo
- custo que, em última
instância, precisa ser co-
berto. Com um produto
tangível, o mecanismo pelo
qual a empresa financia um
desempenho superior costuma
ser relativamente simples: a etiqueta
do preço. Somente o cliente que desembolsar aquele valor a
mais vai poder levar o produto premium. Numa empresa de
serviços, criar uma maneira de financiar a excelência pode
ser mais complicado. Muitas vezes, o preço não tem como
base a transação, mas um pacote com vários elementos de
valor, ou alguma espécie de assinatura, como uma mensali-
dade. Nesses casos, o cliente pode obter, com o desembolso,
volumes díspares de valor. Aliás, até quem não compra nada
pode extrair valor em certos ambientes de serviços. Um
consumidor pode, digamos, tomar o tempo de um vendedor
bem informado, mas deixar a loja de mãos vazias.

Na empresa de serviços, portanto, a gerência precisa pon-
derar muito bem como a excelência será custeada. É preciso
haver um mecanismo de financiamento para que a empresa
possa superar as concorrentes nos atributos eleitos. Ao es-
tudar empresas de serviços de sucesso, vi esse mecanismo
de financiamento assumir quatro formas básicas. Em duas
delas, o cliente arca com o custo. Nas outras duas, o custo da
excelência é coberto com economias operacionais.

Cobre do cliente de maneira palatável. A saída clássi-
ca para cobrir os custos de algo Se valor é, simplesmente,
fazer o cliente pagar por isso. Em geral, porém, é pos-
sível tornar a forma de pagamento menos intragável para
o cliente. Aqui, a saída raramente é cobrar à la carte por
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coisas extras. Grande parte do apelo da rede de cafés Star-
bucks é permitir que o cliente permaneça quase que in-
definidamente naquele ambiente. Seria absurdo que a
Starbucks colocasse parquímetros ao lado das confortá-
veis poltronas da rede; uma saída melhor para financiar
a atmosfera é cobrar mais pelo café. O Commerce Bank
abre até tarde e nos fins de semana, o
que lhe garante nota alta no quesito
horário de atendimento. Para custear
esse serviço, paga meio ponto percen-
tual a menos de juros sobre depósitos.
Seria possível financiar o gasto adicio-
nal com mão-de-obra cobrando por
visitas às agências à noite e nos fins de
semana? Talvez, mas pagar juros ligei-
ramente menores é mais palatável. Em
qualquer cenário, seria bom que a ge-
rência considerasse de modo criativo o
que soa justo para a clientela. Em geral,
a solução menos criativa é cobrar mais
pelo aspecto específico do serviço que está sendo custeado.

Crie uma relação ganha-ganha entre economias opera-
cionais e serviços de valor agregado. Equipes gestoras
muito astutas descobrem maneiras de melhorar a expe-
riência do cliente e, ao mesmo tempo, gastar menos (ou
seja, descobrem que na vida pode, sim, haver coisas de
graça). Muitas dessas inovações garantem apenas uma
vantagem competitiva temporária, pois são rapidamen-
te identificadas e imitadas. Algumas, porém, são incrivel-
mente duradouras. Um exemplo é a resposta imediata ga-
rantida pela seguradora americana Progressive Casualty
Insurance. Quando um segurado da Progressive se envol-
ve num acidente de trânsito, a empresa imediatamente
despacha um veículo para auxiliar a pessoa e avaliar, in
loco, o dano. Em geral, esse carro chega à cena antes da
polícia ou do guincho. Os segurados adoram a pronta res-
posta e dão à empresa alta nota pelo serviço. Mas, saben-
do que um dia pode precisar disso, a clientela paga-
ria um prêmio maior pelo seguro? Infelizmente, não.
As pessoas têm uma sensibilidade patológica ao custo
do seguro do carro e quase sempre optam pela opção
mais barata. A Progressive pode arcar com esse serviço por-
que, em última instância, ele derruba custos. Fraudes prati-
cadas contra seguradoras são comuns; muita gente aciona
o seguro por acidentes armados ou que nunca ocorreram.
Devido ao questionamento desse tipo de ocorrência, entre
outras, o gasto de seguradoras com advogados é alto — jun-
tamente com outros custos ligados a fraudes, isso soma
cerca de US$ 15 de cada US$ 100 em prêmios na indústria
de seguros americana. Desde que passou a despachar os
veículos para o local do sinistro, a Progressive viu os custos
nas duas categorias despencarem. A prática de enviar um
representante da empresa para o local se paga sozinha.

A Progressive presta ao cliente outro serviço convenien-
te — e que muitas concorrentes até aqui preferiram evitar:
quando um interessado quer saber qual o custo do seguro, a
Progressive dá sua cotação e a de outras seguradoras. Não
que esteja decidida a cobrir a proposta das rivais para con-
quistar o cliente; a cotação da Progressive é a menor em

Se a opção do auto-atendimento
for realmente preferível, o
cliente estaria disposto a fazer
o trabalho-sem cobrar nada —
ou até a pagar pelo privilégio.

cerca de metade dos casos apenas. A Progressive acredita,
antes, que sua cotação é a correta, dada a probabilidade de
o indivíduo se envolver em acidentes (e, na hora de determi-
nar tal probabilidade, ninguém a supera). Se de fato sua co-
tação for certeira, permitir que uma adversária faça o seguro
do cliente por um valor inferior é duplamente eficaz: libera
a Progressive de um contrato no qual perderia dinheiro e
passa à rival o ônus desse contrato. Logo, um serviço que soa
absolutamente altruísta para o cliente na verdade favorece
a empresa. Isso é um exemplo da alavancagem de operações
para prestação de um serviço de valor agregado.

Qual a saída para que sua equipe gestora encontre solu-
ções ganha-ganha? Quando lanço essa pergunta a gerentes,
seu impulso é tentar imaginar que valor novo seria possível
gerar para o cliente e, então, indagar como financiar isso
com cortes de custos. Sugiro outro ponto de partida: "Quais
são nossos maiores custos?". Com isso em mente, é possível
determinar simultaneamente como reduzir custos e criar
um serviço de valor agregado. Um bom lugar para começar?
Qualquer área na qual o tempo seja um grande componente
do custo. Eliminar tempo costuma gerar frutos, já que melho-
ra diretamente o serviço ao mesmo tempo que reduz custos.

Gaste agora para poupar depois. Embora um tanto do-
loroso, muitas vezes é possível fazer investimentos opera-
cionais que, a certa altura, darão retorno — ao reduzir a
necessidade de serviços auxiliares pela clientela no futuro.
Um exemplo clássico é a decisão da Intuit de dar suporte
gratuito ao cliente, algo que contraria as normas do setor de
software. É caro montar uma equipe de call center, devido
à combinação de conhecimento técnico e sociabilidade exi-
gida para o atendimento eficaz de cada ligação. A clientela,
por sua vez, tem necessidades extremamente irregulares
quando a questão é tecnologia da informação. Para a maio-



ria dos fabricantes de software, isso leva à conclusão óbvia
de que é preciso cobrar do cliente pelo suporte técnico.

Scott Cook, fundador da Intuit, enxerga a coisa de outro
modo. Na sua opinião, cada pedido de ajuda desses é um
subsídio útil para o contínuo desenvolvimento do produto
— motor de receitas futuras —, o que justifica um nível de
gastos ainda maior. Na Intuit, não é só o pessoal de atendi-
mento ao cliente que recebe chamadas: a equipe de desen-
volvimento de produtos também, para que novas versões
de seus produtos espelhem o conhecimento direto daquilo
que o usuário tenta, mas não consegue, realizar. Isso é parte
de um compromisso maior com o aprimoramento movido
a feedback — que Cook chama de "DIRST", ou "do it right
the second time" (da segunda vez, acerte). O retorno do in-
vestimento foi um software melhor, o que significa um vo-
lume menor de chamadas. "A concorrência acha que somos
loucos", diz Cook, que entende o porquê. "Se recebêssemos
tantas ligações quanto eles, já teríamos quebrado."

Repasse o trabalho para o cliente. Outro mecanimo para
financiar um serviço melhor joga o custo para o campo do
cliente, mas na forma de trabalho. O conceito de auto-atendi-
mento — no posto de gasolina, na gestão de contas de inves-
timento em bolsa — é uma saída bastante estabelecida para
manter baixos os custos. Mas, se a meta é a excelência em ser-
viços, é preciso criar uma situação na qual o cliente prefira o
recurso do faça-você-mesmo ainda que haja uma alternativa
de atendimento convencional prontamente disponível. Foi o
que conseguiram, por fim, certas companhias aéreas — com
terminais nos quais o passageiro faz o próprio check-in (em-
bora a proposta de valor inicialmente apresentada fosse dú-
bia). No começo, o público aceitou usar os terminais apenas
porque as empresas haviam deixado as filas nos balcões de
check-in atingirem níveis intoleráveis. Hoje, contudo, o pas-
sageiro freqüente prefere os terminais, que dão acesso mais
fácil a serviços úteis como a seleção de poltronas. Empresas
interessadas em atingir a excelência em serviços em outros
cenários não deviam tomar uma rota tão indireta. Deveriam
encarar o desafio de criar recursos de auto-atendimento que
o cliente receba bem. Aliás, se a opção do auto-atendimento
for realmente preferível, o cliente estaria disposto a fazer o
trabalho sem cobrar nada ou até a pagar pelo privilégio. Ao
projetar soluções de auto-atendimento, um gerente incapaz
de utilizar o chamariz do desconto no preço é obrigado a
buscar o aprimoramento da experiência do cliente.

Seja qual for o mecanismo de financiamento usado para
cobrir os custos da excelência, o ideal é que seja formulado
com o máximo possível de cuidado antes da estréia de um
novo serviço, para não ter de ser alterado à luz da experiên-
cia posterior. Quando subitamente se passa a cobrar por um
serviço até ali considerado gratuito, o cliente tende a reagir
com desagrado desproporcional. E, já que nenhuma empre-
sa pode prosperar se oferecer gratuitamente seus serviços,
é crucial não criar expectativas que não poderão ser satis-

feitas. Com uma análise e um projeto cuidadosos, uma em-
presa pode oferecer e financiar uma experiência melhor de
serviços do que a obtida pelos clientes em outra empresa.

Sistema de gestão do pessoal
É comum a sorte de uma empresa depender da qualida-
de de sua força de trabalho. Numa empresa de serviços,
que faz uso intensivo do capital humano, uma vantagem
relativa na gestão do pessoal tem mais impacto ainda. A
direção deve dar extrema atenção a processos de recruta-
mento e seleção, treinamento, desenho de cargos, gestão do
desempenho e outros componentes do
sistema de gestão do pessoal. Mais
ao ponto, decisões tomadas nessas
áreas devem refletir os atributos
do serviço pelos quais a empresa
deseja ser conhecida.

Para projetar um sistema de
gestão de pessoal bem integrado,
comece com duas questões simples
de diagnóstico. A primeira é: o que tor-
na nossos funcionários razoavelmente capazes de atingir a
excelência? E a segunda: o que torna nossos funcionários
razoavelmente motivados a atingir a excelência? Considera-
das com carinho, as respostas se converterão em diretrizes
e programas específicos para a empresa. Empresas que não
se dão ao trabalho de unir os pontos que ligam sua abor-
dagem à gestão do pessoal a preferências de serviço da
clientela terão muita dificuldade para honrar a promessa
de seus serviços.

Num grande banco internacional de varejo que estudei,
uma alta executiva chegara a uma triste conclusão. "Nos-
so serviço é péssimo", desabafou. Sob sua orientação, o ban-
co tomara uma série de medidas, basicamente envolven-
do incentivos e treinamento. Mas o problema persistia. A
experiência vivida pela clientela nas agências não melho-
rou. Perplexa mas decidida, a executiva resolveu encarnar,
por um mês, o papel do pessoal de atendimento. Achou
que levaria tudo isso para passar pelas experiências típicas
de interação com o cliente e detectar a raiz dos proble-
mas. Na verdade, levou um dia. "Assim que a agência abriu
já havia clientes gritando na minha cara", relatou. "No
fim do dia eu também já estava gritando." O exercício dei-
xou claro que o pessoal estava fadado a fracassar. Iniciati-
vas recentes de venda cruzada haviam produzido um grupo
de clientes com necessidades mais complexas e expectati-
vas maiores em relação à interação com o banco. Só que
o pessoal não fora equipado para tal. Como resultado de
decisões tomadas pela equipe gestora (todas sensatas, iso-
ladamente), o funcionário típico não tinha uma chance
razoável de se sair bem. O sistema de gestão de pessoal do
banco não estava funcionando.
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Se manter a clientela satisfeita exige de seus funcioná-
rios gestos heróicos, o serviço da empresa já foi projetado
mal. O auto-sacrifício do pessoal raramente é um recurso
sustentável. O que a empresa precisa é projetar um sis-
tema que permita que o funcionário médio se saia bem.
Isso é parte da fórmula competitiva do Commerce Bank.
Lembremos que o banco optou por se diferenciar com um
horário maior de atendimento e a interação amistosa com
a clientela — em vez de competir com preço baixo e esco-
po de produtos. Pensemos, agora, no impacto dessa estra-
tégia sobre a gestão do pessoal; não é difícil imaginar as
implicações. O banco concluiu, por exemplo, que não te-
ria de contratar gente extremamente qualificada para do-
minar sua carteira limitada de produtos; buscaria gente
com a atitude certa e treinaria todos para o serviço. Em
entrevistas de trabalho, os gerentes poderiam usar crité-
rios simples de eliminação — algo como "Essa pessoa sorri
quando está parada?" —, em vez de tentar maximizar todo
um amplo espectro de características positivas. Os funcio-
nários do banco poderiam ser empregados como "olheiros",
na tese de que seriam capazes de identificar gente igual a
eles (quando vê alguém prestando um excelente atendi-
mento em outro cenário, seja no restaurante ou no posto
de gasolina, um funcionário do Commerce entrega à pessoa
um cartãozinho com um elogio impresso e uma sugestão
para considerar ir trabalhar no banco).

O fato é que contratar funcionários acima da média tan-
to em atitude como em aptidão sai caro. É que esse pessoal
é atraente não só para sua empresa, mas também para as
concorrentes — o que eleva seus salários. Uma empresa que
queira manter uma estrutura de custos competitiva prova-
velmente terá de ceder em alguma característica dessas (ou,
se fizer questão das duas, achar uma maneira de pagar por
esse luxo). Se, a exemplo do Commerce Bank, sua empre-
sa optar por gente com atitude, será preciso estruturar as
coisas para garantir que mesmo funcionários com baixa ap-
tidão prestem um excelente serviço. Assim como gerentes
que não querem admitir que seu serviço foi projetado para
ser inferior em certos atributos, muita gente hesita em reco-
nhecer a troca entre aptidão e atitude. Deixar de computar
essa realidade econômica no projeto do sistema de gestão
do pessoal é uma causa comum de serviços falhos.

Sistema de gestão do cliente
Num ambiente de serviços, não
é só o pessoal que afeta o custo
e a qualidade do serviço presta-
do. O próprio cliente pode estar
envolvido, às vezes em grande
medida, em processos opera-
cionais, e sua participação in-
fluencia a experiência que vive

(e, não raro, também a de outros clientes). Um cliente de
uma firma de arquitetura, por exemplo, pode explicar bem
ou mal a finalidade de novas instalações, o que afetará a efi-
ciência do processo de concepção e a qualidade do produto
final. Um cliente que se atrapalha na hora de fazer o pedido
num fast-food torna o atendimento menos rápido para todos
os demais na fila.

O envolvimento do cliente nas operações tem profundas
implicações para a gestão, pois altera o papel tradicional
da empresa na geração de valor. A empresa clássica de pro-
dutos compra insumos e, de alguma forma, agrega valor a
essa matéria-prima. O produto, de valor maior, é levado
então ao cliente, que paga para tê-lo. Já na empresa de ser-
viços funcionários e clientes são, ambos, parte do processo
de geração de valor. Uma grande vantagem disso é que o
trabalho do cliente pode custar bem menos do que o do
funcionário. Pode, ainda, tornar melhor a experiência do
serviço. Quanto maior a participação dos alunos na sala de
aula, por exemplo, maior o aprendizado. Mas também há
desafios. Projetar um sistema que administre explicitamen-
te esses desafios é essencial para o sucesso do serviço.

Vejamos a questão da seleção de clientes. Um serviço,
do modo como foi projetado, pode exigir que o cliente
realize tarefas importantes. Só que, em geral, um clien-
te não passa por entrevistas, não tem seu currículo exami-
nado, não tem seu perfil de personalidade traçado. É como
disse um ex-executivo da Nestlé hoje na arena de serviços
financeiros: "Tinha controle sobre quem estava em minha
fábrica na Nestlé; sobre a clientela nas agências do meu
banco, não tenho tal controle".

Além disso, apesar de todo o esforço feito por muitas
organizações, não é tão fácil treinar um cliente quanto
um funcionário. Em geral, há muito mais clientes do que
funcionários — e é difícil criar material de treinamento
eficaz para uma força de trabalho tão vasta, dispersa, não
remunerada e com qualificação em geral irrelevante. Quan-
do esse é o caso, a empresa precisa computar o treinamen-
to limitado na concepção da experiência do serviço. Uma
tarefa transferida de funcionários para clientes — de gen-
te com maior qualificação para gente com menor qualifi-
cação — deve ser ajustada de forma correspondente. Com-
panhias aéreas parecem entender isso. Lembre (se possível)
da última vez em que fez o check-in com um funcionário no
balcão de atendimento convencional. É bem provável que
tenha visto esse funcionário digitar uma seqüência eston-
teante de comandos. Como não seria razoável esperar que
o cliente fizesse isso tudo, ao ser transferida para o passa-
geiro a operação de check-in foi radicalmente simplificada.
A título de comparação, pensemos em caixas de auto-aten-
dimento de supermercados. Aqui, o consumidor não só é
instado a fazer algo até então reservado a funcionários
capacitados, mas também a assumir a responsabilidade adi-
cionai por prevenir fraudes com um processo complicado



O SUCESSO OU FRACASSO de uma empresa

de serviços depende de seu desempenho

em quatro quesitos — e de sua capacidade

de equilibrar bem todos eles. Veja a seguir

um punhado de perguntas para aguçar o

raciocínio do executivo em cada dimensão
e ajudar a empresa a determinar qual o grau

de integração de seus modelos de serviços.

| Serviço
Em que atributos do serviço (conveniência? cordialidade?)
a empresa busca excelência?

Em quais deixa a desejar para atingir a excelência em
outras áreas?

De que maneira atributos de seu serviço correspondem
a prioridades da clientela visada?

2 Mecanismo de financiamento
Cliente paga da maneira mais palatável possível?

É possível tirar benefícios operacionais de recursos
do serviço?

Recursos atuais do serviço possuem benefícios de
prazo mais longo?

Cliente opta de bom grado por executar o trabalho
(sem o chamariz de descontos) ou apenas tenta evitar
aternativas mais desagradáveis?

3 Sistema de gestão do pessoal
O que torna os funcionários razoavelmente capazes
de atingir a excelência?

O que os torna razoavelmente motivados a atingir a
excelência?

Todo posto foi projetado de modo realista, considerando
seleção, treinamento e desafios de motivação do pessoal?

4 Sistema de gestão do cliente
Que clientes a empresa incorpora a suas operações?

Qual a função deles?

Que providências foram tomadas para garantir que
estejam capacitados para a tarefa?

Que providências foram tomadas para garantir que
desejam realizar a tarefa?

Como a empresa cobrirá deficiências em seu
desempenho?

Modelo de serviços integrado
Decisões tomadas numa dimensão são respaldadas
por decisões tomadas em outras dimensões?

Modelo de serviços gera valor a longo prazo
para clientes, funcionários e acionistas?

Extensões de sua atividade central estão em
sintonia com modelo atual de serviços?

Sua empresa tenta ser tudo para todos — ou
algo específico para uma clientela específica?

de peso de mercadorias. Pedir ao cliente (e não a funcio-
nários mais capacitados) que execute tarefas mais compli-
cadas contribui para a confusão e a ansiedade que cercam
esses caixas no supermercado.

Além disso, o cliente também tem bastante liberdade
em suas atividades operacionais, em geral bem mais do
que funcionários. Quando institui um novo processo, uma
empresa pode simplesmente exigir que seus funcionários o
adotem. Já quando envolve o cliente, uma transição dessas
pode ser bem mais complicada. Um exemplo é o da Zipcar,
um popular serviço de car sharing, ou uso partilhado de
veículos. Para manter baixos os custos, o modelo de servi-
ços conta com o cliente para limpar, reabastecer e devolver
o veículo pontualmente para o usuário seguinte. Motivar
funcionários a efetuar essas tarefas seria rotineiro; motivar
clientes-operadores exigiu uma combinação complexa e
cambiante de recompensas e penalidades.

Ao administrar clientes em suas operações, portanto, é
preciso abordar um punhado de questões fundamentais:
que clientes são o foco? Que comportamento sua empresa
busca? Que técnicas serão mais eficazes para influenciar o
comportamento? Uma empresa cujo modelo de negócios
dependa da pontualidade do cliente — seja um consultório
de dentista preenchendo os horários de consulta, seja uma
locadora de vídeos circulando filmes populares — pode
usar táticas mais ou menos severas para garantir o respeito
às normas. Num artigo anterior para a Harvard Business Re-
view ("O ponto de equilíbrio entre eficiência e atendimen-
to", Novembro 2006), relatei lições de diversas empresas
que usaram uma série de técnicas para alterar o compor-
tamento de seus clientes. Essas técnicas podem ser dividi-
das em duas categorias básicas: instrumentais (prêmios e
castigos, normalmente travestidos de descontos e multas
por atraso) e normativas (explorar sentimento de vergo-
nha, culpa e orgulho para motivar indivíduos a devolver
o carrinho de compras e a apanhar o lixo mesmo quando
ninguém está olhando). O importante, aqui, é administrar
o cliente de modo condizente com os atributos do serviço
que a empresa decidiu enfatizar.

Integração dos elementos
Toda empresa de serviços triunfal tem um plano de traba-
lho que reúne os quatro elementos do projeto de serviços.
É difícil, no entanto, identificar uma melhor prática em
cada área dessas — já que a operação como um todo de-
pende mais da interconexão das quatro do que de qualquer
elemento separadamente.

Um belo exemplo de integração geral eficaz é o da Cle-
veland Clinic, que figura reiteradamente no ranking dos
hospitais mais destacados do? Estados Unidos e há dé-
cadas é pioneira no tratamento cardíaco. É difícil dizer
exatamente de onde vem essa vantagem. O fato de que o
hospital tenha centros de especialização em diabetes, di-
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EMPRESAS ALTAMENTE FOCADAS são O terror de

corporações grandes, estabelecidas. Já que visam com

precisão certos segmentos de clientes, são capazes

de otimizar seu modelo de serviços. Com funcionários

especializados e uma linha customizada, prestam serviços

de altíssima qualidade. Em comparação, empresas já esta-

belecidas costumam atrair uma mescla de clientes, contratar e

cultivar uma diversidade de funcionários e — como resultado

de sugestões excelentes e bem intencionadas de ambos os

grupos — conviver com a proliferação exagerada de produtos.

Buscar cobrir todo o terreno pode diluir sua excelência
em toda área. Empresas que tentam fazer de tudo...

...são vulneráveis a ataques de adversárias novas,
altamente focadas, que abocanham certos nichos.

Sua melhor defesa é se concentrar em vários nichos,
reforçando todos com as economias geradas por
serviços internos compartilhados.

gamos, ou em problemas cardíacos não
é, em si, excepcional. Sua decisão de
não premiar financeiramente o corpo
médico pela produtividade é atípica,
mas talvez não seja eficaz fora dali.
Se deixarmos de examinar detalhes,

no entanto, surge o retrato maior. Atrair
os pacientes em estado mais grave signi-

fica que seus médicos sempre enfrentarão
desafios que exigem soluções inovadoras. Organi-

zar a clínica em torno de doenças específicas em vez
de linhas mais tradicionais e estreitas (rins ou sangue,
por exemplo) arma o palco para a colaboração entre
disciplinas — e, portanto, para novas perspectivas -
nesses centros. Eliminar incentivos ligados à produti-
vidade dá ao médico liberdade para dedicar mais tem-
po à inovação, o que é acentuado por seu trabalho
em estreita parceria com especialistas de outras áreas.
Cada opção dessas — em métodos, processos e pessoal
- é correta para a Cleveland Clinic por complemen-
tar as demais e criar, no todo, um sistema que opera
harmoniosamente.

Qualquer empresa de serviços, não importa há quan-
to tempo em atividade, pode se beneficiar de um exame
de suas operações com o uso do esquema aqui apresen-
tado. Alinhar de modo mais íntimo os quatro elementos
do projeto de um serviço pode ser um processo contí-
nuo de pequenos ajustes e mudanças experimentais
— inspirado por questões como as apresentadas no qua-
dro "Diagnóstico do projeto do serviço". Esse arcabou-
ço será particularmente útil para uma equipe gestora
planejando lançar um novo serviço — pois identifica as
decisões que devem ser tomadas logo cedo e de modo
concatenado para que não entrem em conflito lá na
frente. E, no nível mais elevado, ressalta dois princípios
muito importantes do projeto de um serviço. Primeiro,
não existe idéia boa por si só; uma idéia só é boa no
contexto de um modelo específico de serviços. Segundo,
é loucura tentar ser tudo para todo cliente.

O primeiro ponto destaca a importância do ajuste,
citado há pouco como um dos pontos fortes da Cle-
veland Clinic. A direção do hospital sabe que toda
extensão de sua atividade central deve passar por um
exame detido para determinar seu ajuste ao modelo
de serviços existente. Há pouco a organização desistiu
de oferecer serviços de bem-estar e spa porque o concei-
to não tinha a ver com as vantagens operacionais cen-
trais do hospital. Embora tal ponto soe de certo modo
óbvio, é comum a direção de uma organização apostar
em áreas de debilidade relativa, sobretudo quando vê
uma empresa que considera uma concorrente direta
triunfar com um serviço que ainda não oferece. Foi o
erro cometido pela seguradora Progressive ao partir



para a arena de seguro residencial.
Sem dúvida há dinheiro a ganhar com
esse tipo de produto, como inúmeras
empresas já mostraram. Mas a tentati-
va da Progressive foi frustrada porque
os desafios desse mercado não casavam
com as vantagens competitivas da em-
presa. A Progressive, como já dissemos,
tem um justificado orgulho de sua
vantagem analítica, o que permite que
estime a contento o risco de que de-
terminado segurado venha a acionar o
seguro. Infelizmente, essa habilidade
atuarial não é tão crucial para o lucro
no seguro residencial. Nessa arena, a
sorte da empresa depende da gestão de
sua carteira de investimentos — pon-
to de relativa debilidade para a Pro-
gressive (em geral, a seguradora perde
dinheiro no seguro, mas ganha com o
investimento de prêmios que recebe
antecipadamente). Em retrospecto, o
ajuste era péssimo, algo que deveria
ter sido detectado logo de cara.

Outro erro comum é o desejo equi-
vocado de agradar a gregos e troianos.
Na atual economia de serviços, é prati-
camente impossível conceber um mo-
delo de serviços que cubra uma faixa
enorme de clientes e siga competiti-
vo em todo esse espectro. O que uma
empresa deveria fazer é conceber um
modelo de serviços para um triunfo
mais direcionado — para ser algo bem
específico para um grupo específico de
pessoas.

Grandes empresas de serviços são,
quase sem exceção, muito astutas na
hora de selecionar sua clientela. Vi-
mos isso na Progressive, que fez uma
escolha embasadíssima da clientela a
servir. Desde seu surgimento, em 1973,
o Commerce Bank sabia que teria de
criar um espaço próprio no mercado. "O mundo", disse seu
fundador, Vernon Hill, "não precisava de mais um banco
igual aos outros. Como não tinha nem capital nem marca,
tive de buscar um jeito de me diferenciar dos demais." O ca-
nadense Shouldice Hospital, especializado em cirurgias de
hérnia, é altamente seletivo em relação a sua base de clien-
tes. Além de atender apenas pacientes acometidos por um
mal específico, o hospital conta com a vantagem de operar
pacientes em tudo o mais saudáveis. Ficou, por assim dizer,
com a nata do mercado.

QUANDO UMA ADVERSÁRIA foca-

da entra em cena, qual a reação da

empresa já estabelecida? A res-

posta típica parece seguir quatro

estágios distintos de "sofrimento

estratégico".

Menosprezo. A empresa esta-

belecida não vê na nova rival uma

ameaça. É fácil — e equivocado

— chegar a tal conclusão, já que

a rival focada otimizou o modelo

de serviços para ser proposital-

mente boa (e ruim) em certos

aspectos do negócio da empresa

estabelecida.

Tristeza. A sensação seguinte

é a de perda. Clientes rentáveis

começam a desertar — dispostos,

ainda que a contragosto, a aceitar

a troca inerente ao modelo de

serviços da nova empresa.

Alívio. A tristeza dá lugar ao

alívio de perceber que apenas

um dos segmentos de clientes

da empresa está sendo atacado

pela nova adversária. Essa nova

concorrente pode ser superior

em certas dimensões do valor e

conquistar certos clientes, mas

ainda há muitos outros segmentos

a atender!

Horror. A ameaça maior final-

mente se torna clara. O problema

não é a nova adversária em si — é

o inevitável ataque de empresas

focadas em outras frentes.

Detectada a tem-

po, a ameaça de con-

correntes focadas

pode ser enfrentada

a contento. Seu radar

capta alguma área de

atividade competitiva preo-

cupante? Se captar, não se deixe

enganar por sua escala reduzida e

isolamento. Aja rapidamente para

entender o que está acontecendo.

Esteja especialmente atento ao rit-

mo de avanço da nova concorren-

te em indicadores críticos como

participação de mercado, share

of wallet e qualidade do serviço.

Indicadores de diferença absoluta

podem levar a empresa a crer que

a ameaça não é iminente. Só que

quando a nova concorrente me-

lhora a um ritmo mais veloz que o

seu, essa diferença logo acaba.

Ao constatar que a ameaça

é real, explore suas potenciais

vantagens. É possível competir

de modo eficaz como empresa

"multifocada" (empresa voltada a

diversos nichos, mas não a todo

e qualquer mercado)? A ameaça

precisa ser enfrentada com hu-

mildade. Será grande a tentação a

acreditar que o "jeito" da empresa

segue sendo o melhor. O certo

seria frisar que não é — e, com

base nessa premissa, formular

uma resposta competitiva.

Como ser multifocada
Empresas que tentam ser tudo para todos inevitavelmen-
te começam a sentir dificuldades quando novas concorren-
tes, como a clínica Shouldice, começam a abocanhar ni-
chos rentáveis. Em geral, o declínio não é levado a sério até
que seja tarde demais (veja o quadro "Aceite — e enfrente

— a ameaça").
Há, porém, empresas estabelecidas que conseguiram

competir satisfatoriamente com rivais mais focadas — e
há muito que aprender com sua experiência. O elemento
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comum em sua resposta competitiva a novas rivais é a capa-
cidade de se tornarem "multifocadas". Em outras palavras,
deixaram de tentar cobrir todo o terreno com um único
modelo de serviços. O que fazem, antes, é apostar em diver-
sos nichos com modelos otimizados de serviços, cada qual
projetado para atingir a excelência em certas dimensões e
aceitar um desempenho inferior em outras. O segredo do
sucesso numa empresa multifocada é a capacidade de se
beneficiar dos diversos modelos de serviços abrigados sob
uma única instituição. Esse benefício em geral assume a
forma de serviços partilhados (ou seja, provedores internos
de serviços), o que permite à empresa gerar economias de
escala e economias de experiência entre seus modelos de
serviços. O uso eficaz de serviços compartilhados em pro-
veito de cada modelo isolado de serviços pode determinar
o sucesso de uma empresa multifocada (veja o quadro "Em-
presas focadas estão avançando sobre seu terreno?").

A arquitetura de serviços compartilhados pode ser vista
em empresas multifocadas de vários setores — da Yum
Brands, um grupo de cinco empresas de fast-food, à Omni-
com, que reúne centenas de empresas na arena de marke-
ting interativo, e à GE, que parece não ter limites no tocante
aos mercados nos quais pode atuar. Cada corporação dessas
criou um modelo de serviços distinto para um segmento
operacional distinto de clientes e, para definir o benefício
geral de cada modelo, determina quanto cada um deles ga-
nha dos demais. O que determina se uma empresa criou a
carteira certa de modelos de serviços? Em última instância,
um teste crítico: cada um dos modelos de serviços de uma
empresa é melhor como resultado dos demais? Se a respos-
ta for não, é sinal de que o desempenho está prestes a cair
ou que talvez seja melhor a empresa se desfazer de certos
modelos de serviços. Uma resposta positiva quase sempre
se deve à gestão superior de serviços compartilhados — e,
nesses casos, a empresa estabelecida prospera.

A lista de serviços compartilhados em empresas mul-
tifocadas em geral inclui departamentos como finanças,
compras, tecnologia da informação, recursos humanos e
treinamento de executivos. As vantagens de escala que ofe-
recem são diretas e incluem compras em conjunto, acesso
preferencial ao crédito e outros benefícios ligados a custos.
Economias de experiência são mais difíceis de obter, mas
também podem ter maior valor. Aqui, o desafio é usar o
conhecimento adquirido num modelo de serviços para for-
talecer o desempenho dos demais. Até certo ponto, essa
transferência de conhecimento ocorre informalmente e
sempre foi a esperança e a promessa de empresas diversi-
ficadas. A diferença importante em empresas multifocadas
de sucesso é a formalização do processo, com a adoção de
maneiras bem explícitas de alavancar a experiência de um
modelo para outro. A transferência de conhecimento é fa-
cilitada pelo investimento deliberado em programas como
o intercâmbio formal de melhores práticas; o treinamento

centralizado e dinâmico de pessoal e a rotação de gerentes
por distintos modelos.

Minha pesquisa me convence de que a melhor maneira
de sustentar o crescimento de uma empresa de serviços é
adotando o modelo multifocado. É evidente, contudo, que
defender tal modelo requer um esforço concentrado. Líde-
res de modelos isolados de serviços volta e meia declaram
que recursos exclusivos — em vez de recursos partilhados
- seriam melhores para fortalecer seu negócio. Gerentes
operacionais, por sua vez, se queixam de que serviços com-
partilhados exigem um controle mais vigilante e menos
convencional para que produzam as economias de escopo
e de experiência necessárias. Dado o perpétuo ataque ao
modelo, talvez não surpreenda que outra característica co-
mum de empresas multifocadas de sucesso seja a liderança
baseada em ordens (autocrática, até). Esse estilo de lideran-
ça acomoda distintas personalidades, mas sempre depende
de altos gestores — gente capaz de exercer forte influência
sobre subordinados, e disposta a tanto. É algo indispensável
para o equilíbrio entre a autonomia competitiva de cada
modelo de serviços e o valor coletivo de serviços comparti-
lhados. Sem uma liderança forte e centralizada, gerentes de
linha que geram receita costumam passar por cima de ge-
rentes de serviços compartilhados, sobretudo em momen-
tos de dificuldade estratégica. Com efeito, a empresa não
raro desequilibra a disputa ao instalar líderes mais fortes
nos modelos de serviços do que nos serviços compartilha-
dos, minando, na prática, o desempenho do sistema.

Uma nova fronteira na gestão
Teóricos da administração — e um grupo considerável de
praticantes — iniciaram um debate interessante nos últi-
mos anos: a disciplina da administração de uma fabricante
de produtos é fundamentalmente distinta da de uma presta-
dora de serviços? A maneira como se ensina e se estuda a ad-
ministração na faculdade nasceu no contexto da economia
industrial. Abordagens válidas para a indústria manufatu-
reira seriam igualmente aplicáveis à indústria de serviços?

À medida que o setor de serviços vai inovando, registran-
do êxito e sendo estudado, as respostas vão ficando mais
claras. O arcabouço aqui apresentado sugere por que as
técnicas tradicionais tiveram tanta durabilidade e por que,
apesar disso, deixam a desejar para gerentes sofisticados.
Muito daquilo que determina a saúde de uma empresa de
serviços — a solidez de seus produtos e a gestão de seu pes-
soal — é igualmente indispensável para uma empresa de
serviços e pode ser abordado com um instrumental similar.
Surgiram, no entanto, áreas totalmente novas envolvendo
o papel da clientela — e as ferramentas correspondentes só
agora estão sendo reunidas.
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