
EIS UM EXEMPLO A NÃO SEGUIR:

quando a empresa americana de ví-
deo pela internet Akimbo resolveu
combinar um decodificador com um
serviço de download de filmes, em
2004, a idéia parecia perfeita. Produ-
to e serviço eram inseparáveis — um
não valia nada sem o outro. A venda
do aparelho traria um fluxo contínuo
de receita da assinatura do serviço e
quem quisesse baixar vídeos teria de
investir na compra do aparelho. Mas
a empresa tropeçou quando cobrou
o salgado valor de US$ 199 pelo com-
ponente de menor valor do pacote,
o decodificador, sem entender que o
verdadeiro potencial de lucro estava
no serviço de download. A coisa com-
plicou quando a Akimbo cobrou dos

usuários pelo serviço. Como os filmes
não eram de alta qualidade, o público
chiou por ter de gastar mais do que já
desembolsara pelo aparelho. A idéia
afundou e a empresa fechou as por-
tas em 2008.

Nos dias que correm, muitas em-
presas tentam juntar produtos e ser-
viços para turbinar a receita e equili-
brar fluxos de caixa. Soluções híbri-
das — produtos e serviços unidos
de forma inovadora — podem aju-
dar a empresa a conquistar novos
clientes e a aumentar a demanda en-
tre a clientela existente com a ofer-
ta de maiores vantagens. É comum
ver esse tipo de combinação. A Apple
tem a sua (o iPod combinado com
o serviço iTunes), a Xerox também



Um guia prático para combinar produtos e serviços

(fotocopiadoras e impressoras combinadas com ser-
viços de manutenção ou suporte ao cliente). Para
essas e muitas outras empresas, soluções híbridas
contribuíram para o crescimento ou ajudaram a
reverter a queda em participação de mercado ou
lucro.

Embora a promessa do pacote de soluções seja
grande, é fácil errar a mão. O problema é que, no
afã de agarrar uma oportunidade, muitas empresas
não refletem detidamente sobre como estruturar,
promover e vender um pacote desses. Nos últimos
três anos, analisamos mais de cem soluções híbri-
das de sucesso de uma série de empresas (voltadas
tanto ao grande público quanto a outras empresas).
Nossa pesquisa mostra que a maioria delas comete
um ou mais de quatro erros: não se diferencia; não
ganha escala; não avalia mercados e preços correta-
mente; e não investe na marca.

Antes de examinar cada fator desses, vejamos os
tipos mais comuns de solução híbrida.

Soluções híbridas comuns
Duas características fundamentais determinam o
valor que um cliente atribuirá a uma solução e o

uso que fará dela. A primeira é
a complementaridade, ou o grau
em que o benefício ao cliente au-
menta quando produto e servi-
ço são usados juntos. iPod e iTu-
nes, por exemplo, são altamente
complementares. A outra carac-
terística é a independência. Cer-
tos bens e serviços são altamente
dependentes (um aparelho de rá-
dio da XM Satellite não vale nada
para o cliente sem uma assinatu-
ra do serviço de rádio via satéli-
te da empresa). Devem, portanto,
ser combinados. Outros produtos
e serviços têm relativa indepen-
dência: uma fotocopiadora fun-
ciona independentemente de o
cliente comprar um contrato de
serviços. Produtos e serviços al-
tamente independentes em geral
são vendidos separadamente.

Quando produtos e serviços
são examinados da perspectiva
da complementaridade e da inde-
pendência, surgem as seguintes
modalidades de solução híbrida.

Pacote flexível. É a modali-
dade perfeita para produtos e

serviços complexos, voltados a problemas espinho-
sos do cliente. Os produtos e serviços em si são alta-
mente independentes (seria fácil comprá-los sepa-
radamente), mas também têm alta complementari-
dade (combiná-los de modo flexível pode potencia-
lizar muito seu valor). Vejamos o caso do Oracle on
Demand. Famosa principalmente por aplicativos
genéricos para bancos de dados, a Oracle também
conta com um serviço de consultoria e gestão para
customização do software, o que permite à cliente-
la obter o máximo retorno com o investimento em
seus produtos. Esse híbrido turbinou o crescimento
da Oracle: de 2006 a 2008 a receita com o compo-
nente de serviços do Oracle on Demand subiu 75%.
Hoje, cerca de 20% do faturamento total da Oracle
vem de serviços.

Pacote da tranqüilidade. Esse formato atrai
clientes interessados em obter a melhor e mais com-
pleta solução da categoria. Apesar da baixa comple-
mentaridade e da alta independência do produto e
do serviço, é possível explorar uma marca forte no
mercado para atrair clientes para um serviço em tu-
do o mais indiferenciado — ou vice-versa.

Peguemos o mercado de elevadores. Em geral, o
proprietário ou a construtora de um edifício com-
pram o equipamento de um certo fabricante e con-
tratam uma prestadora de serviços para cuidar da
manutenção. Ao combinar elevadores de alta qua-
lidade com um serviço de alto padrão, a Otis se di-
ferenciou radicalmente da concorrência, em geral
forte em uma ou outra área — mas não em ambas.
Quem sabe que a Otis é uma líder na fabricação de
elevadores fica tranqüilo nas mãos de seu braço de
serviços. A Otis atribui 90% do lucro operacional
anual de 2002 a 2008 — mais de US$ l bilhão — ao
acréscimo desse componente de serviços.

Pacote multibenefício. Aqui, produtos e servi-
ços em geral são inseparáveis. Uma vez que a mes-
cla já tem alta complementaridade e dependência,
o benefício para o cliente, e para os resultados da
empresa, vem de recursos acrescentados à solução
básica. O produto da TiVo (o gravador digital de TV),
por exemplo, não serve para nada sem o serviço. A
TiVo diferencia o pacote e ganha dinheiro com ser-
viços opcionais que permitem ao usuário assistir a
vídeos no YouTube, gravar em alta definição, bai-
xar música, ver filmes na hora desejada e por aí vai.
Mais de dez concorrentes já lançaram combinações
de gravador e assinatura de serviços. Por ora, a Ti-
Vo manteve sua posição com a oferta de um leque
mais interessante de serviços. No exercício fiscal en-
cerrado em 2008, 83% do faturamento de US$ 273
milhões da empresa veio de serviços.



Pacote da conveniência. Essa combinação não
traz, em si, nenhum valor adicional; o que atrai o
cliente é a confiabilidade do serviço e a conveniên-
cia da compra. Embora os produtos e serviços sejam
minimamente complementares e independentes, a
empresa fica com uma fatia maior dos gastos do
cliente simplesmente por seus produtos ou servi-
ços estarem disponíveis no ponto de venda. A Regis
Corporation, operadora de salões de beleza de US$
2,6 bilhões, tem mais de 13 mil estabelecimentos no
mundo todo, entre eles as redes Sassoon, Supercuts
e Mastercuts. Ali, também vende cosméticos e pro-
dutos para cabelo. O serviço recebido pelo cliente
pode não melhorar muito com a compra desses pro-
dutos, mas mesmo assim o público aprecia a conve-
niência e as sugestões de seus cabeleireiros.

Como criar um híbrido
Criar uma solução híbrida pode ser complicado,
pois várias combinações podem ter potencial. A
probabilidade de que dê retornos sustentáveis é
maior se for possível aumentar a dependência entre
produto e serviço e se o pacote puder ser redimen-
sionado. Ao avaliar alternativas, a empresa deve ter
em mente quatro regras ligadas a diferenciação, es-
calabilidade, preços e branding.

Primeira regra: busque pontos de diferencia-
ção em mercados de produtos e serviços. O pri-
meiro passo ao considerar uma solução híbrida é
examinar detidamente as barreiras à entrada no
mercado visado. Considere o seguinte:

Qual o grau de comoditização? Se o produto for
muito comoditizado, busque um jeito de acentu-
ar seu valor com o acréscimo de um serviço de al-
ta qualidade, ou vice-versa (isso vale especialmen-
te para pacotes flexíveis e de tranqüilidade). A Xe-
rox, por exemplo, viu que competir só com base em
equipamentos ficava cada vez mais difícil, pois ri-
vais como Canon e Ricoh começaram a fabricar fo-
tocopiadoras e impressoras comparáveis às suas a
custo muito inferior. Graças à profunda tarimba em
solucionar problemas do cliente com cópias e im-
pressão, a Xerox lançou um serviço de consultoria
em 2007 para ajudar essa clientela a publicar docu-
mentos, administrar o orçamento para documenta-
ção e proteger informações importantes.

Problema do cliente é complexo? Soluções hí-
bridas voltadas a problemas difíceis provavelmente
trarão vantagem sustentável, não só por serem du-
ras de imitar, mas também por aumentarem o cus-
to de migração de um fornecedor para outro. Se o
problema enfrentado por seus clientes for comple-
xo, considere um pacote flexível que ofereça uma

solução customizada. Embora empresas como EMC,
HP e Dell vendam equipamentos de armazenagem
possantes, a IBM abriu para si um nicho com um
serviço customizado (o Storage Área Network, ou
SAN) que permite que o cliente se conecte a redes
locais de armazéns de dados.

Qualidade do serviço pode ser melhorada? Ain-
da que o desempenho de um produto seja bem re-
gular, o serviço prestado por gente de carne e osso
pode variar muito. Tente casar um produto como-
ditizado com um serviço confiável, uniforme e de
qualidade para diferenciar mais seu pacote. Se o
produto é de uma marca que inspira confiança, o
serviço, ainda que inédito, se beneficiará do "efeito
halo". Empresas como Apple, Xerox e IBM aprovei-
taram — e aumentaram — a credibilidade da marca
ao combinar produtos com equipes de serviço alta-
mente capacitadas.

Segunda regra: aumente o escopo de servi-
ços e a escala de produtos. Uma solução híbrida
só vai aumentar a participação de mercado e a ren-
tabilidade se for dimensionável. Quando lança um
novo aparelho de barbear, a Gillette ganha escala
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com a produção e a distribuição em massa. Mas o
aparelhinho é um produto simples; soluções para o
cliente mais complexas exigem uma mescla de ser-
viços difíceis de redimensionar. Uma empresa astu-
ta acha maneiras de promover economias de esco-
po — por exemplo, outros serviços que possam ser
realizados no mesmo local a um custo total baixo.
A operadora de salões Regis conseguiu aumentar
tanto a escala quanto o escopo de seus produtos e
serviços. Ao oferecer serviços como corte de cabelo,

limpeza de pele e massagem no pescoço e no couro
cabeludo em seus salões, o grupo distribuiu os cus-
tos fixos da prestação do serviço e da aquisição de
clientes. Ao mesmo tempo, atingiu economias de
escala nos produtos com a centralização de opera-
ções de compra e produção. A margem bruta mé-
dia da Regis em produtos para cabelo e cosméticos
(49%) supera a de serviços (42%). Em 2007, cerca de
30% do lucro da Regis veio de produtos, ante 25%
no ano anterior.

Ao refletir sobre escala e escopo, busque saber o
seguinte:

O que pode ser centralizado? Para que a empre-
sa ganhe dinheiro, serviços que empregam muita
gente precisam ter alta produtividade. Pense em
maneiras de instalar vários serviços num só local.
Também é possível aumentar o escopo dos serviços
com a oferta de atendimento online ou remoto (em
vendas, manutenção, instalação e assistência técni-
ca, por exemplo), administrado centralmente. Se
não der para prestar serviços a partir de uma cen-
tral, considere oferecer ao pessoal um plano de re-
muneração variável atrelado ao volume de vendas.

Serviço pode ser digitalizado? Para aumentar a
escalabilidade, busque saídas para jogar componen-
tes na internet e, com isso, reduzir o custo unitário
total do pacote. Use a rede para reforçar o elo entre
produtos e serviços. A GE Healthcare, por exemplo,
combina o AssetPlus, um software de baixo custo
acessado via internet, com caros equipamentos de
diagnóstico por imagem e aparelhos biomédicos.
Com o AssetPlus o cliente (em geral, um hospital)

pode monitorar e administrar o estoque de equi-
pamentos e dispositivos médicos da GE, agendar a
manutenção e acompanhar exigências regulamen-
tares online. A GE usa o programa para acessar da-
dos do cliente e prestar suporte técnico, aumentan-
do assim a agilidade no atendimento e a eficiên-
cia. Quando o cliente começa a usar o serviço e a
se beneficiar dele, o custo de migrar para equipa-
mentos de outra empresa sobe. Hoje, o componen-
te de serviço responde por 37% da receita da GE

Healthcare.
Terceira regra: avalie o potencial

de receita e lucro de vários paco-
tes híbridos. Depois de explorar dis-
tintas combinações de bens e servi-
ços, é hora de analisar bem o merca-
do para cada uma delas. Considere o
seguinte:

Que metade do pacote tem maior
potencial de lucro? O potencial rela-
tivo de mercado e de lucro pode ser

bem distinto para bens e serviços, dependendo do
contexto. Uma maneira de criar uma solução hí-
brida de sucesso é determinar que produto ou ser-
viço guarda o maior potencial de lucro e combi-
ná-lo com o produto ou serviço mais comumente
adquirido. O mercado de aparelhos de música digital
ou MP3 (produtos), por exemplo, é imenso, mas o
de download de música (serviços) é ainda maior.
Ao promover a loja online iTunes com o iPod, a
Apple ampliou consideravelmente seu fluxo de re-
ceita. Mas, como a margem de lucro na música digi-
tal é menor do que a do aparelho, o grosso do lucro
da Apple vem do iPod.

Com que freqüência o cliente volta a comprar
produtos ou serviços? Em geral, o ciclo de compra
de produtos é mais longo do que o de serviços; um
consumidor pode adquirir um aparelho de MP3 a
cada três anos, mas comprar música e filmes com
muito mais freqüência. Se equilibrar o timing e a
magnitude de fluxos de caixa do produto e do ser-
viço, a empresa pode melhorar a taxa de sucesso de
soluções híbridas. Para equilibrar o fluxo de caixa
trazido pela clientela, a Apple está sempre lançan-
do novos serviços via iTunes — alguns projetados
para a geração seguinte de iPods, o que acelera a
compra do próximo aparelho. Operadoras de tele-
fonia celular também usam híbridos para equilibrar
o fluxo de caixa. Ao oferecer um pacote que mescla
mensagens de texto ilimitadas a um aparelho de úl-
tima geração, a operadora pode turbinar o fluxo de
caixa inicial com o alto desembolso pelo produto e
sustentá-lo lá na frente com pagamentos pequenos

Se o produto é de
marca que inspira confiança,
o serviço, ainda que inédito,
se beneficiará do "efeito halo".



e periódicos pelo serviço. A chance de sucesso de so-
luções híbridas, sobretudo pacotes com benefícios
diversos, é maior se a empresa fizer a arbitragem
entre ciclos de aquisição de produtos e serviços.

O que deve vir primeiro, a compra do produto ou
do serviço? Sobretudo no caso do pacote da conve-
niência, o melhor, em geral, é priorizar o produto
ou serviço que o cliente escolhe primeiro. Muitas
operadoras de celular, por exemplo, oferecem seus
serviços de telecomunicações e uma leva de apare-
lhos distintos, incluindo de sua própria marca. Nos
EUA, o cliente normalmente escolhe primeiro a
prestadora do serviço e, só então, a marca do apare-
lho. Já que sua reputação é fundada no serviço, pro-
vedoras bem-sucedidas de híbridos, como AT&T e
Sprint, exploram essa ordem de escolha para vender
com mais eficácia aparelhos de sua própria marca.

Quarta regra: invista na marca. Tendo identi-
ficado uma solução híbrida viável, considere o uso
de uma marca ou submarca para explorar o efeito
halo. Esteja preparado para investir em atividades
de branding que promovam o elo entre o produto
e o serviço e acentuem a credibilidade da empresa.
O investimento na marca é particularmente impor-
tante para pacotes híbridos com alto grau de inde-
pendência. O sustentado investimento da IBM no
fortalecimento da marca, por exemplo, permitiu à
empresa entrar com sucesso no mercado de servido-
res de armazenagem. Embora não seja a líder nes-
sa tecnologia, a IBM é uma potência mundial em
serviços de TI. Ao reforçar a solução híbrida com
o nome IBM, a empresa conseguiu transferir pre-
dicados como confiabilidade, qualidade e compe-
tência do serviço para os servidores e garantir que
o investimento de US$ 400 milhões nessa inovação
desse retorno.

Para que sua solução híbrida emplaque, a empresa
deve decifrar que produtos e serviços vão melhor
juntos e apresentar o máximo de vantagens. Se a
comoditização do produto ou serviço for baixa e o
problema do cliente complexo, um pacote flexível
pode ser o híbrido ideal. Se a comoditização for al-
ta, mas o produto ou serviço for redimensionável,
opte pelo pacote da tranqüilidade. Se o potencial
de receita do produto ou serviço for elevado, mas
os ciclos de aquisição do produto e do serviço fo-
rem muito espaçados, o melhor talvez seja um pa-
cote multibenefício. Já se o potencial de receita for
baixo e a empresa souber que componente o clien-
te compra primeiro, parta com este e opte pelo pa-
cote de conveniência.

Ao olhar para o futuro, a empresa terá de pensar
mais em soluções híbridas se quiser aumentar tan-
to a receita quanto o lucro. Ao garantir vantagens
superiores, uma solução híbrida atrai novos clientes
e intensifica a demanda entre a clientela existente.
Permite à empresa turbinar o fluxo de receita e lu-
cro e melhorar a liquidez com baixos riscos. As re-
gras aqui apresentadas podem ajudar sua empresa
a identificar boas soluções híbridas.
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