
A era dos serviços chegou para ficar 

A inflação está rondando novamente os lares brasileiros, mas é 
curioso notar que, desta vez, as maiores ameaças não vêm dos 
produtos de consumo, vendidos em lojas e supermercados.<Os 
vilões da inflação são os serviços, contra os quais não há defesa 
possível, pois não se pode trazer serviços de fora do país/Além 
do mais, os serviços são hoje a parte dominante do orçamento 
familiar e chegam a cerca de 70% do orçamento mensal, nas 
famílias da classe média. Nos últimos anos, sem perceber, o bra
sileiro tornou-se um cliente cativo de serviços de todos os tipos, 
desde educação e saúde até serviços financeiros, viagens, tele
comunicações e uma infinidade de serviços profissionais. 

Os serviços, de modo geral, se incorporaram relativamente tar
de à nossa economia. Já fazíamos campanhas de marketing de 
grande porte para produtos de consumo, desde os anos 50, mas 
as primeiras grandes campanhas de bancos só surgiram nos anos 
70. Quanto a telecomunicações e outros serviços públicos, só 
houve concorrência de mercado após as privatizações. 

Tudo isso serve para explicar o nosso atraso relativo em relação 
aos serviços. Como consequência, praticamente todas as recla
mações encaminhadas ao Procon se referem a serviços, pelo me
nos nos últimos dez anos. 

Quando se fala em serviços, o nome do jogo é confiança. Sendo 
intangíveis, os serviços dependem basicamente da confiança que 
inspira a marca, para serem adquiridos pelo usuário. No entanto, 
cabe perguntar: quantas campanhas de propaganda de serviços 
são realmente capazes de criar confiança em relação à marca 
anunciada? E ainda mais importante: quantas empresas conse
guem fornecer serviços de qualidade constante à altura da con
fiança gerada pela sua propaganda? Por exemplo, de que adianta 
a Eletropaulo divulgar o que está fazendo pelo consumidor, no 

momento em que um vento mais forte interrompe a energia por 
dois dias em São Paulo? 

CONFIANÇA NÃO DEPENDE SÓ DA PROPAGANDA 
Não temos duvidas de que a qualidade dos serviços prestados em 
nosso País está melhorando progressivamente e chegará o dia 
em que as reclamações contra serviços e produtos praticamente 
se equivalerão. Para nós, na área do marketing e da propaganda, 
é importante também melhorar a qualidade na comunicação com 
o mercado, como base para a construção de uma imagem de 
confiança. Não há mais retorno possível. As empresas e institui
ções de vanguarda já sabem que a era dos serviços chegou para 
ficar e alguns estudiosos dizem mesmo que no futuro não haverá 
mais produtos como tal, mas apenas serviços que incluem esses 
produtos. Além do mais, a própria concorrência entre produtos 
se tornou difícil, pois as tecnologias modernas tornam todos eles 
parecidos. 

O grande desafio, portanto, é associar uma imagem de confian
ça à nossa marca e as empresas já perceberam que isso não se 
consegue apenas com a propaganda tradicional. As marcas de 
hoje são uma simbiose de duas imagens: a institucional e a do 
produto. Por isso, além da propaganda tradicional, a confiança 
se constrói por meio de atividades ligadas à própria empresa. 
Não é por outra razão que as empresas dedicam tanta atenção 
agora a.causas de impacto público, como a ética nas relações, 
a valorização do consumidor, governança e preocupação com a 
sustentabilidade. No futuro, assistiremos a um incremento des
sas preocupações com consequências inclusive nas estratégias e 
temas das campanhas publicitárias. Os publicitários terão de ser 
ainda mais criativos, pois lidarão com valores subjetivos e não 
com vantaqens específicas de produtos. 
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