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Há muito que, nas principais econo-
mias, a geração de riqueza por meio dos 
serviços ultrapassou as geradas pelos 
outros setores da economia. Entretanto, 
atualmente, será que a distinção entre 
produtos, e serviços é tão demarcada 
quanto era anteriormente? Vamos exa-
minar esse assunto. 

Classicamente se contrapunham os 
produtos aos serviços porque esses úl-
t imos apresentavam as seguintes ca-
racterísticas: 

• iritangibilidade - natureza não pal-
pável, ou não facilmente materia-
lizável; 

• dificuldade para ser padronizado -
tendência "natural" para heteroge-
neidade; 

• produção como "irmã xifópaga" do 
consumo - dificuldade de separação 
dos momentos de produção e de 
usufruir do serviço; 

• não "estocabilidade" - o serviço não 
demandado não é realizado, e não 
pode ser estocado, ao menos em 
sua inteireza. 

Todavia, todas as mudanças introdu-
zidas por meio do acirramento das pos-
sibilidades e dos meios de comunicação, 
da velocidade das interações, da acele-
ração da logística, das vendas por meios 
virtuais colaboram para borrar os limites 
entre produtos e serviços. 

Mesmo para os produtos, já não é 
mais verdadeira a vantagem dos esto-
ques. A padronização estrita se esfu-
maçou ante as possibilidades de cus-
tomização e, portanto, dos meios para 

que se tornem heterogêneos, atendendo 
aos apelos de diferenciação. 

Mesmo para os produtos o consumidor par-
ticipa, mais e mais, de etapas intermediárias, e 
da criação de valor, sendo agente da cocriação. 
Assim, aplica-se também, para os produtos, a 
ideia de que é melhor manter o fluxo de produ-
ção, agregando os "inputs" do consumidor pa-
ra fabricá-lo e entregá-lo o mais rapidamente 
possível, ao invés de estocá-lo. 

Ora, se a lógica que regia os limites en-
tre produtos e serviços foi alterada para os 
produtos, que dirá para os serviços? Se ana-
lisarmos, cuidadosamente, várias caracterís-
ticas que eram consideradas desvantajosas 
no passado, agora ganharam um novo signi-
ficado. As "desvantagens" se transformam 
em pontos favoráveis que podem ser melho-
res exploradas pelas empresas e pelos em-
preendedores. Vejamos. 

Vivemos em uma época em que existem 
muitas possibilidades de diferenciar e de 
customizar o serviço e a experiência de seu 
consumo. Assim, a "desvantagem" da não re-
plicação do padrão agora pode se constituir em 
vantagem competitiva: desde que a não pa-
dronização venha a ser proposital, atendendo 
às especificidades requeridas pelo cliente. 

Para que a customização seja atingida, o 
consumidor é chamado a se engajar, a expres-
sar os seus anseios, desejos e requisitos, ou 
seja, a cocriar o valor. Quanto mais ativo for o 
cliente, e mais intensa a possibilidade de inte-
ragir, mais o consumidor se sentirá agente e 
criador dos serviços que demanda. 

Como se tem mais formas de interagir 
por meio de pontos de contato pessoais, 
impessoais, físicos ou virtuais, o que era 
estanque e delimitado passa a ser contínuo 
e muito mais fluido. Os processos de troca 

entre o fornecedor e o consumidor são mais 
íntimos e intensos. 

Portanto, as organizações e os empreen-
dedores devem incentivar e acentuar todos os 
canais de comunicação para informar, convidar, 
engajar e fazer com que o consumidor saiba, 
opine, participe, crie e inferira na modelagem, 
tanto dos produtos quanto dos serviços. 

Pois, o que melhor a empresa pode fazer 
é propor uma oferta de valor, que pode ser 
ampliada com a coparticipação do potencial 
consumidor. Essa oferta de valor somente se 
concretizará na medida em que o seu cliente 
e consumidor tenham a experiência real de 
um serviço customizado e, no qual possa re-
conhecer a incorporação de seus desejos, ne-
cessidades e especificações. E, essa é de fato 
a fórmula do sucesso, e da possibilidade de 
que esse consumidor se transforme em seu 
maior aliado e divulgador, quer seja por meio 
do velho "boca a boca" (e que ainda funcio-
nal), quer seja pelas das redes sociais, ou pe-
lo marketing viral. 
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Text Box
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