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PRESTES A ENTRAR NO NONO 
mês de 2011, o diretor de ven-
das para a América do Sul da 
Michelin, Gilson Santiago, es-
tava bem na foto com os che-
fes franceses. Responsável pelo 
atendimento aos clientes dos 

setores de mineração e terraplanagem, ele bateu 
em agosto uma meta anual de grande importância 
para a subsidiária da companhia, líder mundial no 
mercado de pneus. "Conquistamos mais um cliente 
para a nossa área de serviços", diz ele. Mais um? 
Era essa a meta? Fechar o segundo contrato do ano 
não deveria ser algo corriqueiro numa empresa que 
vende pneus há mais de um século? Sim. Mas, neste 
caso, trata-se de uma novidade com calibre para 
transformar o modelo de negócios da Michelin. 
"A empresa está se voltando para a área de servi-
ços", afirma Jean-Philippe Ollier, presidente da 
Michelin para a América Latina. "Você acha que a 
gente vende pneus?", pergunta, para emendar em 
seguida: "Em aviação, a gente vende um número 
de aterrissagens. Em mineração, vendemos peso 
de carga transportada por quilômetro." 

Santiago despertou para esse mercado em 
2006, ao ser procurado por executivos da minera-
dora chilena Pelambres que estudavam formas de 
aumentar a produtividade de uma mina de cobre. 
"Concluímos que a frota deles poderia aumentar 
sua eficiência em 10%", diz o diretor da Michelin. 
A empresa levou seus especialistas a campo - de 
geólogos que mapeiam a mina para calcular o 
desgaste dos pneus a técnicos que fazem leitura 
periódica da temperatura dos pneus por meio de 
chips. O monitoramento reduziu o número de 
caminhões parados por problemas nos pneus. "No 
balanço final, o pneu passou a ser contabilizado 
como um custo do nosso serviço", diz Ollier. 

A partir dessa mudança, a negociação com 
alguns clientes deixou de girar em torno do pro-
duto. "Agora falamos em toneladas transportadas 
por quilômetro", diz Santiago. De acordo com 
Ollier, a empreitada deve turbinar o crescimento 
das receitas. "Nossa taxa de expansão anual pode 
saltar dos atuais 5% para 10%." No Brasil, a Vale 

estuda a adesão ao novo modelo. A primeira vista, 
a mudança parece carregar uma contradição -
quanto melhor o serviço, menor a necessidade de 
trocar pneus. Mas está aí a oportunidade de provar 
que vale a pena pagar mais caro pela qualidade 
porque ela representa economia. O saldo pode ser 
novas fontes de receita, margens de lucro maiores 
e contratos de longo prazo. Faz todo o sentido, e 
não só para a Michelin. Esta é, em suma, a lógica 
que explica a tendência de (desculpe o palavrão) 
servicificação dos produtos. 

Investir nisso é irresistível: à medida que 
a sociedade enriquece, os serviços tomam mais 
espaço. Nos EUA, eles representam 77% da eco-
nomia. No Brasil, na última década eles avançaram 
de 55% (em 2000) para 67% (no ano passado). E 
essa tendência que explica a virada da HP, anun-
ciada em agosto, com planos de largar o negócio 
de computadores para apostar no software e nos 
serviços (só que o caminho trilhado pela IBM na 
década de 90 está agora cheio de concorrentes). 

"Esse mecanismo explica por que compa-
nhias de diferentes portes e setores têm apostado 
em serviços", dizem os pesquisadores Ivanka Visn-
jic e Bart van Looy, da Universidade de Cambridge, 
num estudo concluído no início de agosto. Eles 
analisaram os balanços de 44 empresas de bens du-
ráveis que passaram a apostar em serviços - desde 
a Caterpillar, que aluga ou financia seus tratores, 
até a Xerox, que em vez de vender copiadoras 
administra cópias e arquivos do cliente. 

O PRODUTO É O DE MENOS 

Atualmente, um terço das grandes companhias 
manufatureiras oferece serviços. Nas empre-

sas de médio porte, a participação dos serviços 
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nas receitas já chega a 31%. "Não se trata apenas 
de uma tendência", dizem Ivanka e Van Looy. 
Segundo eles, na última década empresas como 
GE, Caterpillar, IBM e Xerox voltaram-se aos 
serviços, cada uma de um modo, para manter a 
saúde. Não é só criar uma ilha para serviços dentro 
das empresas. Trata-se de transformar o produto 
num componente do mecanismo para vender o que 
realmente interessa: aquilo que você realiza com 
o produto. As empresas não fazem isso porque 
cansaram de sujar as mãos de graxa, nem porque 
é mais elegante vender serviços. Elas fazem isso 
para fugir da (lá vai outro palavrão, desculpe de 
novo) comoditização. Produtos são muito fáceis 
de imitar e por isso não sustentam o preço. 

Um dos sintomas da servicificação é a estru-
tura de poder. Antes relegados à segunda linha, os 
executivos de serviços passaram a ocupar posições 
no primeiro escalão. Na Dell, o segundo homem 
mais poderoso depois do fundador e CEO Michael 
Dell é Steve Schuckenbrock, presidente da Dell 
Serviços. Ele foi contratado em 2006, quando a 

fabricante de computadores americana contava 
mais de duas décadas de crescimento acelerado e 
valia US$ 53 bilhões. Pouco tempo depois, porém, 
ela foi atropelada pelos tablets e pela profusão de 
concorrentes asiáticos com seus produtos mais 
baratos. A fadiga nos resultados veio em seguida. 
"Fui contratado para ajudar o Michael a trans-
formar a Dell numa provedora de serviços", diz. 
Schuckenbrock juntou-se a um time de 60 pessoas 
dedicado a criar um novo modelo de negócios, com 
a ajuda das consultorias McKinsey e Bain. 

A partir de sua base de clientes, a Dell passou a 
fornecer serviços de TI, como centros de dados para 
computação em nuvem e consultoria. Os resultados 
têm sido promissores. "Em cinco anos, as vendas 
de serviços já representam 13% do faturamento", 
afirma Schuckenbrock. No balanço divulgado no 
último dia 16, a empresa informou um crescimento 
trimestral de 1% em relação a igual período do ano 
passado. Isso no balanço geral. A área de serviços 
teve alta de 6%. No último ano fiscal, a unidade de 
serviços colheu US$ 15,4 bilhões, registrando um 
aumento de 11% em relação ao período anterior. A ut
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Schuckenbrock desembarcou no Brasil em 
agosto com mais 14 executivos para estudar formas 
de incrementar a presença da unidade de serviços 
no país. O desafio, disse, é aumentar as receitas 
(atualmente elas representam 7%). "O potencial 
para expandir aqui é enorme", falou, ao lado do 
presidente da Dell Brasil, Raymundo Peixoto. Uma 
das alternativas é comprar empresas. "Se este for 
o caminho para crescer, iremos comprar." Fora do 
Brasil, a aquisição de outros negócios tem sido um 
dos pilares da expansão da Dell. Sua compra mais 
ambiciosa foi a Perot Systems, uma provedora de 
soluções de TI, por US$ 3,9 bilhões, em 2009. 

DE CARA PARA A PAREDE 

De acordo com o estudo de Ivanka e Van Looy, 
um dos efeitos positivos desses modelos híbri-

dos é que, a partir de certo momento, a prestação 
de serviços pode ajudar no desenvolvimento dos 
produtos. Tem sido assim com a Tecno Logys, em-
presa paulista que se especializou na construção de 
paredes para incorporadoras como Gafisa, Eztec, 
Hochtief e W/Torre. O passo inicial do negócio -
dado quando seu fundador, Valério Dornelles, via 
seu filho de 7 anos brincando de blocos Lego - foi 
a criação de uma linha de tijolos de tamanhos e 
formatos diferentes para acelerar o processo de 
levantar paredes. A isso se somou uma técnica in-
dustrial que permitiu que sua capacidade de entrega 
(em metro quadrado por hora) chegasse, segundo 
ele, a ser o dobro da dos concorrentes. "Para as 
construtoras, também era uma mão na roda con-
centrar produto, processo e mão de obra num único 
fornecedor", diz. Em vez de tijolos e argamassa, ele 
vende paredes erguidas. Acontece que, com o passar 
do tempo, a concorrência também aperfeiçoou seus 
processos e ganhou produtividade. 
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A resposta da Tecno Logys deve vir em 2012. 
Ela passará a vender uma nova geração de tijolos. 
"Mais uma vez, vamos aumentar a produtividade 
em 100%." Dornelles tem o próprio centro de P&D 
e, ao lado de um sócio, pretende inaugurar a maior 
planta de blocos cerâmicos do país. "Estamos 
investindo R$ 15 milhões." A fábrica, em Santa 
Cruz da Conceição, no interior de São Paulo, de-
verá produzir 18 mil toneladas de tijolos por mês. 
"Dependemos da inovação para ser competitivos." 
Para manter essa chama acesa, Dornelles tem 
discutido a criação de metas de receitas vindas 
da venda de produtos inovadores. 

A servicificação faz tanto sentido que é até 
estranho não ser um processo ainda mais dis-
seminado. Há algumas explicações para isso. 
A primeira é a resistência natural a mudanças, 
principalmente quando elas envolvem ganho e 
perda de poder ou status. "No início das mudan-
ças, a cul tura interna da Dell era nosso maior 
obstáculo", afirma Schuckenbrock. Não são só os 
executivos acostumados a mandar em linhas de 
montagem. Empresas bem-sucedidas de produtos 

tendem a ter orgulho dos objetos - do design de 
um aparelho, da eficiência de uma máquina, da 
imponência de um trator. Para o inglês Lawren-
ce Hutter, sócio-diretor da consultoria Deloitte 
responsável pelo mercado de bens de consumo, 
as empresas instaladas em países emergentes têm 
um desafio extra. "Vocês têm de formar mão de 
obra num ritmo alucinante se quiserem atender 
ao crescimento da demanda por serviços", diz. 
Fugir do barateamento no mundo dos produtos 
significa lidar com o encarecimento dos talentos 
ligados ao mundo dos serviços. ® 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 55, p. 52-57, set. 2011.




