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O consumo não se resume a atos de 
compra e o consumidor é também um uti-
lizador de recursos e um criador de valor. 
Consumir requer competências. E quem 
não as tem terá que se abster de consumir 
ou recorrer a competências complementa-
res para consumir. 

Desde 2004, o Marketing tem sido asso-
lado por um verdadeiro vendaval de ideias, 
com o objetivo de reformular os pressupostos 
em que a teoria e a prática assentam. Na van-
guarda desse movimento, que tem múltiplas 
vertentes, está a noção da lógica dominante 
do serviço (no singular, sublinhe-se) proposta 
inicialmente por Steve Vargo e Bob Lusch, 
dois professores de Marketing em universida-

A distinção entre GD 
e S D - l o g i c s assenta em 

concepções bem diferentes 
sobre o que é valor. Na 

G D - l o g i c , o valor é criado 
durante o processo de 

produção e associado a 
um bem, o valor reside 

intrinsecamente no bem. 
Nessa visão, o processo de 
produção acrescenta valor 

e o consumo destrói ou 
dissipa valor. Na SD-logic, a 

criação de valor resulta de 
um processo de interação 

entre agentes econômicos; 
por outras palavras, o valor 
é coproduzido por diversos 

agentes econômicos 

des norte-americanas. A biografia desses dois 
universitários é relevante para entender esse 
novo movimento intelectual. Bob Lusch é 
um acadêmico consagrado, com uma con-
tribuição importante para a disciplina, no-
meadamente na área do varejo. Steve Vargo 
possuía uma longa experiência empresarial 
na área de serviços, antes de se aventurar a 
completar um PhD em Marketing, atribuído 
pela Universidade de Oklahoma em 1997. 

A noção da lógica dominante de servi-
ço (S-D logic, em inglês) foi inicialmente 
proposta num artigo de Vargo e Lusch que 
apareceu no joumal of Marketing (volume 
68, número 1) em 2004, que não só ganhou 
um prestigioso prêmio como atraiu um total 
de sete comentários ao artigo, todos publi-
cados no mesmo número. E inédito um 
artigo suscitar esse nível de atenção - e muito 
menos numa revista com pouca apetência 
para debates como o Journal of Marketing, o 
que vinca bem o impacto da contribuição de 
Vargo e Lusch. Desde 2004, uma verdadeira 
indústria de artigos em torno do conceito de 
SD-logic tem invadido as revistas de marke-
ting. Aos artigos sucederam-se os congressos, 
simpósios e volumes editados. E impossível 
neste curto artigo resumir toda essa produção 
literária; para os leitores interessados numa 
síntese acessível recomendam-se duas publi-
cações recentes que apareceram na revista 
Industrial Marketing Management 

Para os fins deste artigo, vou procurar 
resumir o essencial dessa abordagem e ava-
liar as suas implicações para o Marketing 
Industrial. Antes de fazê-lo, devo, porém, 
alertar o leitor de que este autor tem uma 
relação cordial com um dos proponentes 
dessa abordagem, o que não o impede de 
assumir posições divergentes em relação ao 
significado e ao impacto da onda SD-/og/c. 

A lógica dominante do serviço surge como 
uma alternativa ao paradigma da lógica domi-
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nante de bens (tradução de goods-dominant 

logic ou GD-logic). Na GD-logic, os bens 
tangíveis são imbuídos de um valor intrínseco 
que é realizado através de trocas econômicas. 
Os serviços (no plural) são vistos como um 
bem intangível ou como um complemento 
aos bens tangíveis (por exemplo, contratos de 
manutenção de bens duráveis). Na SD-logic, o 

serviço (singular) é um processo que consiste 
em fazer algo em benefício de outrem e cons-
titui o objeto principal das trocas econômicas, 
com ou sem a inclusão de bens tangíveis. 

A distinção entre GD e SD-logics assen-
ta em concepções bem diferentes sobre o 
que é valor. Na GD-/og/c, o valor é criado 
durante o processo de produção e associado 
a um bem, o valor reside intrinsecamente 
no bem. Nessa visão, o processo de produ-
ção acrescenta valor e o consumo destrói ou 
dissipa valor. Na SD-/ogíc, a criação de valor 
resulta de um processo de interação entre 
agentes econômicos. Por outras palavras, o 
valor é coproduzido por diversos agentes 
econômicos. Os bens tangíveis não são 
mais do que instrumentos mediadores da 
coprodução de valor, objetos materiais que 

incorporam as competências do produtor 
e pressupõe igualmente competências do 
lado do utilizador. A distinção entre produ-
tores e consumidores, entre criadores e des-
truidores de valor, não faz qualquer sentido, 
segundo a SD-logic. Em suma, o valor dos 
bens tangíveis deriva não das suas proprie-
dades intrínsecas, acrescentadas durante 
o processo de produção, mas sim da sua 
utilização prática, da forma como os bens 
são apropriados, domesticados e utilizados 
como recursos nas mãos dos utilizadores. 2 

As implicações dessa distinção entre a 
GD e a SD-/ogzc são múltiplas e relevantes 
para o Marketing Industrial. Para começar, 
a dicotomia entre produtos e serviços, que 
tanto tem preocupado o Marketing acadê-
mico, desaparece de acordo com a SD-/og/c. 
Produtos e serviços são formas diferentes 
de dispensar benefícios e criar valor. Para 
citar um exemplo corrente, o software pode 
ser vendido como um produto (caixa com 
DVDs) ou como um serviço (por exemplo, 
através de cloud computing). Não há razão 
para fazer distinções essencialistas entre uma 
ou outra forma de providenciar acesso a um 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



serviço. A dicotomia entre produtores e con-
sumidores é igualmente posta em causa pela 
SD-logic. Os consumidores, segundo essa 
ótica, são também produtores, pelo menos 
no sentido estrito de que o que é entendido 
por consumo não se pode resumir a "fazer 
desaparecer" valor. Em suma, todo o ato de 
troca econômica consiste na cocriação de va-
lor, para o que ambas as partes contribuem. 

Como professor de Marketing Industrial, 
não tenho qualquer hesitação em endossar os 
pressupostos básicos da SD-logic. A disciplina 
de Marketing tem muito a se beneficiar com 
o questionamento de dicotomias enraizadas, 
que servem mais para confundir do que para 
iluminar. Em particular, a obsessão com a 
criação de valor como sendo um monopólio 
de quem produz e o consumidor visto como 
o terminal de uma cadeia de valor acrescen-
tado têm tido conseqüências infelizes para a 
disciplina. O consumo não se resume a atos 
de compra e o consumidor é também um 
utilizador de recursos e um criador de valor. 
Consumir requer competências. E quem 
não as tem terá que se abster de consumir 
ou recorrer a competências complementares 
para consumir. O crescimento dos mercados 
de DIY (Do-It-Yourself) no Brasil constitui 
um bom exemplo da redistribuição de com-
petências entre produtores e consumidores 
num mercado em expansão. 

No Marketing Industrial, muitos dos ar-
gumentos de Vargo e Lusch foram assimila-
dos e integrados na teoria e prática há várias 
décadas'. Por exemplo, a noção de interação, 
promulgada pelo grupo IMP(*) no início 
dos anos 80, prevê a existência de dois atores 
ativos nos processos de troca econômica e 
competentes na cocriação de valor4. A noção 
de troca econômica está ligada à criação de 
valor e à configuração de ofertas, e não a tran-
sações discretas de produtos e/ou serviços. A 
criação de valor não se limita a relações 

bilaterais, mas é freqüentemente estudada 
como um resultado de múltiplas interações 
numa rede de relações (por exemplo, entre 
fornecedores complementares e um cliente). 
Freqüentemente, os clientes não compram 
produtos ou serviços, mas sim formas de 
acesso a competências, que podem incluir 
avaliações sobre o sentido de evolução dessas 
ditas competências. Dito de outra forma, 
o que é avaliado por clientes não são só as 
ofertas atuais, mas também a capacidade de 
evoluir e continuar a fornecer no futuro. Por 
último, as noções de valor-de-uso e valor-de-
troca são conceitos relativamente amadureci-
dos nos manuais de Marketing Industrial. 

Em resumo, muito do que é tido como 
revolucionário na SD-/ogic é tido como 
adquirido para quem estuda ou trabalha 
em mercados industriais. O próprio esforço 
de criação de uma disciplina de Marketing 
Industrial, que remonta aos anos 60, resulta 
precisamente da inadequação completa dos 
conceitos do Marketing convencional às re-
alidades dos mercados industriais, do B2B. 
Desse ponto de vista, a SD-/og?'c representa 
um esforço importante para redefinir o que 
é o Marketing, no sentido lato, embora 
traga poucas ou nenhuma novidades ao 
Marketing Industrial5. Para ser concreto, 
as lições que. aprendemos com o estudo do 
B2B têm afinal um canfpo de aplicação 
muito mais vasto que imaginávamos. 

Mas, independentemente dessas conside-
rações, é impossível ficar indiferente aos esfor-
ços de Vargo, Lusch e muitos outros colegas 
para revolucionar a disciplina e ao impacto 
que esses esforços têm tido na academia e 
no mundo empresarial. Para dar um curto 
exemplo, a IBM tem investido fortemente na 
criação de uma competência em "ciências do 
serviço", em parte como resposta à crescente 
importância dos serviços para as receitas da 
empresa, e ainda com a aspiração de compre-
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ender melhor o papel do serviço para o futuro 
da empresa e da indústria.6 Essa iniciativa 
afinna-se como parte integrante da SD-/ogzc. 

O objetivo último da SD-logic não é 
apenas uma reformulação das teorias de 
Marketing. A ambição é criar uma teoria 
sistêmica de mercados que nos permita en-
tender melhor como as dinâmicas específicas 
de cada mercado dão origem e fazem evoluir 
as práticas e os conhecimentos de Marketing. 
Por outras palavras, o Marketing (gerúndio 
do verbo to market) deve ser visto como uma 
derivação do termo essencial: o mercado. E, 
como todos os profissionais do mercado bem 
sabem, compreender a estrutura e a dinâmi-
ca dos mercados é mais importante do que 
decidir quais técnicas de Marketing podem 
ser transplantadas de um contexto para outro. 
Em vez de um mercado idealizado e um 
arsenal de ferramentas de Marketing univer-
sal, temos que nos contentar com mercados 
reais e ferramentas de Marketing adequadas 
às características de cada mercado. A cada 
mercado o seu Marketing, por assim dizer. 
Sobre esse assunto, não posso estar mais de 
acordo com Vargo e Lusch, mesmo se parte 
da mensagem tem um tom algo familiar. • 

NOTAS 
1. Vargo, S. L. and R. F. Lusch (2008). From 

goods to service(s): Divergences and con-

vergences of logics Industrial Marketing 

Management 37(3): 254-259; Vargo, S. L. 
and R. F. Lusch (2011) lt's ali B2B...and 

beyond: Toward a systems perspective of the 

market. Industrial Marketing Management 

40(2): 181-187. Para leituras mais aprofun-
dadas recomenda-se o número especial da 
Industrial Marketing Management (Vol. 
40, No. 2, 2011), bem como um outro 
número especial da Marketing Theory 

(Vol. 11, No. 1, 2011), ambas dedicadas ao 
desenvolvimento da SD-Logíc 

2. Essa idéia não é part icularmente origi-
nal, embora seja uma novidade recen-
te no Marketing. Ver: Chris tensen, 
C. M., S. Cook, e T. Hall. (2005). 
Marketing malpractice - The cause 

and the cure. Harvard Business Review 

83(12): 74-83. 

3. C o m o é reconhecido explicitamente 
por Vargo e Lusch (2008). 

4. Ver por exemplo: Hâkansson, H., Ed. 
(1982). International Marketing and 

Purchasing of Industrial Goods: an 

Interaction Approach Ch iches te r , 
John Wiley. 

5. Como Vargo e Lusch (2011: 186) con-
cluem: lt's ali B2B! 

6. Ver, por exemplo, o volume 47, núme-
ro 1, 2008, do IBM Systems Journal 

dedicado inteiramente a Service Science, 

Management and Engineering. 

7. Ver Araújo, L., J. H. F inch , e H. 
Kjellberg, Eds. (2010). Reconnecting 

Marketing to Markets Oxford, Oxford 
University Press.(*) 

(*) Nota da Redação: O IMP Group formou-se a par-

tir da associação entre cinco universidades européias 

(Uppsala, Bath, UMIST, ESC Lyon e L. Maximilians/ 

Munich) para o projeto de pesquisa "Industrial Marketing 

and Purchasing". Hoje o IMP Group tornou-se uma rede 

internacional de pesquisadores (não somente acadêmicos) 

que abordam marketing, suprimentos, tecnologia e gestão 

sob uma ótica interativa e integradora. Dentro desta pers-

pectiva se situam os trabalhos que são discutidos, todos os 

anos, na IMP Group Conference. 
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Text Box
Fonte: Marketing Industrial, São Paulo, ano 16, n. 55, p. 17-21, jan./ fev./ mar. 2012.




