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1 lntrodu~ao 

Servic;os sao atividades econOmicas que proporcionam utilidades de tempo, 

Iugar, forma e aspectos psicol6gicos. E qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo mediante remunerac;ao. 

A mediada que as economias evoluem, uma proporc;ao cada vez maior de 

suas atividades se concentra na produc;ao de servic;os. Entre eles estao aqueles 

prestados por empresas aereas, hoteis, locadoras, barbeiros e esteticistas, pessoal 

de manutenc;ao e reparos, canis e terapeutas para caes, medicos, dentistas, 

profissionais liberais, consultores e outras infinidade de prestadores, inclusive as 

atividades de natureza bancaria, financeira, de credito e securitaria. 

0 papel do setor de servic;os na economia varia geograficamente. Mas 

quando uma nac;ao se torna moderna e desenvolvida, ela atrai uma infinidade de 

segmentos de servic;os citados anteriormente, que darao sustentabilidade aos seus 

pilares econOmicos. 

Ate o final do ano 2000 o setor de servic;os representava 53% do PIB 

nacional. Havia o pressuposto de que os servic;os estavam associados a cultura de 

determinado pals, e, portanto, nao poderia ser exportado. A realidade no mercado, 

no entanto, contradiz essa afirmac;ao, e virtualmente, qualquer servic;o e candidato a 
globalizac;ao, embora seja preciso cuidado e atenc;ao na observac;ao das diferenc;as 

entre os mercados. 

E justamente a qualidade de urn servic;o prestado que vai garantir a 

satisfac;ao do cliente, e tambem, o sucesso de uma empresa ou profissional que o 

presta. 

Ao que tudo indica a explosao dos servic;os vai continuar. Parece improvavel 

que urn neg6cio de sucesso nao fac;a do servic;o a base de sua estrategia 

competitiva. Ao contrario de urn passado nao muito distante, onde o departamento 

de servic;os era vista como urn "mal necessaria". 

Este segmento da economia tern como premissa a sua razao de ser; no 

entanto, possui caracterfsticas pr6prias que nao podem deixar de serem 

observadas. 

Neste contexto, existe a necessidade de uma filosofia de marketing que 

possa fazer a integrac;ao entre consumidor e prestador de servic;o ou empresa. Que 
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tenha por finalidade mostrar a toda organizac;ao "ver a si mesma" como tendo o 

objetivo comum de satisfazer aqueles que compram os seus servic;os; que ainda 

possa introduzir o cliente na concepc;ao do servic;o, e nao somente, durante o 

esforc;o de venda e, que ainda fac;a reconhecer que lucros e beneficios sao 

conseqoencias de clientes satisfeitos. 

Talvez urn dos maiores equivocos do marketing, principalmente no mercado 

de servic;os, seja a questao dos desejos dos clientes. Existem acusac;oes de certas 

empresas manipularem a clientela que, inocentemente, desejam coisas das quais 

realmente nao necessitam. 

1.1 OBJETIVO GERAL 

ldentificar os atributos mercadol6gicos necessario as empresas prestadoras 

de servic;os e os efeitos do marketing sobre o desempenho das mesmas. 

1.2 OBJETIVOS ESPECfFICOS 

- ldentificar oportunidades de marketing; 

- Caracterizar o sistema de marketing a ser utilizado pelas empresas de 

servic;os; 

- Verificar a relac;ao entre sistema de marketing e o desempenho das 

empresas de servic;os, de acordo com seus mercados individuais. 
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1.3 METODOLOGIA 

0 cenario global da economia brasileira demonstra que o mercado de 

servic;os esta conquistando espac;o definitive junto a diversos setores modernos. 

Como atividade mundial em expansao, representativa de urn movimento 

extraordinario de trilhoes de d61ares em diferentes ramos de neg6cios, revela uma 

nitida tendencia de crescimento e prosperidade. 

Buscar novos conhecimentos especializados na area de servic;os tern sido 

uma constante para muitos profissionais que, atentos aos novos direcionamentos 

empresariais, percebem a importancia que o setor pode lhes oferecer em termos de 

capacitac;ao com notada qualificac;ao e competitividade. 

Eis que o presente estudo distribuido em diversos capitulos e temas, 

objetiva apresentar de forma te6rica, aspectos economicos aplicados ao setor de 

servic;os. Procura descrever a formas com que o marketing e visto e aplicado junto 

ao setor e sua relevancia na sobrevivencia das empresas prestadoras de servic;os. 

Busca compreender as caracteristicas fundamentais para a implantac;ao de uma 

estrategia de marketing competente e confiavel, tendo como principal objetivo a 

satisfac;ao e retenc;ao de clientes. 

Por fim, explica de forma sucinta a importancia da ferramenta marketing na 

competitividade das empresas. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 CONCEITO DE SERVI<;OS 

Admitem HOFFMAN e BATESON (2002) que distin<;ao entre bens e servi<;os 

nem sempre e perfeitamente clara. Na verdade, e muito dificil fornecer urn exemplo 

de urn bern puro ou de urn servi<;o puro. Para eles, urn bern puro implicaria que os 

beneficios recebidos pelo cliente nao contivessem elementos fornecidos par servi<;o. 

Da mesma forma, urn servi<;o puro nao conteria bens tangiveis. 

SPILLER, PLA, LUZ e SA (2004) detectam as afirma<;oes que os servi<;os 

sao menos tangiveis que os bens ou mercadorias (o servi<;o eo resultado de uma 

a<;ao, de urn esfor<;o); que sua produ<;ao e consumo ocorrem simultaneamente; que 

sao inseparaveis de seus produtores; que podem variar bastante em pre<;o e 

qualidade, dependendo de onde, quando e par quem sao prestados; e que nao 

podem ser estocados. 

Para o SENAC (1999), servi<;o e qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remunera<;ao, inclusive as de natureza bancaria, financeira, de 

credito e securitaria, salvo as decorrentes das rela<;oes de carater trabalhista. 

2.2 CONCEITO DE MARKETING 

KOTLER e ARMSTRONG (1998) explicam que muita gente pensa em 

marketing apenas como vendas e propaganda. Diz que nao e de admirar, pais todos 

os dias somas bombardeados par comerciais de televisao, anuncios de jornais e 

revistas, mala-direta e telemarketing ativo. Alguem esta sempre tentando nos vender 

alguma coisa. Parece que nao podemos escapar da morte, dos impastos e das 

vendas. 

Portanto, continuam Armstrong e Kotler, n6s nos surpreendamos em 

descobrir que vendas e propaganda e apenas a ponta do iceberg do marketing. Sao 

apenas duas fun<;oes dentre muitas, e em geral nao as mais importantes. Hoje em 

dia, o marketing deve ser compreendido nao s6 no antigo sentido de vender, mas 

tambem de satisfazer as necessidades dos clientes. 
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Em outra obra individualizada, KOTLER (2000) tala que dentre todas as 

inumeras definic;oes existentes para marketing, pode-se estabelecer uma distinc;ao 

entre definic;oes sociais e gerenciais. Uma definic;ao social mostra o papel 

desempenhado pelo marketing na sociedade; ou seja: e um processo social por 

meio do qual, pessoas ou grupos de pessoas, obtem aquila que necessitam e o que 

desejam com a criac;ao, oferta e livre negociac;ao de produtos e servic;os de valor 

com outros. 

Quando se usa uma definic;ao gerencial, o marketing e frequentemente 

descrito como 'a arte de vender produtos'. Mas as pessoas se surpreendem quando 

ouvem que o mais importante em marketing nao e vender. 

ROCHA e CHRISTENSEN (1994) analisam as diferentes definic;oes de 

marketing, variando desde a visao de Peter Druker do marketing como um processo 

social, passando pelo conceito de Levitt, associado especificamente ao processo de 

troca, ate a definic;ao de Kotler, que ve o marketing como um instrumento gerencial. 

Estas diferenc;as nas definic;oes, para eles refletem a juventude do conceito 

de marketing e da propria disciplina e mostram que suas fronteiras nao se 

encontram claramente delimitadas, permitindo abrigar diferentes concepc;oes. Todas 

elas nos dizem algo de conteudo da disciplina e, no entanto, estao Ionge de 

esclarecer a natureza. 

2.3 CONCEITO DE MERCADO 

Explica a BARSA (1993), tratar-se da combinac;ao de centros economicos de 

produc;ao, oferta e consumo, ligados entre si pelas relac;oes de troca. Em resumo, e 

a reuniao ou soma da procura e oferta relativa a um determinado bem ou servic;o. 

Para efeito pratico, costuma-se dar-lhe limites geograficos. 

Explica LEVY (2000) que mercado e um grupo de fornecedores em um local 

geografico concentrado ou mesmo sob um mesmo teto; tambem conhecido como 

mercado central. 
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2.4 ANALISE DE VANTAGEM COMPETITIVA 

COBRA (2001) afirma que o setor de servic;os da urn novo rumo a economia 

de parses latino-americanos. Analisa que a disputa entre as empresas prestadoras 

de servic;os nao se resume em conquistar uma fatia maior de mercado. Conquistar a 

fidelidade do cliente e a grande meta. E para tanto, conclui, e preciso que a 

competitividade aumente, pois o mercado enfrenta a presenc;a competitiva que 

roubam parte da clientela. Analisa como parte fundamental para a competitividade 

das empresas de servic;os beneffcios ligados ao cliente tais como: valor para o 

cliente - e a diferenc;a entre beneflcios que o uso do servic;o possa proporcionar e o 

custo de obte-los; satisfac;ao do cliente - a diferenc;a entre a expectativa e o efetivo 

desempenho na entrega de valor e que caracteriza a satisfac;ao ou insatisfac;ao do 

cliente. 

ROTHSCHILD (1992) corrobora o pensamento competitive como elemento 

vital ao sucesso e devemos reconhecer seu valor, assumindo urn compromisso em 

relac;ao a ele e encontrar as ajudas adequadas. 0 pensamento competitive e sua 

informac;ao e analise de apoio devem permear toda a organizac;ao, de cima para 

baixo, e nao pode ser delegada a "especialistas" ou alguma func;ao como 

planejamento, financ;as ou marketing. Reforc;a seu pensamento fazendo uma 

analogia entre veneer e ser competitive. Para ele, deve-se veneer porque voce sabe 

como se posicionar frente a concorrencia e tern sido capaz de identificar, criar e 

defender uma vantagem competitiva. Vencedores sao aqueles que jamais se 

esquecem que estao num continuo jogo competitive e de que e importante entender 

e monitorar as concorrentes atuais e tambem os concorrentes novos ou potenciais. 

HAMMEL e PRAHALAD (1995) analisam a competitividade como a 

estrategia de moldar o futuro. Para eles, existem recompensas substanciais para 

quem chegar primeiro ao futuro - desde que, e claro, os riscos do pioneirismo sejam 

reconhecidos e administrados. Chegar primeiro ao futuro pode permitir que uma 

empresa estabelec;a urn monop61io virtual em uma nova categoria especffica de 

produto ou servic;o. Chegar primeiro ao futuro pode permitir que uma empresa defina 

padroes e capte os royalties resultantes dos direitos crfticos da propriedade 

intelectual e pode permitir que essa mesma empresa possa definir as regras que as 

outras empresas terao que seguir para participar da competic;ao. 
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3 0 MARKETING DIRECIONADO AO SETOR DE SERVICOS 

3.1 RAZAO DO ESTUDO 

A razao principal deste estudo e oferecer textos que nao s6 apresentam ao 

leiter area de marketing de servi9os, mas tambem a sua familiaridade com os 

problemas especfficos de servi9os ao cliente. 0 mundo dos neg6cios exige, alem do 

conhecimento tradicional de neg6cios, aprimoramento da competencia do 

profissional para satisfazer o cliente, da qualidade do servi90 e do atendimento ao 

cliente, habilidades essenciais para a sustenta9ao da base de clientes existente. 

Marketing e a arte de descobrir oportunidades, desenvolve-las e lucrar com 

elas. Se o departamento de marketing nao ve oportunidade alguma, esta na hora de 

dissolve-lo! Se os gerentes de marketing nao conseguem imaginar novas produtos, 

servi9os, programas e sistemas, nao existem razoes para te-los. 

3.1.1 Oportunidade de Marketing 

Dentre as consultas realizadas em diversos segmentos, podemos definir 

como oportunidade de marketing, uma area de necessidade e interesse do 

consumidor, cuja satisfa9ao da a empresa uma alta probabilidade de obter urn 

desempenho lucrative. Pode-se dizer que a atividade da oportunidade de mercado 

depende de varies fatores dos quais se destaca o numero de compradores 

potenciais, seu poder aquisitivo, a intensidade de sua disposi9ao para compra e 

assim par diante. Pode-se dizer que existe uma oportunidade de marketing quando o 

profissional identifica urn aglomerado de consumidores, au potenciais consumidores, 

de tamanho significative cujas necessidades nao estao sendo atendidas ou ainda 

nao descobertas. 

Assim, algumas empresas acreditam, au as vezes nao possuem o 

conhecimento de nao existir novas oportunidades, dizendo que o mercado ja esta 

totalmente impregnado. Mercado impregnado ou cheio na area de servi9os e 

desculpa inexistente. A solu9ao e descartar os pensamentos que as empresas au 

empresarios acreditam, dando oportunidade a novas oportunidades e ideias. 
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Certamente, estas empresas possuem profissionais qualificados para 

implantar melhorias nos servic;os, ou ate mesmo relacionar urn numero infinite de 

ideias novas. 0 maior obstaculo para eles, esta para onde enviar essas ideias, uma 

vez que nao possuem motivac;ao alguma para faze-lo. As empresas deveriam 

reconhecer os altos valores das novas ideias e facilitar sua avaliac;ao e compilac;ao. 

Nao existe nada complexo para implementar nosso comentario, sendo que bastaria 

apenas urn profissional para liderar, separar, comentar, esculpir, valorizar e 

encaminhar essas ideias, o que tornaria as empresas oficinas produtivas de novas 

talentos. 

3.1.2 Oportunidade de Mercado 

Acredita-se que os fenOmenos econOmicos e sociais, de alcance regional, 

territorial e ate mesmo os de ambito global, sao responsaveis pela reestruturac;ao do 

ambiente de neg6cios. Urn dos termos comerciais mais usados atualmente no 

ambito de mercado de servic;os e o "capital intelectual". Esse conceito parte da 

premissa que todo conhecimento existente na empresa, em seus departamentos e 

na cabec;a das pessoas, pertence ao patrimOnio empresarial. Em contrapartida, 

todas as pessoas e colaboradores que contribuem para o aumento desse 

patrimOnio, podem usufruir todo conhecimento presente nas empresas, 

principalmente em se tratando de prestadoras de servic;os. 

Nao e de hoje que o conhecimento desempenha papel fundamental nas 

empresas. No entanto, nao basta apenas saber mais que a concorrencia. Necessita

se estar atento ao mercado para poder desempenhar o papel criativo e oferecer alga 

a mais, onde destacamos alguns itens: 

Oferecer alga escasso - quando acontece tal situac;ao, a ponto de 

consumidores fazerem fila existe uma oportunidade de marketing. Essa 

situac;ao requer o minima de talento em marketing, uma vez que a 

oportunidade e visivel a todos. Os provedores de servic;os podem 

aproveitar ao maximo a situac;ao, inclusive por meio de cobranc;a de 

prec;os altos, a nao ser que haja urn programa oficial de controle de 

prec;os. A escassez tambem e provocada por catastrofes, como 

terremotos, furacoes, incendios e enchentes, mas estas tendem a ser 
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temporarias e, nesse caso, as oportunidades de mercado possuem vida 

curta. As na9oes, que a pouco tempo passado viviam sob o regime 

comunista, criaram economias for9adas para financiar quase que 

exclusivamente a rapida expansao industrial, o que deixou a area de 

servi9os fadada a baixa qualidade, pouca variedade e pre9os 

inacessiveis. Em uma economia aberta, essa escassez seria 

rapidamente corrigida com a entrada de capital, elevando 

vertiginosamente a concorrencia, exigindo qualifica9ao e demanda por 

pre9os baixos. Nos paises comunistas a entrada de capital nao era 

permitida para sanar a escassez e facilitar a concorrencia. 

Oferecer de maneira nova, ou melhor, um servi90 existente - as 

empresas utilizam varios metodos para encontrar ideias que melhoram 

um servi90 existente. Existem muitos servi9os comuns que as pessoas 

aceitam como se apresentam, embora nao as satisfa9am por completo. 

0 marketing pode ensinar muito com o uso do metodo de 

direcionamento do problema detectados, principalmente ao perguntar 

aos usuarios do servi9o se possuem alguma queixa ou sugestao de 

melhoria. Cada declara9ao detectada sugere uma oportunidade de 

mercado. 0 profissional de marketing deve, tambem, elaborar novos 

metodos que determinado grupo de usuarios imaginam ideal aos 

servi9os que consomem. Em muitos casos, podem surgir desejos que 

emergiram em diferentes situa9oes e descreve as solu9oes 

proporcionadas por alguns profissionais alertas. Um conjunto de desejos 

pode conter elementos aparentemente contradit6rios; no entanto, esses 

elementos nao podem simplesmente serem descartados em virtude da 

contradi9ao. Deve-se observar a relevancia de cada um e estuda-los 

profundamente. Cabe tambem ao profissional de marketing mapear a 

cadeia de consumo e depois, em cada passo, verificar se a empresa 

prestadora de servi9os pode incluir algum novo servi9o ou beneficio a 

seus usuarios. 

Oferecer um novo produto ou servi90 - os metodos anteriores dependem 

de um estudo sobre como as pessoas consomem os servi9os oferecidos, 

e de um levantamento de suas necessidades expressas. Mas os 

consumidores sao um tanto quanto limitados no que diz respeito a 
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imaginar novas servigos que possam emergir de inovagoes tecnologicas 

au criativas. Na verdade, seria dificil imaginar produtos tais como 

personal treinner's, hott3is para animais, entrega em domicllio, entre 

outros. Os clientes tampouco as solicitaram. Eles surgiram des 

laboratories de pesquisas. 

3.2 SATISFAZER PELA EXPERI~NCIA 

Uma vez que as empresas tenham uma visao mais ampla des seus servigos, 

podem fazer um trabalho muito melhor para atender as necessidades des clientes, 

satisfazer essas necessidades com maier eficiemcia e diferenciar suas ofertas de 

servigos das des concorrentes. Com produtos predominantemente tangiveis, o 

conhecimento de bens e obtido pela concentragao nos aspectos fisicos do produto. 

Ao contrario, as clientes avaliam produtos predominantemente intangiveis baseados 

na experiencia que cerca o beneficia principal do produto. Assim, entender a 

importancia e as componentes da experiencia de servigo e fator decisive. 

HOFFMAN & BATESON (2003, p. 1 0), afirmam que "par causa da 

predominancia da intangibilidade, o conhecimento do servigo e adquirido de modo 

diferente do conhecimento que diz respeito a bens. Par exemplo, clientes podem 

provar refrigerantes e biscoitos antes de comprar. Em contraste, eles nao podem 

testar um corte de cabelo, um procedimento cirurgico au conselho de um consultor 

antes da compra. ConseqOentemente, o conhecimento do servigo e obtido par meio 

da experiencia de receber o servigo real. Enfim, quando um cliente compra um 

servigo esta real mente comprando uma experiencia". 

3.3 DEFININDO PADROES DE SERVI<;OS 

Depois das empresas reunirem informagoes sabre as expectativas do 

atendimento ao cliente e suas percepgoes, a proxima etapa e usar essa informagao 

para definir padroes e desenvolver sistemas para que sejam proporcionados 

servigos de alta qualidade. Os padroes de servigos devem basear-se nas 

percepgoes des clientes em vez de em operagoes internas. 
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Para proporcionar servic;os consistentes e de alta qualidade, as empresas 

precisam tambem estabelecer padroes para direcionar as empregados. Geralmente, 

as empresas desenvolvem metas com base em suas crenc;as sabre a operac;ao 

apropriada do neg6cio, em vez de nas necessidades e expectativas dos clientes. Par 

exemplo: Urn determinado banco pode definir como uma meta para que todos as 

talomirios de cheques dos clientes sejam entregues via correio au determinada 

empresa contratada. Essa meta reduz as custos operacionais dos bancos, mas 

tambem nao oferece nenhum beneficia a maioria dos seus clientes. 

Ao contrario do exposto anteriormente, as empregados serao motivados a 

atingirem as metas de servic;os quando elas sao especificas, mensuraveis e 

participativas no sentido de que eles (funcionarios) participaram em sua definic;ao. 

Metas vagas como "telemarketing" nao especificam totalmente quais empregados da 

empresa deve faze-lo (no caso de empresas que nao possuam departamento 

proprio), nem oferece uma oportunidade para medir o desempenho do funcionario. 

Uma meta melhor seria definir internamente que todos as funcionarios que recebem 

uma reclamac;ao serao "donas" da reclamac;ao. Assim, qualquer problema especifico 

notado par algum cliente na prestac;ao de determinado servic;o, sera resolvido 

instantaneamente, au o mais rapido possivel. Dessa forma, a gratificac;ao, tambem 

instantanea do cliente, sera percebida par todos. E o velho ditado do "Agir 

rapidamente para corrigir problemas imediatamente". 

"Aproximadamente 81% das empresas indicam que o 

aperfeiqoamento do atendimento e sua questao mais importante". 1 

1 Total Customer Service. The KSAS perspective. New York: Kurt Salmon Associates 1991. 
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3.4 SERVI<;OS: A DIFEREN<;A 

Em contraste com bens, as servic;os nao possuem as propriedades fisicas 

que podem ser sentidas pelos clientes antes da compra. Como resultado, alguns 

desafios de marketing tornam-se imediatamente evidentes. Par exemplo: fazer 

propaganda de urn servic;o que ninguem pode ver; estabelecer o prec;o de urn 

servic;o que nao tern custo de bens vendidos; fazer o estoque de urn servic;o que nao 

pode ser armazenado, e comercializar em massa urn servic;o que precisa ser feito 

par uma s6 pessoa. Evidentemente, gerenciar uma operac;ao de servic;os parece ser 

muito mais complicado do que gerenciar uma empresa que produz e comercializa 

principalmente bens. 

Os servic;os rodeiam todos as aspectos das nossas vidas; 

conseqOentemente, a necessidade de estar sempre atentos sabre marketing de 

servic;os e mais consistente hoje do que antes. A diferenciac;ao entre bens e servic;os 

muitas vezes nao e bern explicada. No geral, bens sao definidos como dispositivos, 

coisas au objetos, ao passo que servic;os sao definidos como ac;oes, desempenhos 

au esforc;os. Poucos servic;os podem ser classificados como servic;os puros. 

"A pa/avra servigo deriva do Latin servus, que significa escravo". 2 

3.4.1 Produto 

0 conceito de produto e complexo, e inclui alguns elementos: produto basico 

- que nada mais e do que o beneficia essencial que o comprador adquire; produto 

real - tratando-se do produto fisico au tangivel em si, incluindo alguns aspectos 

como: Caracteristicas, estilo, qualidade, marca e embalagem; eo produto ampliado 

que e constituido do produto real acrescido de varios servic;os gratuitos como: 

lnstalac;ao, manutenc;ao, garantia e entrega. E qualquer coisa que possa ser 

oferecida a urn mercado para aquisic;ao, usa au consumo, e que possa satisfazer 

uma necessidade au desejo. Os produtos vao alem de bens tangiveis. De forma 

mais ampla as produtos incluem objetos fisicos, servic;os (nosso objeto de estudo), 

pessoas, locais, organizac;oes, ideias au combinac;oes desses elementos. Servic;os 

2 RAPHAEL, Murray. Tell me what you want and the answer is 'yes'. Direct Marketing, p.22, Oct.1996. 
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sao produtos que consistem em atividades, beneffcios ou satisfac;oes que sao 

ofertadas para venda. Sao essencialmente intangfveis, e, embora sejam pagos, nao 

resultam em propriedades. 

3.4.2 Diferenc;as entre produtos e servic;os 

Com a menor tangibilidade fica mais evidente a maior dificuldade na 

avaliac;ao previa da qualidade e dos resultados. Como raramente e possfvel contar 

com prot6tipos ou amostras, tem-se a clara impressao de que existem maiores 

riscos na contratac;ao dos servic;os. Certamente, isso faz com que a reputac;ao das 

empresas e as referencias de terceiros, sejam elementos de vital importancia para o 

convencimento do consumidor e sua tomada de decisao em favor de uma marca ou 

de urn prestador de servic;os. Certamente a padronizac;ao pode ser mais diffcil, bern 

como a medic;ao de certos resultados, ja que ambas se referem a procedimentos 

cuja especificac;ao e mais complexa devido a variabilidade das condic;oes que 

cercam a prestac;ao de servic;os. Por exemplo. E mais facil padronizar a produc;ao de 

tabuas, parafusos, pregos, ferros e tintas do que a construc;ao uma embarcac;ao com 

esses materiais. Embora se possam padronizar quase todos os procedimentos 

empregados na construc;ao do produto, o resultado ou beneffcio dependera da 

habilidade do carpinteiro, tornando-se evidente somente ap6s o trabalho pronto. Da 

mesma forma, e mais facil determinar a resistencia e durabilidade dos materiais 

usados do que o conforto interno do ambiente interno da embarcac;ao, resultante da 

concepc;ao de urn projetista, embora tambem aqui se possa padronizar muitos 

procedimentos e especificar as caracterfsticas dos resultados que se espera obter. 

3.4.3 Os Clientes 

Os prestadores de servic;os devem estudar seus clientes de perto. Podemos 

observar urn mix de tipos de mercados clientes, dos quais destacamos: 

Mercados consumidores: consistem em pessoas e/ou famflias que 

compram servic;os para consumo pessoal; 
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Mercados industriais: compram servigos para processamento posterior 

ou para usa-los em seu processo de produgao; 

Mercados revendedores: compram servigos para revende-los com 

Iueras; 

Mercados governamentais: sao compostos por 6rgaos do governo que 

compram servigos para oferecer servigos publicos ou transferir esses 

servigos para outros que deles necessitam; 

Mercados internacionais: consistem em compradores estrangeiros, 

incluindo consumidores, produtores, revendedores e governos. Gada tipo 

de mercado tern caracteristicas especiais que exigem um cuidadoso 

estudo por parte do vendedor. 

Assim, como clientes diferentes e de desejos e necessidades diferenciadas, 

eles tendem a possuir agoes completamente diferentes para si mesmos. A maior e 

mais importante fungao das empresas prestadoras de servigos e seus colaboradores 

e de resolver os conflitos internes dos clientes com eficacia. Tais conflitos surgem 

porque muitos sistemas de servigos influenciam alguns clientes sabre as 

experiencias dos demais. 

As consequencias de conflitos e estresse produzem nos clientes 

insatisfagao, frustragao e intengao de mudar de fornecedor. Quando encaram um 

possivel conflito e estresse nos clientes, as empresas tentam diversas estrategias 

para se proteger. 0 meio mais simples que se usa para se evitar um conflito e evitar 

o cliente. No entanto, a concorrencia estara monitorando cada passo em falso e 

cada procura desastrosa ou um contato mal feito que um unico cliente possa estar 

fazendo. Dessa forma, buscara uma outra forma para evitar os conflitos com tais 

pessoas, e efetuara uma estrategia opcional que determinadas empresas usam para 

reduzir tais conflitos: Aliam-se completamente ao cliente. As vezes as empresas sao 

ate obrigadas a obedecer a uma regra com a qual nao concorda, buscando dessa 

maneira, reduzir o estresse do cliente e buscando sua simpatia. 

3 Ibidem, p.87 

"As empresas que satisfazerem seus clientes podem ganhar ate 9% 

a mais em lucros que os varejistas com uma satisfagao do cliente 

baixa".3 
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3.4.4 Os Fornecedores 

Trata-se de urn elo importante no sistema geral da empresa e/ou prestador 

no sistema geral da empresa de "ofertar valor" ao cliente. Eles proveem as recursos 

necessaries para a empresa produzir seus services, e podem afetar diretamente e 

seriamente o marketing. Os profissionais de marketing devem controlar as 

suprimentos, pais a falta au demora desses suprimentos, sem deixar de considerar 

as graves e outras ocorrencias, podem prejudicar as vendas e a satisfacao do 

cliente em curta prazo. Os profissionais de marketing devem tambem monitorar as 

tendencias de precos de seus insumos-chave. 0 aumento dos custos dos 

suprimentos pode forcar o aumento dos precos, prejudicando assim o volume das 

vendas da empresa. 

As empresas que anunciam produtos de alta qualidade necessitam de 

fornecedores do mesmo nfvel. Existe af uma grande diferenca de qualidade e 

services de fornecedores. Como a qualidade e performance dos fornecedores 

variam muito, a empresa devera procurar e definir as melhores e recompensa-los o 

suficiente para que se empenhem ao maximo em atende-la. 

Fica clara que as empresas e seus parceiros devem investir uns nos outros, 

criando assim uma equipe competitiva que podera elevar o nfvel de qualidade, 

produtividade e inovacao dos services prestados. 

3.4.5 Os concorrentes 

De acordo como conceito de marketing, para ser bem-sucedida a empresa 

au prestador de services deve satisfazer as necessidades e as desejos de seus 

clientes melhor que seus concorrentes. Sendo assim, as profissionais de marketing 

nao devem apenas visar necessidades do publico-alva. Devem tambem alcancar 

vantagens estrategicas, posicionando suas ofertas contra as de seus concorrentes 

na memoria dos consumidores. 

Estabelecer urn sistema de coleta de inteligencia da concorrencia e 

importante para monitorar qualquer novo service au tecnologia que possa afetar 

negativamente a empresa. lsso faz com que, no mfnimo, possa oferecer urn produto 

similar ao do concorrente. Certamente uma grande ameaca nao provem de urn 
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concorrente ja existente e monitorado, mas sim de uma tecnologia nova e 

diferenciada. 

As vezes e necessaria investir na contratac;ao de profissionais que atuam em 

empresas concorrentes para identificar seus comportamentos e raciocinios. 

3.4.6 Ambiente 

E impossivel elaborar uma estrategia competitiva de marketing que tenha 

sucesso a todas as companhias. Cada empresa deve levar em considerac;ao seu 

portif61io de servic;os, sua posic;ao no mercado e seu tamanho. Contudo, nao deve 

deixar de ser observado o macro-ambiente que esteja inserida, e ele constitui de: 

3.4.6.1 Demografico 

0 ambiente demografico e de grande interesse ao profissional de marketing, 

porque envolve aspectos decisivos para tomada de decisao. Ele envolve pessoas 

que constituem o mercado. Demonstra atraves de pesquisa a populac;ao humana em 

termos de tamanho, localizac;ao, densidade, rac;a, sexo, ocupac;ao, e outros dados 

estatisticos. 

Um dos temas que alimenta o crescimento dos servic;os envolve as muitas 

mudanc;as demograficas que estao ocorrendo em todo o mundo. Em essencia, esta 

ocorrendo um tipo de reac;ao em cadeia que facilita o crescimento do setor de 

servic;os. Os clientes possuem menos tempo do que nunca para representar seus 

varios papeis. 0 crescimento do numero de clientes pressionados pelo tempo levou 

a um aumento de servic;os que poupam tempo, como restaurantes, servic;os 

domesticos, servic;os de lavanderia, saloes de estetica, entre outros. 0 tempo 

economizado com a utilizac;ao desses servic;os agora esta sendo gasto em diversao, 

viagens e servic;os de recreac;ao, que, obviamente, contribui para o crescimento do 

setor. 0 desenvolvimento continuo do setor de servic;os por todo o mundo sera 

influenciado pela caracterizac;ao demografica de cada regiao. 
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3.4.6.2 Natural 

lnclui os recursos naturais que os profissionais de marketing usam como 

insumos ou que sao afetados pelas atividades de marketing. Com o aumento na 

preocupa~ao ambiental nas ultimas decadas, houve uma crescente demanda de 

servi~os na area ambiental, tornando assim, o assunto com maior relevancia 

mundial, abrindo espa~o de mercado no setor de turismo e agro-neg6cios. 

Os profissionais de marketing devem conscientizar-se das tendencias do 

ambiente natural: escassez de materia prima, aumento do custo de energia, 

aumento da polui~ao, interven~ao governamental na administra~ao dos recursos 

naturais entre outras. 

3.4.6.3 Politico 

E constituido de leis, agencias governamentais e grupos de pressao que 

influenciam e limitam varias organiza~oes e individuos em uma regiao, afetando 

diretamente o trabalho do profissional de marketing. 

3.4.6.4 EconOmico 

Consiste em fatores que afetam o poder de compra e os padroes de 

dispendio do consumidor. As regioes diferem muito quanto aos seus niveis e 

distribui~ao de renda. Existem as regioes de economia de subsistencia, ou seja, 

consome a maior parte de seus servi~os, oferecendo pouca oportunidade de 

mercado. Por outro lado, existem as regioes de economia industrial, que 

compreendem de mercados ricos com muitos tipos de bens e servi~os, oferecendo 

uma gama maior de oportunidade de mercado. 
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3.4.6.5 Tecnol6gico 

Uma das for9as que mais afetam a vida das pessoas e a tecnologia. 0 

intervalo de tempo entre as novas ideias e sua implanta9ao esta diminuindo 

rapidamente, e tempo entre o lan9amento de urn produto e o pico de produ9ao esta 

decaindo consideravelmente. Os cientistas estao hoje trabalhando em uma nova 

gama espantosa de novas tecnologias que revolucionarao os produtos e processos 

de produ9ao. 

As empresas podem usar a tecnologia para simplificar e melhorar o 

atendimento ao cliente. As tarefas de rotina, repetitivas, podem ser feitas por urn 

sistema, deixando os funcionarios livres para coisas mais importantes, como os 

problemas dos clientes. 

No setor de servi9os, uma das mudan9as mais profundas que fomentam o 

crescimento da economia, tern sido o fenomenal avan9o tecnol6gico, em particular 

na internet. Milhares de clientes, empresas, funcionarios e colaboradores conectam

se uns com os outros e come9aram a conduzir processos de neg6cios on-line ( e

business). Finalmente, mais e mais clientes (business-to-business), conectaram-se e 

formaram uma massa crltica. Por meio do uso repetido, a confian9a do cliente 

aumentou intensamente e a internet tornou-se urn meio viavel de produ9ao de 

receita e crescimento economico (e-commerce). 

Acredita-se que os e-services sejam a proxima grande oportunidade na 

internet. Eles irao prover novas fluxos de receita para provedores e baixar os custos 

de opera9ao dos usuarios. 

Urn dos mais intrigantes aspectos dose-services e que eles aparentemente 

superam muitos dos desafios tradicionais enfrentados por prestadores de servi9os, 

isto e, intangibilidade, inseparabilidade, heterogeneidade e perecibilidade. Novas 

tecnologias sao sinonimos de novas mercados e oportunidades. 

Sem duvida hoje, a vida das pessoas e regida pela tecnologia. 

Computadores potentes, compactos e de facil manipula9ao estao presentes no dia

a-dia, facilitando as mais complexas e variadas tarefas, alem de possibilitar a difusao 

eficiente e rapida de informa9oes. 

A informatica criou uma rapida e notavel mudan9a no comportamento 

cotidiano das pessoas em todos os campos do relacionamento economico e social. 
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Essa nova realidade criou urn consumidor ainda mais exigente, com desejos 

e expectativas diferentes daqueles de alguns anos atras. 

Nesse contexte, podemos ressaltar os expressivos avanc;os tecnol6gicos 

desenvolvido pelo setor bancario, que domina urn sistema de relacionamento virtual 

muito avanc;ado com sua clientela. 

Ressaltamos que a maioria dos clientes dos bancos brasileiros nao 

necessita mais estarem presente, fisicamente, nas agencias para efetuarem as 

transac;oes diarias. 0 mercado conta com urn eficiente sistema de atendimento, 

tanto telefonico, como "home bank" disponlveis aos clientes, para efetuarem suas 

operac;oes. Sem sair de casa ou escrit6rio, os clientes podem efetuar uma simples 

consulta de saldo, efetuar uma programac;ao de aplicac;ao ou resgate, agendar urn 

pagamento ou qualquer consulta que diz respeito ao mercado financeiro. 

Tudo isso, demonstra uma busca frenetica pela qualidade de vida. E a 

aplicac;ao da tecnologia em beneficia de urn grupo de pessoas que esta cada vez 

mais, valorizando seu tempo, conforto, bem-estar e seu lazer. 

"A tecnofogia da a ultima palavra como modeladora dos padroes do 

pensamento humanon4 

4 HSM MANAGEMENT. Sao Paulo- SP, Savana: Ed.l4, mai-jun 1999, p.34. 
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4 0 MARKETING NO PROCESSO DE DECISAO DO CLIENTE 

4.1 VISAO GERAL 

Para comercializar servic;os com eficiencia, os profissionais de marketing 

devem entender os processes de pensamento usados pelos clientes em cada 

-estagio do processo de decisao de compra. 

Diversas diretrizes para o sucesso se tornam claras quando examinamos o 

crescimento e a amplitude do setor de servic;os. Em primeiro Iugar, muitas das 

empresas bem-sucedidas se destacam no marketing de nicho. As estrategias do 

marketing de nicho concentram-se em determinados grupos de clientes e em 

preencher vazios em locais especificos. 

A segunda chave para o sucesso parece estar diretamente relacionada com 

a capacidade da empresa de dominar a mudanc;a tecnol6gica. As empresas que 

veem a tecnologia como uma fonte de inovagao, sao particularmente bem

sucedidas. 

Outra chave para o sucesso e a capacidade que a empresa tern para 

enfrentar a concorrencia quando se trata de servic;os ao cliente. Pela ausencia de 

urn produto tangivel, as empresas de servic;os bem-sucedidas devem dar atenc;ao a 

seus sistemas de prestac;ao de servic;os ao cliente, para serem diferentes dos 

concorrentes. 

Por ultimo, outra chave para o sucesso que tambem separam as empresas 

bem-sucedidas das empresas mediocres, e urn entendimento do valor das 

estrategias de retenc;ao dos clientes. As empresas comumente perdem 50% de seus 

clientes a cada cinco anos. Entretanto, a maioria das empresas nao faz ideia de 

quantos clientes sao perdidos ou das razoes para a deserc;ao. Conseqoentemente, 

aquelas que nao se destacam na retenc;ao dos clientes estao destinadas a cometer 

os mesmos erros repetidamente. 
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4.2 0 EST AGIO DA PRE-COMPRA 

0 estagio da pre-compra do cliente refere-se a todas as atividades dos 

clientes que ocorrem antes da aquisic;ao do servic;o. Esse estagio comec;a quando 

uma pessoa recebe urn estimulo que pode incita-la a pensar em uma compra. 0 

estimulo pode ser urn indfcio comercial, ffsico ou social. Os indfcios sociais sao 

obtidos do grupo de colegas da pessoa ou de outras pessoas significativas; os 

indfcios comerciais sao resultados de esforc;os promocionais; o estfmulo passa a ser 

considerado ffsico, quando sao indfcios biol6gicos tais como sede, fame ou outra 

sensibilidade. 

4.3 RECONHECER A NECESSIDADE 

Uma vez que o cliente tenha recebido o estfmulo, a proxima fase do 

processo e a conscientizac;ao do problema. Durante essa fase, o cliente verifica se 

tern realmente necessidade ou desejo do produto. A necessidade pode ser baseada 

em carencia ou desejo insatisfeito. E a faze de reconhecer a necessidade e saber se 

o servic;o oferecido e importante. 

4.4 PESQUISAR ALTERNATIVAS 

0 reconhecimento de urn problema exige uma soluc;ao do indivfduo e 

normalmente implica a existencia de uma compra em potencial. A pessoa procura 

por alternativas durante essa fase do estagio de pre-compra. Como o nome indica, 

durante a fase de busca de informac;oes, o cliente coleta informac;oes a respeito de 

possfveis alternativas. E clara que, em todas as tomadas de decisao do cliente, ele 

raramente considera todas alternativas factiveis. Em vez disso, ele tern uma lista 

limitada de opc;oes selecionadas com base na experiencia passada, conveniencia e 

conhecimento. Essa lista muitas vezes e referida pelos te6ricos como "conjunto 

evocado" - o conjunto de marcas que vern a mente do cliente quando pensa em 

determinada categoria de produtos em que a decisao sera feita. E a fase em que o 

consumidor verifica se todas as alternativas possfveis foram pesquisadas. 
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4.5 AVALIAR AS ALTERNATIVAS 

Uma vez que informa~oes relevantes tenham sido coletadas tanto de fontes 

internas quanto externas, o cliente chega a urn conjunto de solu~oes e alternativas 

para o problema que foi reconhecido. As solu~oes possiveis sao consideradas na 

fase de avalia~ao de alternativas do processo de decisao do cliente. Essa fase pode 

consistir de uma avalia~ao nao-sistematica de alternativas, como o emprego da 

intui~ao - simplesmente escolher alternativas com base em uma sensa~ao interior -

ou pode envolver uma tecnica de avalia~ao sistematica, como urn modelo de varios 

atributos. Esses modelos sistematicos utilizam urn conjunto de etapas formalizadas 

para chegar a uma decisao, pois todas as alternativas foram avaliadas. 

4.6 DECIDIR A COMPRA 

Urn resultado positivo e importante do estagio de pre-compra e a decisao de 

comprar certa marca da categoria de produtos. Durante o estagio de consumo, o 

cliente pode tomar uma decisao de loja, decidindo comprar em determinado ponto 

de venda, ou uma decisao sem loja, onde o cliente tenha decidido comprar por meio 

de urn catalogo, pela internet ou varias possibilidades de pedidos pelo correio. Essa 

decisao e acompanhada de urn conjunto de expectativas sobre o desempenho do 

produto. No caso dos bens, o cliente usa o produto e se desfaz de qualquer residua 

solido remanescente. As atividades de comprar, usar e se desfazer estao agrupadas 

e rotuladas como processo de consumo. E aqui que o cliente avalia se o pre~o cabe 

no bolso com folga. 

4. 7 COMPORTAMENTO POS-COMPRA 

Quando a decisao de compra foi tomada criteriosamente, o cliente pode 

partir para o consumo dos servi~os com entusiasmo, porem, se a expectativa for 

maior do que efetivamente o servi~o pode oferecer, pode ocorrer uma dissonancia 

gerando uma insatisfa~ao do consumidor. Ao contrario, se o servi~o oferece mais 
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que a expectativa gerada, provavelmente o cliente saira satisfeito com o efeito p6s

compra. 

Embora certas pessoas possam argumentar que os clientes as vezes sao 

desarrazoados, pouca evidencia pode ser encontrada sabre expectativas 

extravagantes de clientes. ConseqOentemente, satisfazer os clientes nao e uma 

tarefa dificil ou impossfvel. Na verdade, satisfazer e exceder as expectativas do 

cliente pode resultar em varies beneficios valiosos para o provedor. A propaganda 

positiva boca a boca feita por clientes muitas vezes se traduz em novas clientes. 

Como parte do sistema de informac;ao sabre a qualidade dos servic;os 

prestados deve ser realizada, constantemente, pesquisas p6s-venda. Embora as 

pesquisas p6s-venda possam tambem identificar areas de melhorias, elas sao um 

metoda mais proativo que certos relat6rios de queixas para avaliar a satisfac;ao do 

cliente. A pesquisa p6s-venda cantata individualmente os clientes e orienta medidas 

corretivas se um cliente estiver menos que satisfeito com sua decisao de compra. 

4.7.1 Fazer Bern- Mesmo Que Seja da Proxima Vez 

Como os servic;os, em geral, sao feitos na presenc;a do cliente, a observac;ao 

dos erros e inevitavel. Por isso, a recuperac;ao excelente do servic;o e decisiva na 

busca de um servic;o impecavel. Os clientes prestam mais atenc;ao ao desempenho 

da empresa quando alga da errado do que quando tudo funciona bern. As situac;oes 

de recuperac;ao oferecem as melhores oportunidades para transmitir o compromisso 

da empresa em relac;ao a clientes e para reforc;ar sua lealdade. Para isso, deve 

seguir alguns principios basicos: 

Monitorar reclamac;oes; 

Realizar, continuamente, pesquisa sabre insatisfac;ao de clientes (formal 

e informalmente); 

- Acompanhar o processo do servic;o (clientes simulados); 

Cuidar do fator humane (pessoal excelente, bern selecionado, bern 

treinado, motivado, recompensado, recebendo delegac;ao de poder, em 

ambiente agradavel, com apoio para resolver problemas pessoais, com 

sistema de recompensa para zero erro); 
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Aprender com a recuperac;ao dos servic;os - feedback 

a) Efetuar urn telefonema de retorno quando permitido; 

b) Oferecer uma explicac;ao sabre urn problema ocorrido; 

c) lnformar numeros de telefone para ligar quando algum problema 

ocorrer; 

d) Dar oportunidade de falar com alguem que tenha autoridade; 

e) Saber quanta tempo levara (estimativa) para urn problema ser 

resolvido; 

f) Tratar os clientes como urn ser humane e nao como urn numero em 

conta; 

g) lnformar sabre maneiras de como evitar problemas futures; 

h) lnformar sabre a situac;ao quando o problema nao puder ser resolvido 

de imediato. 

"Aproximadamente 91% dos clientes insatisfeitos com determinada 

empresa nunca mais repetem a compra nessa mesma empresa. 

Esses clientes insatisfeitos contarao a nove outras pessoas, na 

media, sobre suas experiencias insatisfat6rias". 5 

"De todos os clientes que registram uma reclamaqao, entre 54% e 

70% voltarao a fazer neg6cios com a empresa se suas reclama~es 

forem resolvidas. 0 percentual chega a espantosos 95% se os 

clientes sentirem que a sua rec/amaqao foi atendida rapidamente. 

Clientes que reclamaram junto a uma empresa e tiveram suas 

queixas satisfatoriamente resolvidas fa/am a uma media de 5 outros 

pessoas a respeito do bom tratamento que receberam". 6 

5 PETERS, Thomas, AUSTIN, Nancy. A passion for excellence. New York: Random House, p.84, 1985. 
6 ALBRECHT, Karl, ZEMKE, Ron. Service America!. Homewood, IL: Dow Jones-Irwin, 1985, p.6-7. 
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4.8 PERSONALIZAR PARA GANHAR 

A partir do memento que determinado consumidor observa que possui uma 

necessidade de consume, o marketing influencia diretamente nessa decisao. Todos 

os estagios anteriormente citados dependem diretamente do melhor marketing para 

conquistar a confian9a do cliente, sejam consumidores ou empresas. 

Observamos que eles nao estao mais em busca de op9oes. Querem 

comprar no mercado exatamente aquila que desejam - quando, onde e do jeito que 

imaginam - e, hoje, a tecnologia permite que as empresas a satisfa9ao. A tecnologia 

interativa e os bancos de dados possibilitam as empresas acumular uma quantidade 

enorme de informa9oes sobre as preferencias e necessidades individuais de cada 

cliente. Por sua vez, a informatica e os sistemas flexfveis de manufatura permitem a 

produ9ao de servi9os sob medida e custos relativamente baixos. No entanto, poucos 

prestadores de servi9os estao explorando essa ferramenta em potencial. A maioria 

dos gerentes e empresas continua vendo o mundo atraves de uma 6tica bifocal do 

marketing de massa e da produ9ao em massa. Para lidar com mercados, cada vez 

mais fragmentados e turbulentos, tenta lan9ar uma variedade cada vez maier de 

servi9os, dirigidos e segmentados cada vez mais especfficos, por intermedio de 

publicidade sob medida. Acaba, por tim, por bombardear seus clientes com uma 

avalanche de alternativas. 

A empresa interessada em oferecer aos seus clientes exatamente aquila que 

eles querem, de forma individualizada, precisa aprender a ver o mundo em uma 

nova 6tica. Deve, em suma, usar a tecnologia para transformar ao mesmo tempo em 

uma "oficina" de produ9ao personalizada em massa, que oferece e fornece de 

maneira eficaz, servi9os personalizados individualmente, e em um sistema de 

marketing que possa atingir cliente a cliente e que seja capaz de extrair informa9oes 

de cada pessoa sobre suas preferencias e necessidades especfficas. 

4.8.1 Personalizar em Massa 

A maioria dos administradores nao entende que variedade nao e a mesma 

coisa que personaliza9ao em massa. Personaliza9ao significa prestar um servi9o em 

resposta as necessidades particulares de um cliente. E personaliza9ao em massa 
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significa fazer isso a urn custo eficiente. A personalizagao em massa exige que os 

processes de prestagao de servigos sejam norteados par uma orientagao centrada 

no cliente. Para isso, a empresa precisa colaborar com cada urn deles no projeto do 

servigo desejado, que sera executado a partir de modules pre-fabricados, passiveis 

de serem montados de inumeras formas. 

''Todos os animais sao iguais, mas alguns sao mais iguais do que os outros" 

e uma das mais chocantes ideias expostas no livre classico A Revolu<;ao dos 

Bichos, de George Owell. Porem, ja nos meados dessa decada, assistimos, no 

entanto, a uma variagao positiva dessa ideia, especifica para o terreno dos 

neg6cios: cada grupo de clientes "e mais igual" do que os outros grupos e, portanto, 

a empresa que trata-lo com devida distingao sera recompensada. 

Podemos observar como exemplo o segmento de mercado-alvo do 

McDonald's que nao tern grandes expectativas em relagao ao atendimento ao 

cliente. Os clientes sabem que nao vao ter uma refeigao preparada para seus gostos 

especlficos, mas esperam que a comida esteja quente, disponlvel com uma espera 

minima e com prego razoavel. Assim, o McDonald's criou urn grupo de clientes fieis, 

correspondendo a essas expectativas todas as vezes que os clientes visitam a loja. 

"0 McDonald's tinha ja em 1995 11.400 pontos-de-venda nos 

Estados Unidos e 7.000 restaurantes adicionais em outros 89 parses.. 

A cada dia, 9% da populaqao dos EVA come no McDonald's. 7 

4.9 A ATMOSFERA DE SERVICOS 

0 ambiente onde se presta o servigo, quando sintonizado com o desejo do 

consumidor, contribui para rete-lo par mais tempo, estimulando assim a compra. Tal 

ambiente e influenciado pela cultura e par diversos fatores sociais, de modo que seu 

design deve refletir o estilo de vida da clientela. 

A busca de uma identidade distinta para a empresa e o primeiro passe do 

projeto de urn espago comercial visando sua diferenciagao perante a concorrencia. 

0 sucesso depende, entre outras coisas, de urn projeto bem-sucedido, no qual se 

7 DRUCKER, Stephen. Who's the best restaurateur in America? McDonald's. New York Times Magazine, 10 
Mar. 1995. p. 45-47. 
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devem considerar todos os aspectos relatives as necessidades do consumidor e aos 

servic;os destacados. 

No projeto arquitetOnico definem-se a estrutura, o acabamento, os 

ambientes, o piso, o tete, os materiais a serem utilizados, as cores, as disposic;oes 

des m6veis, entre outros, tude em conformidade com o plano de merchandising ideal 

para os servic;os oferecidos. Tal projeto deve ser confiado a urn arquiteto 

especializado, mas pode-se tambem contar com a participac;ao de engenheiros, 

designers e outros profissionais encarregados de conceber uma personalidade 

visual ao ambiente. 

4.9.1 Merchandising 

Da-se esse nome a venda sem palavras, com a utilizac;ao apropriada des 

equipamentos, do espac;o e dos vendedores, produzindo urn ambiente que desperta 

o desejo da compra dos consumidores, transmitindo simultaneamente a imagem do 

servic;o. Na verdade, e o conjunto das ac;oes taticas efetivadas no ponte de venda 

para colocar no mercado o servic;o adequado, no Iugar, no tempo, na quantidade e 

com o prec;o certo, com impacto visual e na exposic;ao apropriados. 

Logo se ve que o merchandising s6 entra em ac;ao depois que outras 

atividades de marketing (localizac;ao e propaganda) ja cumpriram seu papel, que e 

levar o consumidor a ponte de venda. Porem, de nada adianta esse esforc;o se: o 

local nao estiver preparado para recebe-lo. E func;ao dc:fiJJerchandising, transformar 

o ponte de venda numa grande atrac;ao, exibindo os servic;os de modo a torna-los 

visfveis e atraentes. 

4.10 A ROTINA DOS SERVI(;OS 

Compreender a realidade da experiencia do cliente pode ser tao importante 

quanta ser urn especialista em atendimento. Anos de condicionamento numa 

atividade de prestac;ao de servic;os tendem a distorcer as percepc;oes de uma 

pessoa. 0 prestador de servic;os, ja nessa fase, acredita que nao existe a 

possibilidade mfnima de cometer algum tipo de erro; percebe-se af a dificuldade 
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dessa pessoa ver o servi9o na 6tica do cliente e, ali, ja se esta processando o 

primeiro e gravissimo erro. A empresa deve estar sempre atenta no que se refere 

ao ciclo do servi9o. Acredita-se que seja a melhor tecnica existente para que as 

prestadores de servi9os mudem seus pontes de vista e encarem as servi9os tais 

quais, e da 6tica que o cliente ve. 

Tal ciclo inicia-se, par exemplo, desde a entrada do cliente no 

estacionamento de uma empresa de estetica, passando pelo incomodo de achar 

vagas, entrar na clinica, ser atendido, obter informa9oes, entregar documentos, e 

assim par diante, ate sair novamente do estacionamento. Na maioria das empresas 

prestadoras de servi9os as clientes necessitam percorrer esse ciclo, devido a 
maneira pela qual etas estao estabelecidas e organizadas. Para o cliente, esses 

diversos mementos formam uma cadeia enorme de eventos para urn unico 

processo. 

4.11 IMAGEM SOLIDA 

Outra estrategia utilizada para minimizar as efeitos da intangibilidade e criar 

uma s6Jida imagem organizacional. Par causa da intangibilidade e da falta de fontes 

objetivas de informa9oes para avaliar as servi9os, o tamanho do risco percebido nas 

compras de servi9os e geralmente maior do que aqueles associados a compras de 

bens. Na tentativa de com bater as niveis mais elevados de risco percebido, algumas 

empresas de servi9os empregam muito esfor9o, tempo e dinheiro no 

desenvolvimento de uma imagem organizacional conhecida nacionalmente. Uma 

imagem corporativa muito conhecida e respeitada diminui o nivel de risco percebido 

pelos clientes em potencial e, em alguns casas, diminui a dependencia de fontes 

pessoais de informa9oes para escolher urn provedor de servi9os. 

4.12 MOMENTOS DE VERDADE 

Urn momenta de verdade e qualquer momenta em que o cliente entra em 

cantata com qualquer aspecto da empresa e tern a oportunidade de formar uma 
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opiniao sabre a qualidade do servic;o prestado. A satisfac;ao do cliente sera obtida au 

perdida com base em cada momenta de verdade. 

Gerenciando as mementos de verdade: 

- Sorria e cumprimente as clientes; agradec;a-lhes par dar preferencia a 

seu estabelecimento; 

ldentifique as clientes habituais; guarde seus names; 

- Se urn cliente necessita de ajuda, dedique seu tempo para ajuda-lo; 

- Se urn cliente questionar uma politica de atendimento, justifique-a e 

explique as motives que levaram a estabelece-la; 

- Se voce nao tern aquila que o cliente deseja, pec;a desculpas e tente 

encontrar urn substitute aceitavel; 

- Transmita a solicitac;ao dos clientes a gerencia; 

- Trate as reclamac;oes como oportunidades, e nao como problemas; 

- Solicite comentarios dos clientes; 

Nunca deixe seus colaboradores em desigualdade de condic;oes com as 

clientes. A presenc;a de urn supervisor au de urn gerente e fundamental 

para dar uma sensac;ao de tarefa controlada. 

4.13 RELACIONAMENTO 

0 cliente de servic;os esta hoje diante de urn leque de ofertas tentadoras. 

Da-se isso em virtude da diversidade e da pouca diferenciac;ao do setor. Assim, o 

papel chave de todas as ac;oes da empresa deve ser o cliente, que e seu unico e 

verdadeiro patrimOnio merecendo, portanto, uma atenc;ao diferenciada. 

As oportunidades sao constantes e interessantes; para o cliente se manter 

fiel espera receber alga em troca. Com a ausencia de monop61io no setor, o 

consumidor de servic;os tern seu poder de barganha ampliado. E ele s6 se interessa 

em manter a fidelidade se a oferta for boa. 

Para isso, o ambiente organizacional exige uma administrac;ao criativa e 

eficiente, capaz de se antecipar as necessidades dos consumidores, em vez de 

simplesmente reagir a elas. Sendo assim, a empresa necessita saber quem e seu 

publico-alva. ldentificar seu publico significa conhecer suas necessidades e 
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expectativas atuais e futuras. Depois disso, existe a necessidade do 

comprometimento dos funcionarios com o atendimento e com o programa de 

fidelizac,;;ao e montar urn canal de comunicac,;;ao permanente com as clientes. Alem 

disso, as empresas devem criar urn programa de valor a esse determinado cliente, 

para que as estrategias de marketing possam dar suporte ao programa de forma 

incisiva. A segmentac,;;ao revela as oportunidades dos segmentos de mercado da 

empresa. Seus profissionais de marketing devem avaliar as varies segmentos e 

decidir quantos e quais ela ira atender. 

"lnteraqao entre cliente e provedor de serviqos; freqOentemente, e a 

chave das avaliaqoes da satisfaqao do cliente". 8 

4.14 RELAQCES DE APRENDIZADO 

A meta de qualquer iniciativa de relacionamento com clientes e criar 

relac,;;oes de aprendizado. Assim, as programas de fidelidade devem ser estruturados 

para criar ciclos de interac,;;ao com as clientes e de personalizac,;;ao de servic,;;os e 

mesmo da forma de comunicac,;;ao, de acordo com o valor, as preferencias e as 

necessidades de cada cliente. 

Atualmente, o canal mais utilizado pelas empresas para o fornecimento de 

informac,;;oes aos clientes sabre seus programas de fidelidade e o web site, em 

seguida as informativos impresses, e-mail, e central de atendimento telefOnico. 

Com tantos programas de fidelidade utilizados par empresas no Brasil, e 

necessaria questionar se esse meio se tornou mais urn custo para negociar. Urn dos 

principais custos de urn programa de fidelidade e a comunicac,;;ao. Ela e fundamental 

par dais motives: porque o programa e mais eficaz se permitir maior interac,;;ao, e 

porque o proprio programa precisa ser promovido como se fosse urn dos produtos 

da empresa. E. de se duvidar que eles realmente fac,;;am seu papel como fonte 

competitiva sustentavel. 

Em urn primeiro momenta, com uma 6tica mais ampla, as programas de 

fidelidades apresentam certa similaridade no que diz respeito aos objetivos de 

neg6cio, modelos de funcionamento, au ate mesmo, o uso do mix de marketing. 

8 HOFFMAN & BATESON. Principios de Marketing de Servi<;:os, Sao Paulo- SP: Thomson, p.24, 2003. 
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Entretanto, as semelhangas ficam mais na superffcie, pois e nos detalhes que esta o 

mais importante. Apesar do seu crescente uso da forma como sao estruturados, os 

programas de fidelidade sao muito diferentes. E os clientes percebem isso. 

Numa ponta da canoa, existem os programas ineficientes, que sao apenas 

um mecanisme para fazer propaganda em envelopes personalizados. No outre 

extreme estao os programas de fidelidade efetivos, que promovem o dialogo 

bidirecional entre o cliente e a empresa. Neles se constroem relacionamentos com 

beneffcios mutuos. 

4.151NFIDELIDADE 

"0 problema e que, quando veem suas expectativas u/trapassadas, 

os cfientes tern expectativas mais altas da proxima vez. 0 empenho 

em exceder as expectativas toma-se mais dificil e dispendioso". 9 

Nos dias atuais cada cliente perdido representa um cliente ganho pela 

concorrencia. Com esse universe de concorrentes no mercado as empresas 

precisam investir energia tanto para reter os clientes existentes como para 

conquistar clientes novos. 

E fundamental entender como e por que acontece a evasao de clientes. Eta 

ocorre quando a qualidade da experiencia fornecida cai abaixo de determinado 

patamar, relative ou a concorn3ncia (por comparagao) ou as pr6prias expectativas 

(por frustragao). Cabe af buscar saber qual aspecto leva o consumidor a mudar. As 

pesquisas de satisfagao do cliente e iniciativas paliativas de resgatar clientes nao 

dao uma ideia precisa do que valoriza e das deficiencias que fariam mudar de 

fornecedor. 

Em geral, clientes insatisfeitos nao estao dispostos a responder a 

questionarios de pesquisas, nao tem certeza sobre seus motives, nem estao 

dispostos a discutir, ate porque nao estao dispostos a ofender ninguem. Eventuais 

tentativas de segurar o cliente nesse estagio virao provavelmente tarde demais; a 

grande maioria das pessoas nao usa mais o servigo quando ja tem um novo 

relacionamento estabelecido por outre fornecedor. Nessa etapa, os clientes 

9 HSMMANAGEMENT. Sao Paulo- SP: Savana-Ed.l4maio-junho 1999, p. 37. 
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frustrados estao sub-representados nas amostras de pesquisas de satisfa~ao, ja que 

eles se desligam repentina e rapidamente. 

A partir do momenta que a empresa passa a compreender elementos 

importantes como onde a experiencia mensuravel do cliente esta se expondo, o que 

o cliente valoriza nessa experiencia, como o cliente realmente se comporta depois 

de tal experiencia e, saber como tais elementos estao se inter-relacionando, poderao 

se utilizar de uma ferramenta importante e essencial para buscar a melhoria nos 

elementos das experiencias des consumidores que irao se traduzir em satisfa~o e 

fidelidade. 

As iniciativas de reten~ao de clientes devem focalizar a redu~ao das causas 

da evasao em vez de tentar recuperar clientes que ja estao a ponte de partir. 

Ternes como exemplo, as empresas de servi~os de assinatura que possuem 

uma poHtica de recupera~ao para lidar com aqueles usuaries que ligam para 

cancelar o servi~o. PoHticas desse tipo oferecem descontos de horas au ate de 

meses, alem de outros incentives para convencer o cliente a mudar de ideia. 

Contudo, para a maier parte dessas empresas, poucos esfor~os e investimentos sao 

feitos para reter as clientes que ainda nao estao a ponte de deixar o servi~o. 

As afirma~oes das empresas de que valorizam seus clientes nao se 

sustentam. Muitas vezes as pessoas se sentem preteridas par serem leais. Outras 

vezes, a preocupa~ao da empresa com seus melhores clientes faz com que outros 

clientes que geram receitas se sintam excluldos e pouco valorizados. 

4.16 0 FOCO NO CLJENTE 

Muitos profissionais reconhecem a importancia de manter o foco no cliente 

para garantir a competi~ao e o crescimento da empresa. No entanto, as esfor~os 

(muitas vezes dispendiosos) feitos par esses profissionais nao tern surtido as efeitos 

esperados. A razao principal e a compreensao superficial do que realmente significa 

ter o foco no cliente. Felizmente, algumas empresas nao estao se limitando a 

apenas desenvolver tecnologias e servi~os novas, mas tambem realizam ampla 

mudan~a empresarial e conseguem criar uma cultura de foco total no cliente quase 

posslvel de ser ilimitada. 
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Nao se trata de comprar programas de gestao de relacionamento com os 

clientes capazes de rastrear suas necessidades de consumo, nem de desenvolver 

servic;os sofisticados, ou mesmo processos como os que permitem desenvolver 

servic;os com as caracterfsticas solicitadas pelo consumidor. Falamos de uma atitude 

que chega a essencia da empresa, em suas realizac;oes e em tudo que e motivo de 

orgulho para ela. 

As empresas com esse prop6sito estao sempre em busca das melhores 

maneiras, mais rapidas e mais faceis de atender as necessidades dos seus clientes, 

e por isso se tornam indispensaveis. Tais empresas se superam ao oferecer as 

soluc;oes que cada cliente espera. lsso acontece pela constante inovac;ao, feedback 

dos clientes e aplicac;ao do conhecimento. Conforme o relacionamento se intensifica, 

os ganhos realmente sustentaveis se materializam, uma realizac;ao que nenhum 

servic;o consegue individualmente. A atividade da empresa se torna tao necessaria 

ao cliente que ele acaba investindo mais em maior variedade de ofertas e por 

perfodos mais longos. Ninguem diria que e facil direcionar o foco de urn empresa 

totalmente voltado ao cliente, mas esse e o unico modo de destacar-se entre os 

concorrentes. 

"0 conhecimento que as empresas tem sobre os clientes esta a/em 

do conhecimento das pessoas sobre o mundo"10 

4.171NTIMIDADE COM 0 CLJENTE 

Fala-se de intimidade com cliente como se esse conceito fosse a meta final 

pela qual trabalhar. No entanto hoje se percebe que, mesmo que urn born numero 

de empresas tenha atingido a satisfac;ao do cliente, nao consegue mante-la por 

muito tempo. A intimidade esta urn passo alem da satisfac;ao: significa dar aos 

clientes o que realmente querem, e na maioria dos casos sao beneffcios e 

resultados daquilo que ja compraram. A satisfac;ao nada mais e que urn estado 

mental. Assim, podemos compreender que satisfac;ao nao gera intimidade. 

Para se criar intimidade com o cliente e necessaria alem de personalizar 

servic;os, orientar toda a atividade para o ctiente individual. As empresas que querem 

10 HSM MANAGEMENT. Sao Paulo- SP. Savana: Ed.l7, Nov-Dez 1999, p.104. 
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criar intimidade com os clientes devem lutar para construir urn relacionamento 

duradouro, de Iongo prazo. Nao pensam em termos de "hoje"; preocupam-se em 

estabelecer urn dialogo com os clientes, tratando de conhece-los melhor e conhecer 

suas verdadeiras necessidades, a fim de satisfaze-los da melhor maneira possivel. 

Em resumo: as empresas que buscam ser intimas com seus clientes pensam neles 

individualmente, esmerando-se em atender as exigencias particulares, e fazem com 

que a rela<;ao seja duradoura. Os relacionamentos prolongados permitem maior 

compreensao e melhores conexoes. E e exatamente por esse motivo que essas 

empresas conseguem manter a lealdade ou fidelidade de seus clientes ao Iongo do 

tempo. 

Em urn born relacionamento ha equilibria entre dar e receber. Porem, muitas 

vezes as empresas nao retribuem a amizade, a lealdade e o respeito que pedem a 

seus clientes. 

4.18 DETERMINARVALOR 

0 sonho de toda empresa prestadora de servi<;os e definir seus pre<;os com 

base no que os clientes estao dispostos a pagar. Muitas metodologias tern sido 

propostas para isso, mas a questao continua sendo de diffcil solu<;ao. 

"Valor" e urn conceito subjetivo e determina-lo e o maior obstaculo durante o 

desenvolvimento de uma estrategia de precifica<;ao. Se quem vende seus servi<;os 

nao consegue identificar o valor que ele proporciona ao comprador, o pre<;o cobrado 

tende a ser irreal. Por outro lado, se nao tern familiaridade com o valor do servi<;o 

que lhe e oferecido, o cliente nao percebe uma razao clara e compensadora para 

seu investimento, e e improvavel que realize a compra. 

A precifica<;ao baseada no valor caracteriza-se ainda por obstaculos 

estruturais, privilegiando quesitos de facil quantifica<;ao e excluindo a aprecia<;ao do 

servi<;o a ser adquirido. Como resultado, delineia uma imagem pouco nitida da 

compra a ser feita, na medida em que desconsidera beneficios essenciais apenas 

porque estes exigem aferi<;ao mais sofisticada. 

Para superar esses obstaculos, enfatiza-se a necessidade de definir valor a 

partir do ponto de vista do comprador, e nao do vendedor. Muitas empresas ou 
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prestadores de servic,;:os erram ao supervalorizar as caracterrsticas de seus produtos 

em vez de ressaltar os beneffcios que o cliente de fato percebe. 

Deve-se tambem possuir como principia saber que o valor do servic,;:o deve 

superar claramente o das demais alternativas disponrveis no mercado. Caso isso 

nao ocorra, o prec,;:o acaba sendo fixado pelo concorrente mais agressivo ou menos 

sofisticado. Porem, e improvavel que essa concorrencia se concentre no valor, 

tendendo a cobrar prec,;:os artificialmente inferiores, o que deteriora o mercado. E 
muito diffcil definir prec,;:os baseados no valor quando nao se consegue diferenciar o 

servic,;:o de modo consistente. 

E necessaria ainda, levar em conta "todas" as fontes de valor e informar o 

cliente sabre a existencia delas. Exige a compreensao dos padroes comerciais e das 

aspirac,;:oes estrategicas do cliente, alem de um conhecimento sabre a dinamica 

economica de seu neg6cio. A partir dessas informac,;:oes, e possrvel estimar, 

quantificar, e definir a contribuic,;:ao do servic,;:o para um comprador especrfico. 
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5 ADMINISTRANDO PESSOAS 

0 controle dos servic;os pode ser vista como uma luta com tres participantes: 

o funcionario, os clientes e a propria empresa. Ao contrario de uma fabricante de 

bens, que raramente pode ver urn cliente enquanto produz o bern em urn local 

isolado, os prestadores de servic;os estao em contato permanente com o cliente e 

devem solidificar suas operac;oes tendo em mente a sua presenc;a fisica. Essa 

interac;ao define certo incidente critico que representa a maior oportunidade para, 

simultaneamente, obter ganhos e perdas, com relac;ao a fidelidade e satisfac;ao do 

cliente. 

Com base a essa interac;ao, o usuario fornece dados e informac;oes para o 

processamento do servic;o. Como tal, os clientes, muitas vezes, tern uma func;ao 

fundamental para a conclusao bem-sucedida do encontro de servic;o. Seu 

envolvimento no processo de produc;ao pode variar, criando cenarios diversos. Cada 

cenario reflete niveis diferentes de contato com o cliente e, como conseqOencia, 

cada sistema de prestac;ao de servic;os deve ser criado de maneira diferente. 

Em geral, a medida que a participac;ao do cliente aumenta, a eficiencia da 

operac;ao diminui. Essa interac;ao forc;ada gera incertezas na programac;ao da 

produc;ao. No entanto, aumentar a participac;ao do cliente nesse processo tornou-se 

uma estrategia popular para aumentar a oferta de servic;os disponiveis e prover uma 

forma de diferenciac;ao de servic;o. Essa estrategia Iibera o pessoal de contato para 

realizar outras tarefas como, servir a outros clientes ou ocupar-se de atividades nao 

relacionada com eles. Temos como exemplo os servic;os bancarios, que 

disponibilizam aos seus clientes o auto-atendimento, afastando o cliente diretamente 

do contato com os funcionarios da instituic;ao. lsso pode gerar incertezas quanta a 
dinamica do servic;o executado, tendo em vista que muitos dos clientes preferem o 

contato humane, uma vez que buscam urn relacionamento harmonioso e amigavel 

com os mesmos funcionarios que a empresa tenta separar. Sendo assim, muitas 

opc;oes de auto-servic;os de hoje sao baseados em tecnologia e, em muitos casas, 

os clientes sao deixados por conta propria em tentativas de usar essas novas 

opc;oes. 
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"As empresas nao devem nem querer ouvir falar numa equipe 

traba/hando 80 horas por semana. 0 que leva ao sucesso sao 

valores como respeito, energia e paixao". 11 

5.1 ADMINISTRANDO FALHAS 

Apesar de todos os esfor9os das empresas de servi9os, as falhas sao 

inevitaveis. As razoes para as falhas serem inerentes ao encontro de servic;o 

relacionam-se diretamente com as caracteristicas impares que distinguem os 

servic;os dos bens. Em virtude de sua intangibilidade, a comparac;ao das percepc;oes 

com as expectativas do cliente e uma avalia9ao altamente subjetiva; em 

conseqoencia, nem todos os clientes ficarao satisfeitos. Por causa da perecibilidade, 

o equilibria entre oferta e demanda e apenas casual. Os clientes de servic;os, 

portanto, sofrem atrasos de vez em quando, e funcionarios de servic;os 

ocasionalmente perdem o equilibria de sua paciencia, tentando lidar com o excesso 

de clientes ansiosos. Derradeiramente, a inseparabilidade poe o prestador de 

servic;os face a face com o cliente, o que resulta em uma enorme possibilidade de 

falhas. Essas falhas sao verdadeiros incidentes criticos que toda empresa 

prestadora de servi9os precisa saber administrar com rapidez e eficacia. 

A maioria das empresas se encolhe com a reclamac;ao de clientes por falhas 

operacionais da prestac;ao de servi9os; outras, no entanto, veem as reclama96es 

como urn mal necessaria na condu9ao do neg6cio. A verdade e que toda empresa 

deveria encorajar seus clientes a reclamar. Os queixosos estao fornecendo a 

empresa subsidies para corrigirem falhas operacionais ou administrativas. Dessa 

forma, estao dando o diagn6stico da experiencia, agindo como consultores para a 

propria empresa. Portanto, nao e com os reclamantes que as empresas devem se 

preocupar, em virtude de ter a oportunidade de explicar diretamente ao cliente os 

motivos das falhas e se desculpar; mas sim, com os nao reclamantes. Os 

consumidores que nao reclamam ja foram ou estao prestes a encontrar outra 

empresa. 

11 HSMMANAGEMENT. Sao Paulo- SP, Savana: Ed.l7, nov-dez 1999, p. 78. 
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"Menos de 5% dos consumidores com problemas, fazem rea/mente 

reclama~es as empresas". 12 

5.2 RECONQUISTAR A CONFIANCA 

E mais facil criar confian9a da estaca zero do que recupera-la depois da 

perda, mas isso nao quer dizer que a empresa nao deva ao menos tentar. 

Urn dos maiores erros que as organiza9oes cometem quando tentam 

recuperar a confian9a perdida e colocar urn curative na ferida. Nao possui etica uma 

empresa que afirma que urn discurso motivacional aos funcionarios ou uma rapida 

consultoria para tentar melhorar os servi9os possam consertar tudo. Ao inves disso, 

e necessaria preparar-se para abordar a questao da confian9a por urn Iongo 

periodo. E necessaria facilitar a comunica9ao, dando oportunidade aos clientes que 

se sentirem insatisfeitos falarem e conquistar a confian9a deles. Tem-se que fazer o 

que se diz ser importante e atuar segundo o feedback recebido de seus clientes 

satisfeitos ou nao. 

E necessaria se comportar de forma a mostrar aos consumidores que as 

empresas podem ser parceiras de valor. Tambem e necessaria tentar provar com 

a9oes, que os relacionamentos de marketing nao precisam ser vazios, sem 

significados ou estressantes. 

lronicamente, as iniciativas dos profissionais de marketing para recuperar e 

consolidar o relacionamento com seus consumidores, costumam destruir ainda mais 

esse relacionamento. 

"Menos de 2% das reclama(_;oes feitas pelos clientes sao 

premeditadas ou fraudulentas". 13 

I 
I 

12 ZEMKE, Ron, SCHAAF, Dick. The service edge. 101 companies that profit from costumer care. New York: 
Plume, p. 319-321, 1990. 
13 IMPROVING services doesn't always require a big investiment. The Service Edge, p.3, July/Aug. 1990. 
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5.3 APLICAR 0 MARKETING PARAATENDER 0 CLIENTE 

Para os provedores de servi~os o mais importante e o atendimento do 

cliente, que come~a na linha de frente - recepcionista de urn restaurante ou hotel, 

por exemplo. Contratar, treinar, apoiar, estruturar e remunerar de forma adequada 

esses funcionarios para que possam estar sempre felizes, e o mais indicado para o 

born atendimento com retorno satisfat6rio do cliente, desde que as estruturas de 

conclusao da experiencia de compra sejam, tambem, suficientemente adequadas ao 

compromisso de uma boa experiencia. As empresas devem ter obsessao por seus 

clientes internos (funcionarios) e externos (clientes), porque se eles nao estiverem 

satisfeitos, com certeza sera melhor abandonar o neg6cio. 

Observamos que as empresas preservam determinadas culturas que 

valorizam alguma coisa e esquecem outras. lnterpretar esse comportamento e 

definir a orienta~ao de uma empresa e uma tarefa espetacular. Existem alguns 

profissionais que supoem que os clientes serao atraidos pelos melhores servi~os 

aos menores pre~os. Esse e urn conceito que deve ser revisado, pois melhores 

servi~os a pre~os e custos adequados podem variar de pessoa a pessoa em se 

tratando de algo tao subjetivo. 

Nessa etapa de orientar as empresas, existe a necessidade de se colocar 

em pratica a comunica~ao facil e para todos, independentemente de grau 

hierarquico dentro da organiza~ao. E necessaria estabelecer metas e premiar 

aqueles funcionarios que se destacam perante aos desafios expostos e apresentar 

regularmente os resultados de satisfa~ao de seus clientes. Reafirmamos a 

necessidade de mostrar para cada funcionario de cada setor, como seu 

desempenho ou uma a~ao isolada, afeta positiva ou negativamente nesses 

resultados de satisfa~ao, conquista e fideliza~ao dos clientes. Nesse contexto, citar 

OS fornecedores e parceiros tambem e importante. Eles tambem deverao estar 

voltados a assumirem a mesma postura de gerar satisfa~ao aos clientes. 

"0 consumidor vigilante e aquele que nao to/era mais produtos de 

segunda e servir;os pela metade. Os profissionais de marketing tern 

que estar atentos para que suas empresas elevem o padrao dos 

produtos e servir;os que fomecem". 14 

14 KOTLER, Philip. Marketing para o Seculo XXI. Sao paulo- Sp: Futura, p.108. 
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5.4 FOCO NO MERCADO 

Certamente a teoria de urn marketing competitive e ideal. Estudamos varias 

maneiras de atingirmos nossos clientes de forma a conquista-lo e desenvolver 

programas de fideliza~ao competitive. Muitas empresas, no entanto, esquecem de 

identificar corretamente o segmento de mercado correto, deixando de prioriza-lo de 

forma suficiente, e ainda, deixam de formar profissionais competentes nesses 

segmentos. 

lsso nao significa que essas empresas estao fora de foco. Se questionarmos 

uma agencia de viagem qual seu publico teremos a resposta de que seriam pessoas 

na faixa etaria dos 20 aos 50 anos, certamente de varias classes sociais. Porem, 

trata-se de urn grupo muito grande cujas necessidades sao bern variadas. Pessoas 

mais jovens, certamente estarao a procura de locais mais agitados, com 

oportunidade de conhecer novas pessoas, com uma vida noturna mais agitada, 

enquanto urn grupo acima de 40 anos preferem locais com menos agita~ao, com 

maier diversidade de locais a serem visitados, e de preferencia, buscando conhecer 

novas culturas. 

Posto isso, podemos questionar se teria essa empresa, feito urn grau de 

medi~ao de atratividade relativa desses segmentos, pois obviamente, essa agencia 

de viagens estaria investindo recursos para atende-los especificamente. Busca-se 

urn retorno sobre os investimentos em todo processo e elabora~ao de novos 

servi~os. Dessa forma procura-se estimar esse retorno e realocar recursos humanos 

e financeiros aqueles mais lucrativos. 

A existencia de profissionais direcionados a essa area, pode produzir urn 

retorno satisfat6rio de acordo com a meta que a empresa estipula. Contudo, 

real~amos a necessidade desses profissionais serem recompensados 

adequadamente. 

Analisado adequadamente cada segmento de mercado, aplica-se tecnicas 

avan~adas de segmenta~ao que podem ser por beneficios, fidelidade ou valor. 

Assim as empresas estarao reorganizando os segmentos mais importantes. 
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5.5 FOGO NA QUALIDADE 

A qualidade de prestac;ao de servic;os se faz por intermedio de pessoas. 

Quando se oferece urn servic;o de qualidade o lucro e conseqoencia. De fato, 

existem muitas empresas que focam seus desempenhos voltados ao lucro. 

Diferentemente das empresas que produzem bens, as de servic;os devem 

comercializar sua produc;ao a prec;os justos, que possa ter a credibilidade e 

aprovac;ao dos clientes, fazendo com que esse mesmo cliente retorne criando urn 

ciclo continuo de atendimento. 

A qualidade esta vinculada as necessidades do publico que a empresa 

escolhe para atender. Buscar conhecer seus valores impactara positivamente na 

motivac;ao de compra, o que faz com que todas as pessoas vinculadas ao 

atendimento se tornem responsaveis pela satisfac;ao do cliente. 

Os provedores de servic;os precisam sentir-se satisfeitos no trabalho, pois s6 

dessa maneira buscarao e alcanc;arao a excelencia no atendimento. lsso significa 

que, mesmo quando tudo parece perfeito, podera ficar melhor. Essa e uma pratica 

fundamental que visa o constante aperfeic;oamento dos servic;os prestados. 

5.6 SERA MELHOR 

COLLINS (2001, pg.144) afirma que toda empresa gostaria de sera melhor em 

alguma area, mas poucas realmente entendem - com profunda percepc;ao e clareza, 

e sem interferencia do ego - as atividades na quais tern real mente potencial para ser 

as melhores. E essa e a distinc;ao que se coloca como urn dos principais contrastes 

entre as empresas que trilharam o caminho da excelencia e as empresas do grupo 

de comparac;ao direta. 

Todas as empresas, independente de quao e no que sejam excelentes, 

enfrentaram dificuldades; mas ha uma s6 empresa excelente e duradoura cujo 

registro seja perfeito, imaculado. Todas elas passam por boas e mas; altos e baixos. 

0 fator crltico nao e ausencia de dificuldade, e sim a capacidade de superar e 

retornar mais forte. 

Alem do mais, se qualquer empresa deixar de por em pratica todas as 

descobertas, acabara caindo de novo. Nao e uma ou qualquer variavel isolada o que 

definira uma empresa como excelente e melhor de mercado. Porem, todas as pec;as, 
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trabalhando juntas em urn sistema integrado, com visao de Iongo prazo e de forma 

homogenea. 

A tendencia dos integrantes das empresas que se tornam as "melhores" e/ou 

"lideres" de mercado, e se tornarem e continuarem, companheiros, gostarem uma 

das outras e gostarem das empresas. lsso faz com que na fase de transi9ao -

tempo que se leva entre ser apenas mais uma empresa e ser a melhor - ou quao 

negro e ardente sejam o tempo e as tarefas, essas pessoas ainda se divertem. 

~Profissionais de marketing que nao aprendem a linguagem da 

melhoria na qualidade, se tomarao tao obsoletos quanto chaffetes. 

Os dias do marketing funcional ja passaram. Temos que pensar em 

profissionais que buscam a satisfagao dos c/ientes - defensores de 

c/ientes focalizados em todo o processo". 15 

15 KOTLER, Philip. Administra9iio de Marketing. Sao Paulo- SP: Prentice Hall- 2000, p.79. 
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6CONCLUSAO 

0 setor de servic;os ja detem a maior participac;ao no PIB dos paises 

desenvolvidos e em grande parte dos paises em desenvolvimento. No caso do Brasil 

sua participac;ao chega a 55% da economia nacional. Analisando de forma racional, 

mais da metade dos empregos em nosso pais, provem do setor de servic;os. 

0 marketing de servic;os tern como foco tres principais dimensoes: Os clientes 

atuais e potenciais, as funcionarios e a interac;ao entre empresa-cliente - a chamada 

hora da verdade. Somente quando estas tres dimensoes sao bern compreendidas e 

atendidas e que o marketing de servic;os pode alcanc;ar as resultados desejados. 

0 marketing de servic;os nao difere muito do marketing de produtos na maioria 

de seus aspectos, pais usam ferramentas bastante similares. Porem, o que se pode 

observar e que: o profissional que trabalha com marketing de servic;os deve 

compreender e dominar a sutileza que envolve esse tipo de atividade, uma vez que 

as servic;os sao predominantemente intangiveis. 

A maior preocupac;ao com a atividade de servic;os, e obter dos clientes a 

consciencia do servic;o oferecido como urn todo. lsso e: as servic;os oferecidos par 

determinada empresa au prestador de servic;os, e alga que ira satisfazer au ainda, 

surpreender de forma positiva o cliente, e nao se trata de urn "engodo" criado pelo 

marketing. Para urn marketing eficaz e preciso que seu processo esteja adequado 

para veneer determinadas barreiras. Toda comunicac;ao em marketing de servic;os 

deve ser direcionada a urn publico definido que realmente pretenda, au possa com a 

mensagem potencialmente pretender usufrui-lo. Com essa definic;ao de publico 

concebido e importante escolher a mensagem que fale as expectativas e fantasias 

das pessoas. Nao e raro alguem decepcionado com a atitude de alguma empresa au 

profissional e declarar que este e "puro marketing", quando o correto e o oposto: a 

empresa que nao satisfaz seus clientes au nao age com transparencia, faz qualquer 

coisa, exceto marketing. 

A qualidade tambem e urn dos fundamentos do marketing de servic;os, pais a 

impossibilidade de urn controle previa dificulta, em muitos aspectos, as coisas. E a 

qualidade que ira ajudar a melhorar a reputac;ao das empresas, onde determinada 

gama de cliente ira depositar confianc;a. Os servic;os excepcionais podem ser 

poderosos diferenciais na ausencia de outros. 
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Para identificar e diferenciar cada cliente, a empresa deve ter urn elevado 

investimento em banco de dados, e mais, deve contar com pessoas habilitadas a 

realizar analises e propor o produto sob medida. 0 valor patrimonial de uma 

empresa pode ser avaliado pelo valor patrimonial de seus clientes. 

Portanto, o papel do marketing de servi9os e investigar as oportunidades de 

mercado para planejar, organizar e oferecer assistencia de servi9os de qualidade a 

pre9os razoaveis que possibilitem satisfa9ao dos clientes e remunera9ao adequada 

aos profissionais. Ter como premissa que toda oferta de servi90 deve sempre partir 

do exame da demanda e sua compatibilidade com os recursos do profissional que 

ira presta-lo. 
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