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INTRODUÇÃO 

IMPORTÂNCIA E OBJETIVO DO ESTUDO 

CONSIDERAÇOES PRELIMINARES 

i\ 1nedida e.Jn que um País se desenvolve econômica 

lllente, maior é a tendência do crescillle:rll:to de sua área de 

serviços em decorrência do aumento gradativo da renda dos 

seus habitantes, o que permite a evolução do nível de vida. 

e a,mpliação das solicitações por serviços para 

dos desejos e necessidades da população. 

satisfáção 

Nos PaÍs:es. desenvolvi dos como os Esta dos Unidos, 

uma das Nações de maior Produto Nacional Bruto per capita do 

Jnundo 01, a atividade de serviços é responsável por 2/3 de 

todos os empregos pri vades (.2) e mais da metade da força de 

trahalho é empregada nas organizações de serviços em geral, 

inclusive o Governo (..3) • 

. Wi.lliaiD J. Re gan (4 1 a fi riDa a importância dos 

viços apresentando uma tabela (S) onde compara o Produto 

ser 

Na-

cional Bruto americano com a importância relativa do setor 

de serviços e a porcentagem de despes·as do consumo pessoal 

de serviços. Afirma que à medida em que o Produto Interno 

cresce,ocorre a ampliação das despesas de serviços. Salien 

ta tamliém que este comportamento obedece à lei formulada em 

1857, por Emest Engel C.6): 
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"Quando a renda cresce, a porcentagem gasta com 

supérfluos cresce rapidamente". 

Neste raciocfnio notamos que os serviços como 

atividade terciária da economia, em grande parte significam 

comodidades oferecidas ao pÚblico consumidor. 

Nos Estados Unidos em 1960, o PNB (Produto Na -

cional Bruto) era deUS$ 504.4 bilhões, onde os serviços r~ 

presentavam 26,2% do total do PNB e as despesas com o consu 

mo pessoal de serviços- representavam 40,2% (7). Emóora sem 

os- dados mais atualizados, imagina-se pelo atual valor do 

PIE norte-americano superior a um trilhão de dÓlares, que 

as- despes as com os scerviços representem uma parcela superior 

a 401 do PNB, com tend~ncia a crescer. 

Com o cresci_mento do setor de serviços, oMarket 

ing de serviços também se desenvolve, fazendo com que o es

tudo de sua atuação na atividade terciária da economia seja 

cada vez mais necessário e requisitado um ferramenta! teórl-_ 

co-prático para atender às diversas ·Empresas que atuam na -

quele setor. 

Não se pode esquecer nesta contribuição de MJ.rke_! 

ing aos serviços, o movimento consume ris ta (S) preocupado com 

excessos de desperdícios e a deterioração amó.iental. A ati 

vidade de Marketing ao satisfazer as necessidades e desejos 

dos consumidores, deve preocupar-se com a satisfação da so-
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ciedade tamb.ém a longo prazo, uma vez que uma dedicação to-

tal ao atendimento ao consumidor a curto prazo pode criar 

conseqtlências sociais adversas(9 ), causando a 'deterioração 

do ambiente, constituindo uma ameaça ã saúde, ao equilíbrio 

ecolÓgico ao espaço vital e a estética(lO). Desta forma, o 

serviço de comunicação pode significar mais e:xposição a mi

cro-ondas; mais serviços· médicos podem significar mais e:xpE_ 

sição ao raio X; mais serviços de transportes podem signifi:_ 

car mais poluição por resíduos combustíveis e aumento de 

ruídos para populações prÓ.ximas aos aeroportos e assim por 

diante. Tal posição pode levar ã incongruência de que o ho 

mem de Marketing, ao ma.ximizar satisfações· está, de igual 

' , , . d . . f - (ll) o . mane1.ra, ma.xillil.zan o 1nsat1s açoes . conce1 to social 

de MarketingOZ} também na área de serviços, com o objetivo 

de satisfazer desejos e necessidades dos consumi.dores a lon 

go prazo deve ser uma preocupação permanente do MercadÕlo -

go. 

O Brasil, emliora seja um País em desenvolvimen-

to,· apresenta uma posição destacada dos serviços na 

composição do seu produto in temo líquido. A análise ·da 

contabilidade nacional do período 1976/1981 apresentou a pa.!: 

ticipação do setor terciário da economia com número sempre 

superior a 50%031. A razão deste comportamento parece re

s·idir na elevada aplicação do volume de mão-de-obra empreg~ 

da ou subempregada no setor de serviços, principalmente nos 

~ 1 . <. (14) nuc e os. uru anos · • 
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O Marketing de serviços, no entanto, somente come 

ça a ser mais utilizado no Brasil nos anos 70, com ênfase 

~ f' . " ~ . (15) na area 1nance1ra, no setor uancario · . No entanto, al-

guns es-forços em outras áreas de ·Marketing de serviços bra

sileiros tamóém podem ser citados· naquela década(l 6 ). No 

Marketing de esportes menciona-se, por exemplo: 

a. "A Sociedade Esportiva Palmeiras realizou em 1972 uma r~ 

zoável campanha de comunicação para levar seus torcedo

res aos estádios:, através da agência de propaganda B .• A. 

' 

& Levy, com o oojetivo de criar novas fontes de 

para o cluhe O 71. 

-r.enda 

b. O Jockey Club. de São Paulo realizou em 19.73 uma campa -

nh.a publicitária para levar novos freqüentadores ao pr~ 

do (~18) :· 

Na composição do setor hrasileiro de serviços 

desejamos fazer referência a area das campanhas prestadoras 

de serviços públicos, para chamar a atenção para a evolução 

da imagem de. bons· serviços prestados pelas Companhias que 

estão adotando uma administração gradativamente semelhante à 

administração das ·EJ!!Presas privadas de boa reputação no mer 

cado. 

Emhora nao se possa generalizar este aspecto pa 

ra a maior parte da> Companhias de serviços públicos, é ine

gável a imagem favorável de Empresas como Telesp, Cesp e Em 
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presa de Correios e Telégrafos entre diversas outras, que 

vêm imprimindo gradativamente a seus negócios a mentalidade 

empresarial das Companhi,as privadas bem organizadas para o 

mercado, fazendo com que o público consumidor reconheça a 

atuação desenvolyida e tenha cada vez mais um nível adequa

do de atendimento C:l 91. 

A atividade de r.larke ting desenvolvi da nestas C:)_!!! 

panhias é provavelmente em grande parte responsável por es-

te comportamento, emhora pos-sivelmente- ainda tenham de evo 

luir bastante. para conseguir o pleno desenvolvimento deseji 

vel nas Empresas de serviços públicos no País •. 

Recente pesquisa realizada pela CESP -- "Compa -

nhia Energética de São Paulo", no interior do estado pauli~ 

ta, comprovou a boa imagem dos serviços prestados por dive2: 

s·as Empresas da área pública, emb.ora não se possa generali

zar este comportamento para todas elas (ZO). No Rio de Ja-

nei ro a Te lerj - "Telecomunicações do Rio de Janeiro S. A.'', 

em 1980 receheu o prêmio "Top de Marketing"CZ11 em decorrê_!l: 

cia da eficiente mudança da imagem negativa da Empresa para 

positiva através do tema "Telerj trabalhando como nunca"CZZ~ 

O llarketing daquela Companhia baseou-se nas metas: rede te 

lefônica (produto}; empregado satisfeito (condições opera -

cionaisl e ass-istente respeitado Cconsumidor}. 

Hoje em dia, em Empresas como a CESP e a Cm'tGÁS. 

em poucos minutos se tem em maos uma segunda Yia da conta 
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d d d <. 1 f- • (Z 3 ) - . " .d. a a re e e cavos te e on1cos - e e com preços suu.s1 la-

dos, mas adequados ã realidade, que a Companhia do Metropo

litano de São Paulo (METRLil consegue oferecer serviços efi-

cientes a milhares de paulistanos. 

No caso da CESP, julgamos necessirio maior li -

Iierdade da E111presa para a determinação de tarifas de acordo 

com a realidade de custo e h.oritios de utilização da ener -

gia, aliados a menor parcela de tributação repassada ao Go

verno .Federal para que a C ornpanhia cada vez mais ofereça me 

lhores s.erviços ã população. 

Estas. tarifas nao dependem da Empresa, mas sim 

do poder concedente através do DNAEE 

nal de Águas e Energia Elétrica. 

IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

Departamento Nacio -

O Narketing de serviços tem sido pouco estudado 

em comparaçao ao de produtos tangíveis·, mesmo em Países JPaÍS 

desenvolvidos. Sobre o assunto Roóert C. JuddC24 l salienta 

o fato dos serviços formarem uma grande parcela do total das 

transações de Marketing nos Estados Unidos, embora SE! tenha 

dedic'ado pouca atenção a ele na literatura especializada. 

Pela importância gradativa dos serviços, ã medi 

da em que Ull' País se desemrolve, pode-se afirmar que cada 
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de serviços, pronta para ser paga. Na TELESP há possibili

dade de imediata escolha de aparelhos telefônicos de diver

sas cores, diferentes tamanhos de cabos de extensão, servi

ços de in térp re tes para ligações internacionais, alugue 1 de 

telefone nas férias, o telecard funcionando como um cartão 

de crédito para ligações interurbanas e até um serviço de 

piadas gravadas. Na Empresa de Correios e Telégrafos além 

dos serviços tradicionais de entrega de correspondência, pE_ 

de-se adquirir até um álúum cartela contendo em ordem crono 

lÓgica e disposição adequada, todos os selos emitidos num 

de te rmínado ano. 

Para que essas Empresas públicas continuem a ter 

lioa imagem e cresçam em atendimento é importante que e.xís -

tam a verdade tarifária, custos compatíveis, ou suhsídios 

adequados, porque somente se pode oferecer bons serviços te~ 

do recurs·os para isso. Por outro lado, aquelas Companhias 

nao podem esquecer os programas sociais de serviços as elas 

ses de nível de renda mais pobre da população. 

Um dos desafios do Mnketing estratégico daque

las. ():)mpanhias, e faze.r com que estes dois aspectos aparen

temente opostos -preços reais e programas. s.ociaís· ... possam 

conviver harmonicamente no sentido de proporcionar b.ons ser 

viços à população .. 

Foi com realismo tarifário que a TELESP chegou 

a 3 mi.lhões· de telefones e conseguiu reformar e ampliar to-
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vez mais haverá necessidade e interesse em estudar as possi 

óilidades da aplicação de Marketing a esta atividade terciá 

ria da economia, o mesmo ocorrendo em relação ao setor de 

serviços das Empresas PÚl:ilicas. Dentro deste enfoque esta 

dissertação ol:ijetiva dar uma contril:iuição para o estudo de 

Marketing rias Empresas de serviços públicos, através de um 

estudo descritivo- um estudo de caso, numa das principais 

Companhias Concessionárias de Energia Elétrica do País. A 

Empresa escolhida será a CESP - "Companhia Energética de São 

Paulo". 

O traóalho focalizará os serviços de energia el~ 

trica da Companhia em geral e principalmente a área da Vic!:'_ 

presidência Divisional de Distribuição de Energia Elétrica, 

como setor que mais diretamente atua na atividade de Market 

ing de serviços da Empresa. Pela natureza e característica 

da dissertação, denominamos o trabalho de "Marketing de Ser 

viços de Energia Elétrica - um estudo de caso". 

Jj necessário esclarecer ainda que uma Empresa 

éoncessionária de Energia Elétrica óaseia sua atuação em 

três áreas fundamentais denominadas Geração, Transmissão e 

Distrihuição de Energia Elétrica. 

A área de Distril:iuição é a forma de ligação da 

Empresa com o Mercado consumidor através de seu programa de 

serviços de energia elétrica. Nesta atividade, a energia 

elétrica atua na área terciária da Economia, oferecendo seu 
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programa de serviços da mesma forma que· outros· ·setores como 

o Comércio e a Intermediação Financeira. 

Para efeito de contabilidade nacional, no entag 

to, a energiaelétrica é contahilizada no setor industrial no 

item "Serviços Industriais de Utilidade PÚb.lica"(ZSJ. Isto 

em decorrência da energia elétrica s·er uma atividade indus-

trial, ·por transformar as fontes geradoras· de energia, corno 

a água, em eletricidade, que por sua vez, após passar pelas 

linhas de· transrnis·são será oferecida ao pÚblico consumidor 

através dos diversos programas de serviços de energia elé -

tri.ca. 

Como este estudo deverá se preocupar com a area 

de Distribuição e a forma da comercialização dos diversos pro . -
gramas de serviços de energia elétrica, percebe-se o inte -

resse desta dissertação pela área de serviços e não 

área industrial. 

OBJETIVO DO ESTUDO 

O objetivos propostos para este estudo são: 

1. Revisão oib.liográfica sobre serviços 

pela 

No primeiro capítulo des·te estudo procuraremos 

avaliar as contribuições liioliogrâ!icas .sob.re o serviço e o 
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Marketing de serviços ab.rangendo os aspectos: serviços nos 

Países desenvolvidos; o e.xemplo dos Estados Unidos; servi -

ços no Brasil; definição; características e ·classificação 

dos serviços; instrumental de Marketing aplicado; aceitação 

do conceito de Marketing na área de serviços e a importân -

cia dos serviços no futuro. 

2. O mercado de energia elétrica no Brasil e na CESP -

::companliia Energética de São Paulo'' 

O segundo capítulo apresentará iniéi<'llmente o 

:mercado de energia elétrica nos aspectos; mercado total; te 

gional; do Estado de São Paulo e a participação da CESP nes 

tes mercados·. 

A segui.r focalizando a Empresa CESP em maior de 

talhe, o traõ.alho abrangerá: características da Companhia 

em geral; áreas de atuação no mercado de energia; organogr~ 

ma administrativo da Empresa e respectivas áreas que atuam 

em Marketing. 
o 

3. Marketing da CESP na Vice-Presidência Divisional de 

Dis-tribUição de Energia: Elétrica 

O terce.iro capítulo procurará mostrar com mais 

detallies· a atividade desenvolvida naquela Vice- Presidência, 
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como area que mais diretamente utiliza o instrumental de 
I 

Market.ing na CoJTipanli.ia, a través dos seguintes aspectos: atri 

õ.uições e organograma da Vice- Presidência; principais conip~ 

tências· dos seus diversos Órgãos e respectivas considera-

ções do ponto de vista de Marketing, com ênfase na atuação 

dos Departamentos de Distribuição e Comercial. Serão tam -

bém apresentadas as principais características de cada um 

dos prpgramas de serviços de energia elétrica oferecidos p~ 

la Companhia e considerações sob.re o Marketing envolvido em 

cada programa. 

4. Estágio atual do Marketing da CESP eiii relação ao es

tágio da arte do 1-iarketin:g de s-erviços 

No quarto capítulo do trabalho verificaremos o 

atual estágio de desenvolvimento mercadológico da CESP em 

comparação aos estágios mais evoluídos que podem ser alcan-

çados por Empresas que adotam o conceito de Marketing. Se

rão taljlÕém apresentadas algumas das principais comparaçoes 

do atual estágio da CESP com as contribuições bibliográfi -

cas apresentadas no primeiro capítulo sob.re o Marketing de 

serviços. No capítulo também será mostrado uma sugestão de 

modelo' alternativo para utilização na estratégia mercadoló-
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gica da Empresa e nos programas de serviços de energia elé

trica desenvolvidos na Vice-Presidência de Distribuição bem 

como outras sugestõer de interêsse. 

Finalizando,na dissertação serao apresentadas as 

conclusões sobre os estudo, bem como sugestões para futuros 

trahalhos. 

5 - Conclusões, recóin€mdações e sugestões para futuras dis 

sertações 

HETODOLOGIA 

De acordo com as normas para solicitação de pr~ 

posta de dissertação da EAESP - "Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas", de 5 de 

abril de 1974, esta dissertação de natureza descritiva, pe~ 

tence ã categoria "B" do tipo III, ou seja, urna dissertação 

qe análise teórico-empírica através de análise específica de 

correspondência entre uma caso real e hipóteses, modelos e 

teorias. 

A metodologia adotada será a do estudo descriti 

yo de caso. O estudo será descritivo, porque destina-se a 
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descrever as caracterís·ticas de determinada situação atra -

vés de coleta de dados, com ohjetivos definidos, hipóteses 

a serem pesquisadas utilizando projeto formal para evitar a 

obtenção de informações desnecessárias e inclui uma inter -

pretação por parte do investigador. 

O método adotado serâ o estudo de caso, porque 

s·e estudará de maneira intensiva o caso de uma Única Empre

sa onde a ênfase serã dada na .obtenção de uma descrição e 

to:mpreensão a mais completa possível dos fatores relevantes 

que se referem aos objetivos e hipóteses propostos. 

1. Limitações quanto ã metodologia 

Neste estudo de caso, à investigador deve evi -

tar o perigo de ver na Empresa o que quer ver ou espera ver 

em lugar da realidade. Como este tral:ialho envolve descri -

ções detalhadas de situações da Companhia, selecionadas atra 

vés de um método formal de ohservação e registro elaborado 

pelo autor da dissertação, pode-se incorrer no êrro de condu 

zir o estudo para análise de situações que possam justifi

car idéias pré-concehidas de comportamento e nao a descri -

çao imparcial das principais situações que permitam visuali 

zar· o verdadeiro comportamento da Organização em relação aos 

objetivos· propostos. 
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E~necessário também tomar cuidado para evitar 

o êrro de dar valor demasiado a algumas situações particu

lares que em relação ao todo não demonstrem necessáriamente 

a realidade da Companhia, levando a conclusões com falsas 

bases e generalizações indevidas. 

Outro fato restritivo é a existência do sigilo 

empresarial, comum a qualquer Empresa referente a estraté

gia de ação de seus negócios, com maior razão ainda na Comp~ 

nhia de Utilidade PÚblica , o que pode conduzir a conclu

soes apressadas de influência inclusive na opinião pública. 

Estes aspectos fazem com que a cada momento 

devam ser consideradas cuidadosamente as informações divul

gadas e as abordagens apresentadas para escrever a verdade 

sem dar margens a interpretações errôneas. 
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Outra restrição.ê _a irilpossibilidade que o estu-

do de caso apresenta para permitir generalizações para todas 

as situações semelhantes a partir da observação de apenas um 

caso, embora com necessárias adaptações â realidade de ou

t_ros casos, prova1relmente muitas das observações em determi 

nadas circunstâncias possam ser utilizados. 

Devemos tmnbém salientar as limitações quanto ·a 
literatura consultada. Como e.xistem poucos livros sobre ser 

viços, a pesquisa bib.liográfi c a, além destas poucas obras 

e.xistentes, terá como base textos de revistas, jornais e c~ 

pít.ulos de livros estrangeiros e nacionais sobre Marke tfug e 

administração de Empresas. Com relação â informações sobre 

energia elétrica, serão utilizadas publicações- disponíveis 

na CESP e informações coletadas diretamente das fontes nas 

diversas áreas· da Companhía, bem como livros, revistas e re 

cortes de jornais sohre energia. Com relação ao setor eco

nômico de serviços no Brasil, serão consultados livros, re

cortes de jornais e revistas brasileiras. Espera-se que t~ 

do o material bibliográfico utilizado ~eja considerado rele 

vante para os objetivos propostos na dissertação e 

ser- adotado inclusive em trabalhos subseqUentes. 

2. Vantagem da: metodologia adotada 

possa 

A vant~gem da utilização do estudo de caso nes

ta ·diss·ertação pode ser atribuída â possiliilidade da técni-
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ca permitir descrever detalnadamente as principais situa 

ções reais da Companhia e a comparação com modelos e teo -

rias, de acordo com os oó.ietivos propostos. 

Apesar da complexidade da tarefa e os cuidados 

que se fazem necessários, o fato do autor desta dissertação 

trabalhar h.á quase quatro anos na CESP precisamente na área 

objeto desta dissertação numa autêntica observação partici

pante(26~. tendo acesso profissional a todo tipo de informação 

disponível e viver o dia a dia do Marketing da Companhia, f~ 

cilí.ta a tarefa de procurar descrever e interpretar os fa -

tos mais relevantes aos objetivos propostos no estudo. 

3. Hipóteses para: aplicação no estudo descritivo 

método do caso 

pelo 

Nesta monografia serao adotadas duas hipóteses 

para comprovaçao. 

1. A prática do Marketing de serviços de energia elétrica 

da CESP - "Companhia Energética de São Paulo" ainda nao 

se encontra no estágio desejável para uma Empresa de 

serviços públicos no Brasil, apesar da boa imagem que 

desfrutam seus serviços junto ao público consumidor. 

2. O Marketing de serviços de energia elétrica da Companhia 

apresenta gradativo desenvolvimento em direção a está -

gios mais evoluídos de atuação em M.arke ting. 
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NOTAS 

(ll Paul A. Samuelson, Introdução a análise econôniica,(Rio 

de Janeiro: Livraria Agir Editora,· 1975), pág. 88 

OBS.: vide nos anexos,o quadro_ n9 1 onde são ap~ 

sentados os dados de 1973, referentes ao 

PNB per capi ta de 20 diferentes países. 

C:2l William J. Stanton, Fundamentos de Marketing, (São Pa!:!: 

lo: Biblioteca Pioneira de Administração de Negó -

cios, 29 vol., 1980), pág. 690. 

Pl Larry J. Rosenlíerg, Marketing, (New Jersey: Prentice 

Hall Inc. , 19 77) , pág. 39. 

(_4} W:illiam J. Regan, "Th.e service revolution", Journal of 

Marketing, july, 1963, pág. 58 

f.5l Comparação do Produto Nacional Bruto americano, 

quadro n 9 2 , nos anexos ' 

vide 

(6) Lei de Ernest Engel -· Lei elalíorada em 1857 e ci.tada 

por William J. Regan - "The Service Revolution" 

· J'ournal of Marketing, july 1963, pág. 60 . 

. (7} Williarn J. Regan - "Th.e Service Revolution", Journal 

- of Marketing, pág. 60. 
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(8) :Movimento Consumerista. Pode-se definir consumerismo 

como: 

"O conjunto de es·forços dos consumidores em busca 

de reparações, restituições ou soluções para a insa 

tisfação que tenham acumulado na aquisição de seu 

padrão de vida". 

FONTE: R. H. Buskirk eilld U. T. Rothe, "Consumerism : 

an interpretation", Journal of Narketing, vol. 34, 

outubro 19 70, p âg. 62. 

(91 Phílip Kcitler, Administração de :Marketing, ·análise, pla 

nejamento e controle, (São Paulo, Editora Atlas, 1972) 

pâg. 55. 

(10) João :Mesquita Pereira Zerio, "Consumerismo: Nível das

preocupaçoes dos setores empresarial e público com 

a satisfação do consumidor: um estudo exploratório", 

Dissertação apresentada ao curso de pós-graduaçã·o da 

EAESP}FGV. São Paulo, 1979, pág. XIII.. 

(lll João Mesquita Pereira Zerio, "Consumerismo: Nível das 

preocupaçoes dos setores empresarial e público com 

a satisfação do consumidor: um estudo explora tório", 

pág. XIV. 

OBS.: Um e:xemplo de maximização de satisfações e 

ao mesmo tempo maximi zações de ins a tis fações 

pode ser observado no movimento do "GRAMPI"

Grêmio dos Amigos das Pitangueiras, no Guaru 
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já, Estado de São Paulo, para alcançar o o~ 

jetivo de impedir a ocorrência de qualquer 

tipo de poluição na praia das Pitangueiras. 

Naquela estância balneária, os desejos e 

necessidades de grande número de comprado -

res em potencial de prédios de apartamentos, 

levou a uma oferta considerável destas edi

ficações. Em decorrência, a infra-estrutu

ra õ.ásica de saneamento da cidade, aprese!:_ 

tou problemas para suportar esta demanda a

dicional de pessoas, principalmente na epo

ca de férias de verão. 

Uma das principais insatisfações ocorreu em 

virtude da crescente poluição da praia. O 

"GRAMPI" cansado de pedir solução para o 

prohlema de um velho e teimoso esgoto que 

despejava s~us detritos "in natura'' na praia 

de Pitangueiras, organizou uma manifestação 

incomum no local. Numa manhão de janeiro de 

19.80 as ruas da sofisticada praia do Guaru-

já foram invadidas por pessoas nao menos 

ilustres, como o eJC-Governador Abreu Sodré, 

que carregavam cartazes com dizeres "quere

mos melhoramentos", onde está o dinheiro de 

nossos impostos?". O ·grupo exigia a cons -

trução de uma nova rede de esgotos, já que 

a e:xistente com mais de 50 anos, não aten -
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dia às necessidades e um serviço eficiente 

de liEpeza da área. As faixas ficaram de

penduradas nos prédios de frente para o mar 

por quase um mês. 

O prefeito do Guarujá Jaime Daige e o dire

tor da SABESP para a Bai.xada Santista proc~ 

rarmm os manifestantes. A solução do pro

Iilema do esgoto junto às pedras· que iniciou 

o Jnovilnento foi quase imediata, enquanto a 

SABESP concordou em planejar uma nova .ré de 

já iEplantada. 

FONTE: notícia veiculada no jornal Folha de 

São Paulo, de 11 de fevereiro de 1982, pág 15) 

0.21 Conceito Social de Marketing. :E! uma orientação para 

o cliente que tem como retaguarda o marketing inte 

grado e com vistas a gerar satisfação do cliente e 

IieJn-estar do consumidor a longo prazo como chave pa 

ra o atendimento das metas organizacionais. Philip 

Kotler, Administração de Marketing, análise, plane 

jamento e controle, pãg. 55. 

(131 Participação do Setor Terciário da Economia no Brasil 

Revista Conjuntura, vol. 35, fevereiro de 1981 

pág. 11. 
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(14) Brasil - 1978 . população economicamente ativa. Vide 

tabela n9 3, nos anexos. 

(15). Serviços na Área Financeira rio Setor de Bancos. José 

Augusto Guagliardi em "Um modelo de organização de 

Marketing para bancos comerciais" - Dissertação de 

mestrado na Faculdade de Economia e Administração 

da Universidade de São Paulo, 

pág. 4, menciona: 

São Paulo, 19 73' 

"No Brasil somente na década dos anos 70 se come -

çou a falar em Ma rketing bancário ou Marketing fi.,. 

nanceiro, porém o seu uso se restringiu a poucas 

organizações, mas sem uma sofisticação que já se 

faz necessária". 

OBS.: O autor cita ainda que oficialmente as pou-

cas organizações que começaram a falar em· 

Marketing no início da década de 70 eram: 

Banco Itaú e· Ci tybank, conforme informações 

da Revista Exame, n9 44, fevereiro de 1971. 

(16). Philip Kotler, Administração de Marketing, análise 

planejamento e controle, pág. 1138. 

(17) Philip Kotler, Administração de Marketing análise , 

planejamento e controle, pág. 1139. 
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(18) Ph.ilip Kotler, Adniinistnição de Ma:rketing análise, 

planejamento e controle, pág. 1139. 

(19} Imagem dos Serviços Prestados por Diversas Empresas da 

Área Pública, vide Gráfico n9 1. 

(20.1 Imagem dos Serviços Prestados por Diversas 

da Área PÚblica, Vide Gráfico n91. 

Empresás 

(.21} Prêmio Top de Marketing. Prêmio oferecido anualmente 

pela ADVB - "Associação dos Dirigentes de Vendas do 

Brasil" aos 10 melhores casos de M.lrketing, de acor 

do com o julgamento de comissão _examinadora. 

(221 TELERJ - "Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A." 

Foi uma das 10. emp;resas vencedoras do Top _de Market 

ing de 198U, conforme citação da RevistaMarketing, 

edição especial de dezembro de 1980. 

(23} Entrevista pessoal realizada no departamento de Comu

nicação da TELESP em março/1982. 

(_241 Rohert C. Judd, "The case for redefining services" 

Journa:l of Marketing, january 1964, pág. 58. 

' 
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(25) Conceito de Serviço de Utilidade PÚblica - Estudos APEC 

A Economia Brasileira e suas Perspectivas - Apeção -

XVIII, (Rio de Janeiro, APEC Editora S.A., 1979) 

pág. B-5. 

~261 Observação Participante - A observação participante 
~ 

e 

a coparticipação consciente e sistemática, tanto qu~ 

to as circunstâncias permitirem, nas atividades co 

muns de um grupo de pessoas e, se necessário, nos 

s,eus interesses, sentimentos e emoçoes. O propôs i

to deste método é oliter dados soo.re o comportamento 

através àe contatos diretos e em atuações específí-

cas nos quais· a disto!!Jção resultante do fato de ser 

o inyestigador agente estranlio é reduzido ao mínimo. 

FONTE: Florence R. Kluckhohn, "O método de observa 

çao participante no estudo das pequenas comunida 

des", Revista Sociologia, vol. VIII, n9 2, 1946, 

pág. 103 • 

. Citado por: Oracy Nogueira, Pesquisa social 

(,São Paulo: Editora Nacional e Editora da USP 

Universidade de São Paulo, 1968), pág. 93. 
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Este capítulo tem o propósito de apresentar as 

principais características· do setor de serviços e mostrar di 

versos·, conceitos da teoria de Marketing aplicados 

bens intangíveis. 

àqueles 

Inicialmente, abordaremos o estudo dos serviços, 

mostrando que esta atividade se amplia à medida em que um 

País alcança maiores estagies de desenvolvimento econômico. 

Procuraremos demonstrar este fato atraves da análise do e:xem 

plo norte-a:mericano como Nação desenvolvida. Passaremos em 

seguid1:1 ao exemplo do Brasil, c~mo País em vias de desenvol 
• , I 

v~mento, co.m elevada participação dos serviços em . relação 
• 

ao Produto Interno Bruto, em decorrência de sua peculiarid~ 

de de nação continente e mãõ-de-obra em grande parte aloca

da na atividade terciária da economia. A partir desta aná

lise ai:>ordaremos a definição dos serviços, suas principais 

características e formas· de classificação. 

Com relação ao Marketing de serviços, o traba -

lho abrangerá sua aceitação nas diversas Empresas do setor 
I 

' 

terciário e sua importância na atividade econômica de serv~ 

ços do futuro. 
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· 1.1. Serviços nos Países D.esenvolvidos. O exemplo dos 

Estados Unidos 

A atividade de serviços ocupa uma posição bas -

tante destacada nas transações diárias dos consumidores dos 

Países desenvolvidos, registrando-se a mesma tendência de 

crescimento emóora em menor escala, nos Países em vias de 

desenvolvimento, ã medida em que se ampliam suas economias(l). 

A expansao dos serviços nos Países desenvolvi 
---~ - -~ 

dos, como os Estados Unidos, é devida, em grande parte, ao 

aumento gradativo da renda dos habitantes' permitindo a evo 
....... _______ - - -- ----~- ---- -· 

lução do nível de vida e ampliação da procura de mais servi_ 

ços para satisfação dos seus desejos e necessidades(Z). Ç 

Em decorrência desse comportamento, o Marketing ---- -
de serviços tende a ter seu desenvolvimento ampliado, sendo 

- . 

requisitado cada vez mais um ferramental teórico-prático p~ 

ra atender os diversos setores da atividade terciária da 

. (3) 
econom~a ·. 

Para uma maior percepçao da evolução da impor -

. tância da atividade de serviços na medida em que um País se 

desenvolve, existem teorias que 

por que passam os Países em sua 

estabelecem três estágios 

- - . (4) evoluçao econom~ca . 

I 
I 
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No primeiro estágio, correspondente à economia 

de baixo nível, a força de trabalho dos habitantes é con -

centrada na agropecuária e na indústria extrativa animal e 

vegetal. No segundo estágio, destaca-se a atividade manu-

fatureira, enquanto no terceiro estágio, as atividades em 

maior evidência abrangem ao comércio, o transporte, as fi

nanças, às comunicações, a construção civil, às profissõés 

liberais e os serviços da área Governamental. 

Nos Estados Unidos, País deste terceiro es·tá -

gio, estima-se que:r<Q-s-5-erviços representem para os. norte-, a

mericanos de~, 50~~ total das suas transações ÇS). Em 

cada dólar ~ue eles~tam, cerca de 42 centavos, são enc_a 
~· 

minhados para o pagamento das prestações na área terciária 

da economia (61. 

A atividade d.e serviços naquele País, ~ e re.spon 

s·ável por 2/3 de todos os· empregos privados(?), e mais da 
~------.... 

metade da força de trabalho é utilizada nas organizações de 

serviços em g~.L..-in:.J.-us±-ve-o=Go~:_:r;.:ÇSJ.-: Os números da 

participação dos serviços no PIB norte-americano, mostra

vam o crescimento de 21,8% em 1952 para 26,2% em 1960(91 o 

. mesmo ocorrendo com a participação dos serviços em relação 

às despesas de consumo pes·soal com crescimento de 31,9% em 

1948 para 40,2% em 1960[lOl. 
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g interessante salientar que na época de re -

1:
! 
traç.ão do consumo supérfluo que ocorreu durante a segunda 

guerra mundial, no período 1939 a 1945, as despesas com I os serviços nos Estados Unidos gradativamente sofreram de 

clínio, fato característico daquela época de austeridade 

e esforço de guerra, para novamente apresentar elevaÇão , 

apos o término do conflito mundial e o desenvolvimento do 
~ 

~apos guerra(ll). 

Para os que possam ficar surpreendidos com a 

relativa importância dos serviços,· convem salientar que 

em decorrência de uma grande parte dessas transações serem 

realizadas de maneira rotineira, rápida e simplificada 

uma grande parcela da população provavelmente não perce

be a totalidade de contratos de serviços mesmo sem nenhum 

comprovante, que realiza todos os dias. 

ta que: 

John M. Rath.mell (lZl, a esse respeito, salien 

"Se pararmos um pouco para analisar a quanti-

dade de serviços··que é prestada para suprir as 

necessidades e desejos do consurrádor, ficarí~ 

mos impressionados com a sua quantidade. 

Guarde um registro de cada compra que você fez 

na qual você veio com as maos vazias ... Em ca 

da uma destas transações voce não tem ·visto 
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sua aquisição. Na linguagem do dia a dia, v~ 

cê tem comprado um serviço. Para ser mais 

preciso, você tem comprado um produto intangf 

vel". 

Na realidade, se guardássemos um registro des 

sas compras, o volume da papelada armazenada seria surpree!!. 

dente após o período de um ano. 

(_ "Ficamos de maos vazias" utilizando aexoressao 

de Ratnme 11 (l3) , embora em nossas mãos ainda restal" ou n ao, 

os respectivos recibos, notas de serviços, h.onorários, car 
~ 

nes e outros comprovantes, em e:xe.mplos como: o aluguel de 

uma casa no período de férias de um mês no campo; um tele-

fonema interurhano; o envio de telegramas; o pagamento de 

pedágio; uma viagem de Ônibus; o corte de cab.elos; hosped~ 

gem num hotel; aulas particulares; pagamento de um lianco 

em razão de empréstilno pessoal; mensalidades de escola; uma 

sessão de cinema; uma viagem de avião; uma consulta médica 

etc· •• ~ 

Em cada uma dessas transações, o consumidor com 

pra um produto intangível que não se pega, não se cheira , 
~-·-nao se apalpa, geralmente nao se e~erimenta antes de com-
....____ --- . 

prar, mas permite sensaçoes que compensam o dispêndio mo-

netário necessário, na realização de desejos e necessida -

des. Essas e tantas· outras transações fazem parte integran 
.. --

te do cotidiano da população de um País. 

\ 

' .I 

' 
J 
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1.2. Serviços nos Pafses em vias de desenvol

vimento. O exemplo do Brasil. 

O Brasil , embora seja um Pais em vias 

de desenvolvimento, também apresenta uma elevada participação 

·no setor de serviços, conforme é mostrado no seguinte quadro: 

QUADRO 4 

BRASIL- PRODUTO INTERNO L!QUIDO-( CUSTO DOS FATORES). PARTICI

PAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA EM PORCENTAGEM 1976/1981. 

-

197711978 
i i . 

ESPECIFICAÇÃO 1976 1979 I 1980 11981* 

SETOR PRIMÁRIO 

(agro-pecuária e atividade 
~xtrativa vegetal e .animal} 10,7 12,4 11,1 10,9 10,3 13,0 

SETOR SECUNDÁRIO 

(indústria e atividade extra 
. tiva mineral) - 38,4 37,3 36,0 36,2 36,9 34,0 

SETOR TERCIÁRIO 

. (serviços) 50,9 50,3 52,9. 52,9 52,8 53,0 

FONTE: Centro de contas· nacionais e centro de estudos fis
cais. Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, fe
vereiro de 1981 

OBS.: * Dados estimados por João Sabóia e Reinaldo Gonçal 

ves (pesquisadores do Instituto de Economia Indus -

trial da Univeridade Federal do Rio de Janeiro). 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo de 24 .de janeiro 

de 1981, pag 31 . 

A razão dessa alta participação, parece resl

l dir no elevado volume de mão~de-obra, empregado ou subempr~ 
·. gado no setor de serviços, principalmente nos núcleos urba-

nos. 
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José Paschoal Rosseti (l 4) comenta que o cres-

cimento da sociedade urbana de serviços no País refletiu-se 

na ampliação da taÃa de contribuição do setor terciário que 

pass·ou de 49% no após guerra para a taxa de 52,9% em 1979. 

Podemos salientar ainda que esta e~ansao da 

atividade terciária da economia, entre outras razões é devi 

da às dimensões· continentais do País, atualmente com 3. 951 

municípios (lS) e 8. 511.965 km2 de área total (l6), o que ob:ri_ 

ga o Governo a uma considerável infra-estrutura em serviços 

nos setores de defesa, policiamento, justiça, saúd~.- educa-
-------~-- . ·- .. - -- - . . . .---~--- ----

çao e outros serviços públi.co.s-,-e.m maior ou menor intensida 
-~ ... ____ --~- -- . . - ... . -

de, de acordo com a importância de cada um dos !-Iunicípios de 

todo o território brasileiro. Deve-se também mencionar co-

1l!O importantes áreas do setor de serviços, o comércio de 

mercadorias,· a intermediação através àos bancos e outras en 

tidades financeiras, as· comunicações, a área de turismo, a 

armazenagem e os transportes. para todo o território nacio

nal Cl?).. Uma visão mais detalhada da importância dos subco!!l 

ponentes do setor de serviços.na formação da atividade ter

ciária da economia em 1981, pode ser observada a seguir atr~ 

vés de uma estimativa feita por João Sabóia e Reinaldo Gon

çalves(l8) onde é apresentada a contribuição daqueles subs~ 

tores pelo critério da formação dos custos dos fatores no 

Produto Interno Líquido do País. 
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QUADRO 5 · 

BRASIL - SETOR TERCIÁRIO DA ECONOMIA - (serviços) 

COMPOSIÇÃO DOS DIVERSOS SUBSETORES PELO CRITERIO DO 

DOS FATORES 

-

...... SUBSETORES PARTICIPAÇÃO (%) 

Comércio 30,4 

Intermediação financeira 16,2 

Aluguéis 15,7 

Governo 14,1 

Outros serviços 14,0 

.Transport.es e comunicação 9,6 

TOTAL .100,0 

19 81 

CUSTO 

FONTE: Jornal Folli.a de São Paulo d 24 ~ · · d , <' • - c•.e ]aneJ.ro e 

OBS.: 

1981, pag 31. 

Dados estimados por João Sabóia e Reinaldo Gonçal -

-ves (pesquisadores do Instituto de Economia Indus -

trial da Universidade Federal do Rio de Janeiro). 

1.3. Defínição de serviços 

São diversas as definições de serviços. Ini

cialmente, citaremos a de Paul H. Nystron 0 9 ) de 1954, mais 

para situar historicamente as características das definições 

. 
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sobre serviços da época, uma vez que a definição apresenta

da restringe àquela atividade somente às ações manuais . 

. Nystron(:!O) deu aos serviços duas conotações, 

uma no sentido mais amplo, considerando os serviços como 

abrangendo as atividades que envolvem manualmente os produ

tos até a entrega ao consumidor final. A outra, limitando 

os serviços apenas ã mão-de-obra alocada ao próprio produ -

to: 

"Em seu sentido mais amplo, serviços dos pro-

dutores são todas as atividades feitas manual 

mente para tornar as mercadorias· lucrativas p~ 

~a seus atacadistas e varejistas e que ajudam 

o consumidor final a obter a máxima satisfa -

ção do uso das mercadorias. 

Num sentido mais limita do, serviço e a parte 

da produção referente somente as atividades que 

são feitas para fazer com que os produtos ap~ 

sentem performance satisfatória para os usuá-

rios". 

O conceito de "performance satisfatória para 

usuários" mencionado na definição nos parece· mui to vago. Pr~ 

curando-se interpretar o autor, percebe-se que, provavélme~ 

te, ele desejou mencionar atividades manuais de produção que 
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permitam melhor performance para os consu:midores finais . 

Como exemplo poderíamos citar a trava de segurança para maior 

tranqliilidade de operação do eletro-doméstico faca elétri -

ca, trava esta que permite maior tranqUilidade ao consumi -

dor e cuja montagem foi feita manualmente por um e!fipre gado 

especializado, utilizando equipamento adequado. 

De acordo com es.ta conceituação, serviços co

mo assistência técnica não entrariam no sentido limitado da 

definição, com preocupaçao apenas na a ti vida de manual de 

produção dos bens. Estariam incluídas no sentido amplo da 

defínição que objetiva a máxima satisfação do consumidor. 

Voltando à definição~çl~_lll)'.<;.:t:t:Q..n~(Zl), cri ti c a-
----~ ~---- .. - -~ 

mos a sua limitação a atividade de serviços envolvendo so

mente formas' de ações manuais. Assim sendo, os serviços prei 
~---------~--- .... , 
tado~ por máquinas automáticas na fase de produção ou em o~ 

tros estágios até o consumidor final não estariam incluídas 

na definição. No atual estágio de desenvolvimento industrial, 

quando já se utiliza roo.ôs em fábricas, como o que. ocorre no 

Japão, nota-se a limitação da definição de Nystron (Z
2 l de 

1954. 

De acordo com a definição dada pela AMA - ''Ane 

rican Marketing Association ( 231- em 1960, serviços sao: 
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"Aquelas atividades, vantagens ou satisfações 

que são oferecidas à venda ou que sao propor

cionadas em conexão com a venda de mercado 

rias. Exemplos: divertimentos; serviços de 

hotel; serviço de energia elétrica; transpor

te; serviço de harbearia e salões de beleza ; 

serviço de reparo e manutenção; escritórios 

que trabalham com avaliação de crédito. Esta 

lista é simplesmente ilustrativa e nenhuma te~ 

tativa tem sido feita para completá-la. 

O termo tamhém se aplica às várias atividades 

como a expansão de crédito; conselhos e ajuda 

aos vendedores; entrega com a qual o vendedor 

serve a conveniência de seus clientes". 

Esta definição apresenta a vantagem de nao ------------ ---~----------~.~-~-- ·~- ----· ~-~-
mencionar o conceito serviço manual como fator limitativo 

·~-------·-- -------~~-

~----··· -------
da definição. S: no entanto sujeita a críticas por parte ·de 

~----. 

diversos autores que alegam que poderia igualmente ser apli 

cada a produtos tangíveis. Para isto b.astaria se trocar a 
~ -=----------- _. 

1 
_, d . - . ( 24 l pa avra merca on.a por servJ.ços e VJ.ce-vers·a - Apresen-

I ~ • 

ta, tambem, a desvantagem de recorrer a uma lJ.stagem exem -
~ 

plificativa para melhor e.ntendi_mento da definição. 

A frase "Esta lista é simplesmente ilustrati

va e nenhuma. tentativa tem sido feita para completá-la" da 

-~· 
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definição da AMA - "American Marketing Association, provo -

cou um artigo de Robert C. Judd(ZS) em 1964 no sentido da 

proposição de uma nova definição, que não necessitasse de 

listagem exemplificativa e fosse limitada a serviços de me r 

cado. 

"Serviços de mercado e uma transação de merca 

do realizada por uma empresa ou por um empre

sário, na qual o objeto de transaç_ão não está 

associado ã transferência de propriedade de 

um óem tangível". 

Pólia Lerner Hamburger, referiu-se em 1972(26) 

ao termo serviços, de duas formas: num sentido amplo que 

denominou "serviços técnicos" e num sentido restrito que cha 

mou de "serviços de natureza técnica": 

"O terJDO s·enriços pode ser usado em sentido <3:!!1 

plo englobando todas as atividades que o ven..: 

dedor e~ecute para au.xi.liar o comprador e as

segurar-lli.e maior conveniência e satisfação •.• 

São os serviços cli.amados não-técnicos. Em sen 

tido estrito o termo se refere a planos e ati 

vidades pelos· quais o próprio ou seu uso sao 

alterados para assegurar ao consumidor a esp~ 

rada utilidade. São serviços de natureza téc · 

nica, ou serviços de assistência técnica". 
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Como e:xemplo de serviços de natureza não-téc

nica, pode-se mencionar o privilégio da devolução de merca

dorias, informações sobre produtos, modalidades de venda a 

crédito, au:XÍlio aos varejistas através de serviços de in-

formações sobre o mercado, equipes de merchandising em su -

pernoércadós etc •. ( 27). Como e:xemplo de serviços de nature

za técnica, pode-se fazer referência aos aparelhos de ar 

condicionado, onde o produto deve ser ·adaptado de acordo com 

as necessidades do consurr~dor. 

Dentro desta conceituação, o conhecido servi-

ços que permite a devolução de mercadorias compradas nas lo 

j S ( 2 8) d d - 1 . . 1 ( 2 9.) as ears - , an o 1nc us1ve or1gem ao s ogan '·'satis-

fação garantida ou seu dinheiro de vol ta•: seria um serviço 

de natureza não-técnica, enquanto o serviço do vendedor que 

faz a medição na parte social de um apartamento, para saber 

a quantidade de carpete necessário para cobrir o chão seria 

um serviço de natureza técnica. 

William StantonC30 l, em 1976, conceituou ser-

viços como sendo: 

"Atividades intangíveis e plenamente identif1 

cáve:is que proporcionam a satisfação de dese

jos ou ne-cessidades quando apresentadas aos 

consumi.dores ejou usuários industriais e que 

não estão, necessâriamente, presas â venda de 
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um produto ou de um outro serviço. Por conse 

guinte, incluímos aí serviços tais como: o 

atendimento médico-hospitalar; seguros; assis 

tência técnica ou mecânica (mas não as peças 

de reposição compradas para esse fim) e diver 

são em geral; da mesma forma excluímos os ser 

viços de crédito; entrega e emb.alagem que so 

existem em função direta da venda de um arti-

go ou de outro serviço prestado". 

Pela definição de Stanton C3l) ,. verifica-s~_ que 
--- " . -- - - . - . ---

todos os serviços dire.!l!.EJe!lte ligados à venda de um produto -------------
tangível, não são considerados como serviços por existi rem 

somente em função direta da existência do produto vendido , 

(como crédito para a aquisição de uma mercadoria). 

Philip Ko tlerPZ} apresentou, em 1976, uma de 

finição de serviços de forma bastante ampla, com uma lista

gem e::xemplificativa: 

"Atividade, b.enefícios ou indenizações ofe re

cidas à venda. Entre outras, incluem-se: os 

s·erviços de. reparo; serviços de alimentação e 

acomodação (restaurantes e motéis}; serviços 

de divertimento (teatro, cinema, esportes) e 

serviços profissionais jurídicos, de contabi

lidade, liancârios, de corretagem e consulto -

ria administra tiya". 
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Antes da apresentação da próxima definição 

gostaríamos de fazer três afirmações sobre os bens tangíveis 

e intangíveis relacionados a satisfação dos consumidores. 

a. E~stem componentes intangíveis mesmo em produtos tangf 

· -veis de elevado preço 

Para responder a esta afirmação utilizarenos a 

conceituação de Theodore LevittC33 ) quando considera a exis 

tência mes.mo em produtos tangíveis de elevado preço, de com 

ponentes intangíveis que se constituem em promessas de de -

se.upenlio. Por e:xemplo, quando se compra uma caldeira elé -

trica, mesmo que se analise detalhadamente seus componentes 

fís·icos, sonente após sua instalação e funcionamento, pode-

se afiTJ!lar que correspondeu a e:xpectati-va prevista de atua-

-çao. Desta forma, verifica-se que tende a haver componen -

tes intangí-veis associados aos bens tangíveis. 

b. Os serviços como bens intangíveis tendem a ampliar o de 
·~ ·~~--- - ·-~ -~ -· 

sempenh.o dos produtos tangíveis 
-~-----=-~' ~---~~----· . -- . 

No e:xemplo da caldeira elétrica mencionado no 

item "à", se ela apresentas se problemas, os· serviç.os de as-

sistência técnica e o serviço de garantia deveriam fazer com 

que o cliente tivesse maior possibilidade de e_xpéctativa p~ 

vista de desempenh.o do produto .. Fazendo-se o mesmo tipo de 

raciocínio para qualquer produto físico em geral, como aut2_ 

móvel, eletro-doméstico, liab.itação e outros, verificamos que f . 
f::r 

I 
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os bens intangíveis (serviços) tendem realmente a melhorar o 

bem fÍsico, em termos de proporcionar me lho r satisfação ao 

consumidor. Por e~emplo, no mercado de geladeiras, uma coi 

sa é a venda do produto físico geladeira, outra coisa é con 

siderar tamném como parte da atividade comercial daquele pro 

duto os s·erviços que o acompanham. No caso, estes serviços 

significam assistência-técnica, peças de reposição, servi -

ços de financiamento, serviços informativos de utilização do 

produto, garantias, serviços de manutenção preventiva etc .. 

Pode-se afirmar que a utilização de bens. intangíveis neste 

caso amplia a possibilidade de negócios, e o consumidor ten 

do recursos· para pagar por eles, provavelmente estárá mais 

satisfeito pela e~istência destas atividades ã sua disposi-

çâo. ~ 

c. E:xis·tem hens intangíveis que independem de produtos ta!!_ ----
gíveis para proporcionar -~~!~sf_ações aos consumidores 

-------~-

Este é por ~emplo o caso dos seguros, ondena 

realidade e:xiste uma apólice que promete segurança de res -

sarcimento na hipótese de prejuízo previsto em cláusula cog_ 

tratual. Fisicamente, não h.á produtos tangíveis nessa pre~ 

tação de serviços. F 

Feita es·tas considerações apresento a minha 

definição de serviços, procurando situá-la de maneira inde

pendente dos produtos tangíveis. 

I 

I 
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"Serviços sao todos os bens intangíveis acom

panhados ou não de produtos tangíveis, o fere-

cidos ao mercado, e que permitem a satisfação 

de desejos e necessidades dos consumidores efe 

tivos ou em potencial". 

Justificando esta definição, considera-se co

mo serviços os bens intangíveis que satisfazem o conceito de 

Marketing, ou seja, propiciam a satisfação de desejos e ne

cessidades do consumidor efetivo (buyer) ou em potencial 

(prospect) (:3 4). 

Como existem serviços que independem da exi%

tência de produtos tangíveis para satisfazer os consumido -

res a definiçãoproc~rou colocar os serviços de forma inde-
--, - "- ~ .- - -- ---~ - '--.... -e---~---·-· ---=---- ~-,.-_~-- --- .. = 

pendente d~s-~r_o_dutos físicos. ~ 
-~-~r? • --- -• 

1.·4. Caracterís-ticas dos serviços. 

:Neste item, procuraremos analisar algumas das 

principais características que diferem os s·erviços dos pro

dutos tangíveis. Como introdução salientamos que o·s servi-

ços s·e diferem dos· produtos- tangíveis por diversas caracte-

r1.s·ticas· tanto do ponto de vista da produção corno da comer-
-----------~-------·------.. -~-- ~---- ------·~-..,-,.-=--· ----~--=--~~-----------
ciiUização. A__p.timeira delas é, naturalmente, a intangibi:-

!idade do s·erviço, pois e:mbora um s-erviço possa envolver com 

\ 
\ 

\ 
I 
' í 
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ponentes tangíveis, que o representem, pelo seu próprio con 

ceito, ele, em si, não é tangível. Disso decorrem diferen

ças a nível de produção e comercialização. Por exemplo: a 

produção e o consumo do produto intangível se dão simulta -

neamente, o que não ocorre com produtos tangíveis. O pró -

prio conceito de produção em massa não pode ser aplicado i!!_ 

tegralmen te aos serviços, pois, atender em serviços de for

ma igual ou quase igual a uma grande quantidade de pessoas 

não é mesmo que produzir grande número de peças aósolutamen 

te iguaj,~'OEsta impossiliilidade de aó.soluta igualdade na 

L -prôdu;~o gera outras diversidades, a nível de preços e ~-i~
formidade de desempenlio, pois, emõ.ora se possa regulam_e!)_~_<g _ 

---o preço dentro de determinada classe profissional, não se 
----

\ 
' r 

.1 

I 

· pode estahelecer com rigor um valor real para determinado ser / 

-viço, visto ser grande parte de seus componentes elerrentos in \ 

tangíveis, como, por e~emplo: conhecimento técnico, horas 

de traballio, e ne cessi da de e urgência, para o us-uário, em 
- -- - ----

relação ao serviço. ~ 

Ainda a nível da comercialização, verificamos 

uma série de peculiaridades, sendo que algumas funções de 

Marketing, como armazenagem ou distribuição, deixam de ser 

possíveis ou diminuem sensivelmente em volume e importância, 

dependendo, é claro, do tipo de serviço e do grau de tangi-

/ hllidade de seus componentes.~ Por outro lado, as funções r 
'-..(f, 

de comunicação como a propaganda e as relações públicas tor \ 

nam-se mais árduas e fundamentais. Ç ) 

,, 
--.~ 
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Os componentes mercadológicos diferem, pois, 
--- .. ~'---< __,_ • ...____.. __ ~~-·-

nao só de produtos tangíveis para os serviços, como também 

de serviço para serviço. 

'--------~-

1. 4.1. Intangihilidade 

~~- .. 

• ~ A~ngihilidade é uma das característica mar 

cantes dos serviços. "Esta característica é percebida por 

Eugene B. Mapel (3S} ao afirmar que ao fazer-s·e Harketing de 

serviços, na verdade se es:tá fazendo o Marketing de um bem 

intangível, alguma coisa que nao é palpável, que nao se po

de vér, ouvir, apalpar, cheirar, testar etc .. , no entanto , 

apesar desta característica intangÍvel, e de muitas vezes o 

consumidor sair de mãos vazias "fica a sensação de sati!ifla-

ção que a atividade de serviços pode proporcionar. 
_:_:._____:.:_:_~~:..:.::.c::.:;._::_o_ -- . --- . -- . . . Embora 

s·eja marcànte esta característica de intangihilidade, não é 

correto considerá-la como a Única diferença em relação aos 

r produtos tangíveis. r 

G. Lynn Sflostack(3ól procurou estudar .as fro~ 

teiras entre os produtos tangíveis e intangíveis, clie gando à 

conclusão que este ponte de encontro ainda não foi delimita 

do e permanece nebuloso. Snostack não aceita (3?} o cri té -
' 

rio de considerar-se apenas a intangibilidade para diferen

ciar os serviços dos produtos, pois seria uma análise muito 

limitada. Para mostrar este as·pecto afirma: 

,; 



' 
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"E errado dizer que os serviços sao exatamen-

te como produtos exceto pela intangibilidade ... 

Segundo este raciocínio·, maçãs são idênticas 

a laranjas, exceto pela sua maçãdade". 

O critério da intangibilidade é simplista (3S)' 

porque exis-tem bens intangíveis com características tangí -

veis e bens: tangíveis com características intangíveis. 

Para demonstrar es.~e___dl!H!e.cto_,_Sh-os_t_ack ( 39~_- __ _ 

ponta três- características intangíveis, que apresentam ·al-

guns aspectos- tangíveis, a s-aber: 

nal; :o fator tempo e o processo. 

a experiência profissio-

Um médico operador por 

e.:xemplo, pode ter a posse de 111uitos anos de e.xperiêncí a pro 

fissidnal, pode distribuir de forma parci111oniosa a posse de 

s.eu tempo entre muitos clientes, e com relação ao processo 

técnico, pode ter a posse de um método profissional de tra

b.alho que o torne um especialista de renome. 

Por outro lado, pode-se também ter b.ens tangf 

veis com algumas características· in tangíveis. Shos tack(40 ) 

mos-tra es·te as-pecto com um exemplo no setor de transportes. 

Salienta que, embora o automóvel seja um objeto físico (bem 

tangível} existe um outro fator igualmente importante a ser 

cons-iderado, denominado serviços de transporte (bem intangf 

vel~. Quem compra um carro na verdade está solucionando sua 

nece 1ssidade de um 'serviço de transporte. 

I 
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(_ 

. b I Por essas observações pode-se concluir que 
I 

para a compreensão dos serviços é necessário estudar outras 

características diferenciadoras, e nao simplesmente a sua 

intangibilidade. Shostack C4l) para a análise da intangi-
' ' 

bilidadb e tangibilidade dos bens apresentou o que denominou 

modelo molecular. Para o autor, cada tip_o_de_b.em_J2ode ter 

uma predomiãncia tangível ou intangível, conforme uma gradu~ 

i 
I 

--çao apresentada no seguinte gráf.Lc.o~;..-_, 

GRÁFICO 2 

ESCALA DE ENTIDADES DE MERCADO 

' I 
sh · 

~·~- ii!IIRefrigerante 
'I' 1 ~Detergente , 

~ ~~ AutomÕvei~ _ 

Dominância 
Tangível 

•I" 4 ~ Refe1çoes Prontas 

RefeiçÕes Pronta~ -~ . 

Agências de. Public~dade / __.O ~filio . 

L1nhas Aereas ___________. _____/'~"' _G~ '" 

I 

Ge:t;ência de Investimentos . / ~~ p";; 
Consultor1as__../' /~' <!J~-::> 

Ensino ·;; ~ 
o r:: 
q:J 

~"' 

FdNTE G. Lynn Shostack , " Breaking free from 

product Marketing '' , Journal of Marketing, abril 

de 1977, pag 73. 
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Analisando este gráfico , verificamos que os 

componentes tangíveis e intangÍveis tem importância relati

va, segundo uma graduação de acordo com o tipo de serviços 

oferecido. Por e:xemplo, o serviço de linhas aéreas, embora 

s-eja um bem intangível, apresenta menor dominância intangí

vel no gráfico do que o serviço de ensino. Verifica-se nas 

linhas 
~ 

aereas, a e:xistência de elementos tangíveis como o 

avião, a tripulação e refeições a bordo, bem como ele-

mentes intangíveis representados pela comodidade oferecida, 

a possibilidade de alcançar grandes distâncias em pouco te;!!! 

po, aprazer de voar e todas os outros elementos intangíveis 

que caracterizam este serviço. r 

1.4.1.1. Intangibilidade e o ferramenta! 

de. Narketing 

O fato de um serviço ter a tendência de nao 

poder ser fisicamente mos.trado e testado junto ao consumi -

dor, faz com que -se.ja mais difÍcil a utilização do ferra -
·---=--=-- ---=--~----=-- . ---~==----=-- -~-

mental de Marketing para promovê-lo em comparação aos bens 

tangíveis. Por exemplo, quando vamos comprar um automóvel, 

podemos ver o carro, senti-lo, experimentá-lo, verificar sua 

qualidade de acabamento, escolhê-lo entre diversas opÇões de 

cores e ter urna noção daquilo que vamos comprar. Nos servi 
"'~- - --~---= --

ços há dificuldade de comunicação de suas característi-cas in 
. --=--=-.-o--~--=--=--==--:= -- -. 

_ tangív7ei-s. ·,Quando reservamos, por exemplo, um apartamento 

num hote , somente folhetos e cartões postais perrriten1 irnag.!:_ 
( 

v 
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" 
nar um possível bom atendi11J(mto. Quando um dentista afirma i 

que vai fazer um trabalho corretivo nos dentes .• o máxino que 

conseguimos é imaginar os dentes em posição correta. A qu~ 

lidade dos serviços somente poderá ser vista, durante o tran_2. 

correr do tratamento e principalmente depois do trabalho to 

talmente pronto. De início, s·omente existem possibilidades 

e promessas de bons· s·erviços· a s·erem executados. 

Nos· bens· tangíveis, as possiliilidades· de co -

nliecer o produto antes da compra, ajudam o cons·umidor na 

ocasião de compra. Num supermercado , para es·colher entre 

di.Yersos· produtos, temos a oportunidade de apalpá--los, oh -

s-ervá-los, ler i.nstruções·, cheirá-los, apertá-los, compará-

los·, quando. poss·ível e:xperimentá-los· e finalmente deci1ir s~ 

li.re qual ·mercadoria comprar. 

f 
C 1 - 1 d d" /b . -0111 r e aç ao ao cana e . 1 s;t r L Ul.Ç ao , ·-- .. I -

giliilidade tende a obrigar um relaciona1l!ento mais direto e 

tre comprador e vende~or de serviços./ Como exemplo citamos 

o médico e seu cliente, o consultor e os dirigentes da Em-

presa que solicitaram a consultoria, o sapateiro e quem de

seja cons·ertar os sapatos. Há, no entanto, também a possi

bilidade de utilização de intermediários como, por exemplo, 

empresários para a promoção e contatos de um grupo de artis 

tas·. 

Com relação a ativida~~_vendas,_pod~:-se a-
- ~-----

firmar que tende a ser 111ais difícil vender um s·erviço do 
~'--··------ -·- -· --------------------
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que um bem tangível, em decorrência de ser mais árduo para 

~i.en.t~P.ersp_?_c_t.iva compreender os bens intangíveis of~ 

recidos, e mais difícil ao vendedor convencer sem uma pre -
~ -·- -· ···-------- ----~ 

sença física tangível. Quando mui to o vendedor pode apre -
~------

sentar-representações tangíveis dos seus bens intangíveis 

oferecidos, como maquetes de hotéis, folhetos, cartô·es fo -

tos, áudio-visuais e promoçÕes tipo pacote completo em ho

téis-, incluindo passagem de avião, passeios, espetáculos no 

turnos, ônibus especial etc ..• 

Para se ter uma idéia da dificuldade da venda 

de õ.ens intimgíveis, Rohert N. McMurry(4 Z) ao classificaras 

posições de venda menciona sete categorias, iniciando com a 

mais simples onde o vendedor predominantemente apenas entre 

ga o produto tangível como leite e pao. A mais difÍcil des 

tas posições, a de número. sete é descrita da seguinte forma 

pelo autor: 

{__ "Posições que requerem uma venda criativa de 

·produtos in tangíveis como seguros; serviç;os 

de propaganda, ou educação. 

g claro que este tipo de venda é originalmen

tes mais difícil que a venda de produtos tan-

g:i'veis porque o serviço é menos facilmente de 

monstrado e dramatizado" (43 ). Ç-
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~ns.e.pa-ra:oiTiaãde_/ 

Em muitos casos um serviço nao pode estar se

rado da pessoa do vendedor ou da Empresa prestadora. Sey -

mour Baranoff e James Donnely Jr. ( 44) chamam atenção ao fa-
-----~--

to de que serviços muita~ _l!:_e~~ão produz_i~os e consumidos 

~ ao mesno tempo. Por exemplo, um dentista contrata um servi 

-ço de tratamento de canal dentário e imediatamente o execu-

ta para o cliente.. r. 

Em decorr~ncia desta característica, mais uma 

vez é: justificada a utilização de um canal de distribuição 

direto pelo contato imediato vendedor e consumidor. Isto o 

corre principalmente nos s·erviços profissionais onde, sem a 

participação do vendedor técnico, não é possível o uso do 

serviço. 

(_ Algumas Empres·as, no entanto, conseguiram co-

locar a figura de um representante ou corretor nesta rela -

ção, 'como é o caso das companhias ligadas ao setor turísti-

co, na area de seguros, no. neio artístico onde existe a in

termediação do empresário e na corretagem das empresas imo

biliárias. r 
Para ilustrar com maior clareza este aspecto, 

John 1-1. Ratme11(4 S) fez um quadro, onde fica estaóelecido 

a comparação do relacionamento produto tangível x consumo e 

L se rv1.ço x consumo. 
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GRÁFICO 3 
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FONTE: John M. Rathmell, Marketing in the service sector, 

(Cambridge, Massachusetts: Winthrop Publishers Inc ,· 

1974), pag 7 . 

Pela parte "a" do quadro, percebe-se que nos 

produtos tangíveis inicialmente é feita a produção do bem, 

a seguir a atividade de Marketing e depois o consumo. 

Pela parte "li" do quadro, nota-se que nos pr~ 

dutos intangíveis, geralmente inicia-se com a atividade de 

Marketing, depois é contratado o serviço através da relação ------- --- . 

vendedor :x consumi-dor e finalmente realizado o serviço. -------- ·~--- --. ~ ----
- -- ··-----.. ~ -. 
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Deve-se supor, no entanto, antes da atividade 
---------~------

de Marketing, a e:xistência de capacidade e aptidã'::o-::---p::-::a-::r:::a:---::-a~ 
~- ----· ··-~····· .... . ...... -·---

rêãi1zação-dõS" Se'Tviç os . 

Ainda com relação a inseparabilidade, Rath-

mellC 46 ) mostra que: 

"Desde que nao haja transferência de proprie

dade na venda de um serviço,. o relacionamento 

entre o comprador e o vendedor sobre o uso do 

produto é indeterminado". 

Esta mésma preocupaçao com o relacionanento pe.!: 

manente do comprador com o vendedor, mereceu de Baranoff e 

Donelly JrC 47 1 um comentário focalizando o aspecto do conpr~ 

dor ficar "nas mãos do vendedor" e aceitar o que ele 

determinar. Um psicólogo e seus pacientes, um banco e seus 

depositantes uma lavanderia e seus fregueses,. guardam um re 

!acionamento de simpatia e mútua confiança, sem o qual a 

transação de serviço teria sérià obstáculo para a realiza 

ção de negócios. 

Com relação aos produtos tangíveis, este rela 

cionamento entre comprador e vendedor tende a não ocorrer. 

Uma véz comprado o produto, o cliente está mais interessado 

nos benefícios que a mercadoria pode lhe proporcionar de 

forma independente da figura do vendedor. O que ocorre na 

' I 

\ 
\ 

1 
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prática é que uma vez comprado, o consumidor entra na sua 

posse e propriedade, sem a necessidade de depender do vende 

dor para utilizar o produto adquiri do. Por exemplo, a com

pra de alimentos. ferramentas. imóveis etc.. r 

1.4.3. Elevada diferenciação nos sistemas de 

Marketing --------
- ----------' 

No mercado de serviços, em decorrência de suas 

caracterís-ticas intangíveis, ampla heterogeneidade e diver

sificação de suas modalidades, torna-se necessário comport~ 

mentos criativos por parte dos executivos de Marketing, alia 

dos à falta de tradição para o canal de distribuição do se" 

to r. 

Desta forma, "os s:istema de Marketing utiliz~ 

do"C4 B) tende a s·er mais dinâmico, variado e criativo. 

Com relação a esta característica Baranoff e 

IDonnely Jr. Ç_4g) chamam a atenção ao fato de não existirem. 

1

Ls so niços , tndi ci on>is oon,; s do dis"ih ui ç O o. 
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/"' 1.4. 4. Ausência da necessidade da função logísti 

ca em grande parte dos serviços 

Em decorrência de grande parcela do setor de 

serviÇos nao ter referência com produtos tangíveis, é possí 
' 

vel e1Íi muitos casos eliminar certas tarefas de Marketing en 
I 

contrJdas no setor de produtos tangíveis. 

Com relação à logística(SO) o Marketing de 

serviços pode-se dispensar numa parte do setor de serviços, 

a atividade de estocagem, transporte e controle de inventá-

rio. 

Deve-s:e ressaltar, no entanto, que e~istem dl 

versos serviços onde a função logística é utilizada. Por 

e:xemplo: no cons-ultÓrio de um dentista, h.â a logística de 

catalogar chapas de raios JC dos clientes·, logística de arm~ 

zenagem de materiais odontolÓgicos, logística de estaóele -

cer um fluxo adequado de informações e materiais com o pro 

tético etc.. Nos s-erviços: de um ó.anco, h.â logística de ar

mazenagem de informações, fluxo de papéis, lançamentos em 

conta corrente etc .. 
( 

l.A. S. Perecibilidade e flutuação da demanda 

Os serviços somente_p__p__clem _â_eJ utilizados no 
,..,-~.--------- . -----------...c_ 

tempo' de consumo. Não podem ser estocados e mui tos deles, 
-------+-

I 
I 

/ 
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apresentam demanda flutuante, com maior incidência de utili 

zação em determinados períodos. 

Sobre o assunto, Baranoff e Donnely Jr. (Sl) 

mostram que os serviços são perecíveis, muitos deles com 

mercados de características sazonais e com picos de utiliza 

· Ção em determinados períodos. 

Na reàlidade sao muitos os casos onde se nota es 

ta característica de pere cib.ili da de. Por exemplo, a ene r -

gia elétrica não usada; espetáculos de teatro com lotação 

disponível; lugares vazios nos Ônibus, metrô, navios, trens 

e aviões; espaço não preenchido para carga em caminhões; e~ 

tâdios de futebol sem lotação esgotada; viagens de turismo 

com acomodações não reservadas; vagas em hotéis; horários 

ociosos em consultas médicas.; casas vagas para alugar; es -

critérios de consultoria de organização sem clientes; cur 

s:os com vagas. disponíveis e:tc.. A não utilização, ·no tempo 

disponível, significa negócios perdidos para sempre. 

L4. 6. Dificuldade de obtenção de padrões uni for 

· 1Jles· de desempenho 

Os padrões uniformes de desempenho sao difí-

ceis de sé obter por envolverem mui tas vezes o elemento hu

mano, sujeito a variações de comportamento de acordo com as 

circunstâncias. 
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Há exceçoes relacionadas a sistemas automáti

cos como.o tele.fônico e alguns sistemas industriais como o 

de geração de energia elétrica. 

A forma de melhorar esta uniformidade seria 

através da utilização de pessoal técnico especializado, tre.:!:_ 

namento permanente. para melhor desempenho e automação de ta 

refas sempre que possível. 

Com relação à automação de tarefas, Theodore 
ç 52} 

Levitt · mostra uma série de exemplos de linha de produ -

ção aplicados ao fornecimento de serviços. O autor mostra 

que em hancos como "The Firs t National Ci ty Bank", um dos 

maiores a ter atuação mundial, com 37 mil funcionários, mais 

de SQ% destes· empregados atuam diretamente com o pÚblico 

prestando serviços· ou vendendo alguma coisa. O restante dos 

fuíü:i.onários fica no fundo atuando no que é chamado de a 

fábrica, ou seja, uma verda.deira linha de montagem de pes -

soas, computadores. e papéis, utilizadas para o processamen-' 

to, análise, registro, verificação etc .. , de tudo aquilo que 

foi realizado pela metade dos funcionários que está lá na 

frente, atendendo os clientes do banco. 

No Brasil, nas empresas. de serviços na 
~ 

are a 

. gove-rnamental como TELESP, CESP, COMGÁS etc .• , a utilização 

de equipamentos de process.amento de dados, com vídeos para 

leitura rápida de tarifas e outros serviços, são exemplos 

corretos da interação fwmem-máquina naquele setor de produ

tos intangíveis. 
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1.4. 7. Serviços nao podem !!;Ormalmente ser compr~ 

dos e revendidos por quem ficou de reali

zá-lo, embora vendedores -de serviços se"'

jam freqUentemente representados por ageg 

tes 

Quando se contrata um profissional para exec~ 

tar determinado serviço, espera-se que ele o execute e nao 

delegue a outro o trabalho do serviço sen: o consentimento do 

comprador. Como já -vimos anteriormente, a representação por 

agentes, no entanto, ocorre em alguns casos·, como correto -

res de -viagem e turi511lo. r 

1.4. 8. A denominação do preço dos serviços nor -
'-..---

-- - - -
- ---ma:Cm~n te é diver;-a da élenominãÇão rios pr? _ 

~ -tos- tang1 ve1s 

A palav-ra "preço" normalmente uti'rizada no p~ 

gamento de mercadorias tangíveis, tende a apresentar ciutra 

denominação quando se trata de pagamento de bens intangíveis. 

Quando nos referimos' a serviços, normalmente usamos e.xpres-

s-oes como: ta-xas; honorários; tarifas; prêmio de seguro; im 

pulso telefõnico; pedágio; frete; alugú(/1; mensalidade de 
. 

ensino; impostos; corrida de taxi; cachê de televisão; ·in-

gresso para espetáculos; gorjeta de garçon; couvert artís ti 

co; bicho d~ jogador de futebol; jÓia de clube esportivo 

matrícula em cursos; passagem de Ônibus etc .. 
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1.4 .. 9. A denominação do comp_rado:r__çle_~eryiços e 
. - - - ------./. 

~ -----
geralmente diversa da denominação nos pr~ 

. ~ -- - - ---~~-

dutos tangí_y~~-

Enquanto que em relação aos produtos utiliza

JDos- o. termo "consumidor" para nos referirmos àqueles que os 

adquirem, com relação aos serviços, a designação do compra

dar é dada co1o-rÍÍÍê'\o tipo de. serviço adquirido. O termo 

mais comum é~t;J", que podemos definir num sentido ge

nérico como "pessoa que é atendida por profissional, grupo 

de profissionais ou Empresa". Num sentido mais restrito, os 

rrédicos chamam seus clientes de "paciente", as Empresas de 

transporte de "passageiros", as C' ompanhias telefônicas de 

"assinantes", os M.ontepios de "beneficiários", os jornais 

de "assinantes"; as Faculdades de "estudantes", os Bancas de 

"depositantes", os· senhorios de "inquilinos", as companhias 

teatrais de "espectador", as E·mpres·as de seguros de "segura 

dos" e assim por diante. -~ 

1.4.10. Os serviços tendem a nao serem poluentes 

. _________ ..,. ___________ - -----

Es·ta característica de não polui r o ambiente, 

que ocorre na produção de muitos bens tangíveis é inclusive 

um fator estimulante para a e:xpansao dos serviços como ati

vidade econômica, evitando. inclusive críticas dos movimen -

tos consumeristas- que realizam esforços em óusca de repar~ 

ção, restituição ou solução para a insatisfação que tenham 

acumulado na aquisição de seus padrões de vida. ~ 
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( 
-....-- Como e~emplo de nao poluição da atmosfera ci

serviços de bancos; consultÓrios de médicos, denti~ tamos: 

tas; escritórios de contabilidade e advogados; companhias de 

se.guro etc .. ( 

Como exemplo de serviços que poluen: a atmosf~ 

ra citamos-: os serviços· de transportes, por apresentar po

luição dos canos de descarga dos motores; os hospitais e os 

hotéis, que tenham caldeiras de aquecimento que poluam a 

atmosfera. 

~ 1.4.11. Satisfação sem posse 

""'-" . 

Como os serviços nao podem ser possuídos, nao 

pode haver o orgulho de sua posse, mas pode haver o orgulho 

' pessoal da satisfação que os serviços proporcionam. CoiTD e:.xe~ 

plos, pode-se citar a satisfação de assistir a um bom es-
<.____ -
petáculo teatral, pertencer a uma Universidade renomada, r~ 

tornar de uma agradável viagem de turismo, ter passado uma 

boa temporada num hotel de veraneio ou assistir a uma boa 

conferência. 

1. 4.12. Valorização por ausência 

(\ 
Muitos serviços somente tendem a tere,m) 

---'--------
sua_ 

verdadeira importância percebida quando deixam de s·er fome 
~--

ddos. ·- --·--
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Como os serviços sao intang_íveis e proporcio

nam sensaçoes de satisfação de desejos e necessidades, mui

tas vezes a rotina de sua eJd.stência esta de tal modo incor 
' 

parada à vida diária dos consumidores, que somente são rea_! 

mente sentidos· e:m termos de importância, principalmente pe

los cli.entes menos esclarecidos, quando repentinamente dei-

:xam de ser fornecidos. Este é o caso de serviços públicos 

co.mo eletricidade, gás, água e telefone. V' 

No caso da energia elétrica, sua enorme impo_!: 

tância principalmente para o consumidor residencial comum 

parece ser mais percebida quando se deseja utilizá-la e por 

uma razão não prevista a linh.a de distribuição não está ener 

gizada naquele· :momento. 

Podería1110s chegar ao paradoxo de afirmar, que 

no caso da energia elétrica, como cada vez é mais raro a in 

terrupção em decorrência da confiab.ilidade do sistema elé -

trico, cada vez mais o consumidor residencial médio não pe_!: 

ceberá sua verdadeira importância, em decorrência de seu de 

s·empenlí.o rotineiro, eficaz e seguro. 

Deve-se, no entanto, salientar que tQ..d~a_a_a.t.i-~ 
-r-~~-~·--=----- --:----:---------

vidade de serviços deve ter o obje_1;i.vo de ser eficaz para 
__ ,..~-~·-..-" •- - • - --...--.r -' -~- ·---~--- --.., 

proporciOnar satiSfãçãodos desejos e necessidades dos con-

sumidores de maneira tão perfeita que eles não tenham nenhu 

ma 
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conseguido quando em determinados casos, por incrível que 
~---,----- ·-- ··" 

possa parecer, .eles: nem percebam sua existência, a não ser 

quand9 na ocasião do pagamento pelos serviços prestados. 

Como para o que nao se percebe, tende-se a 

nao dar valor, urna tarefa da área de comunicação dos que se 

dedicam à atividade de serviços é chamar a atenção dos con-

sumidores sobre os serviços. prestados, em linguagem acessí

vel. f 

c 1. 4. 13. O consumidor tende a dar rna_:i,o_r ~v.a.l.o.r--a-o·s~ 

principais 

····--------·-··· -----

Muitos consmnidores quando utilizam um servi

ço, em decorrência de sua intangibilidade, tendem a não dar 

o devido valor ao que ele representa, julgando inclusive ca 

ro o que pagam pelos· serviços:. No momento que recebe:rr; um 

es-clarecimento adequado do que o serv1ço repres.enta em irn

portânci a, e seu custo, hem mais· elevado do que se imagina, 

há uma tendência a valorizar mais os serviços recebidos. 

Por e:xenplo, quando alguém vai ao dentista e 

considera a conta elevada, pode não perceber a especializa

ção d.o dentista em constantes- cursos de pós- graduação, in

clusive .muitas vezes no e.:xterior, participação em congres -

sos, necessidade de dispor de infra--estrutura de raio X 
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enfermeiras, conforto no consultório, qualidade de materiais 

importados empregados nos serviços dentários etc.. Ao sa

ber destes detalhes- a tendência do consumidor será 

mente considerar os honorários mais justos, desde que apre-

cie o fator qualidade nos serviços e possa pagar por eles. I' 

r 
Citando outro exemplo. g comum jovens pais 

julgarem elevados os lionorários por uma operaçao cesariana 

de- suas jovens espos-as na ocasião do nascimento do primeiro 

filho. No entanto, se as·sis tirem o que significa uma oper~ 

ção des-te tipo e a acurada técnica médica empregada, muito 

provavelmente passarão a considerar os honorários mais jus

tos, do que simplesmente observar a nota dos h.onorários- na 

caixa do hospitaL 

L 4.14. A heterogeneidade como fator predomin~.--------
__ .- ~-

é_ Alguns aspectos do setor de serviços sao ca -

racterizados mais· pela heterogeneidade do que pe.los aspec -

tos comuns em contraste com os produtos tangíveis. Sobre o 

assunto John M. Rathmell CS.3l mostra que a quantidade de En

tidades, Empresas ou não, que. atuam na prestação de servi ~· 

ços levam ã existência de enorme heterogeneidade de servi -

ços, ao contrário do que normalmente ocorre nos produtos tan 

. gíveis que tendem a serem mais h.omogê.neos. f 

,. 
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No caso das Emnresas prestadoras de serviços, 

sao Entidades com finalidade lucrativa ou não, empresários 

autônomos, artesões, prestadores de trabalhos eventuais e 

outras atividades onde em decorrência da própria caracterí_~

tica dos serviços·, muitas vezes o trabalho em série é difí

cil de ser conseguido com a mesma homogeneidade. 

Ao contrário nos produtos tangíveis, a maior 

parte dos ó.ens comprados· são provenientes de tmpresas pr1 V_!!: 

das com finalidade de lucro, onde os cri tê rios de padroniz_!!: 

çao e linhas de montage111 em série tendem a ser muito 

eficientes. 

mais 

( A s·egu1r apresentaremos três aspectos que de-

monstram a heterogeneidade dos serviços: 

a. Heterogeneidade quanto ao pagamento por serviços prest_!!: 

dos· 

São diversas as formas de pagamento por servi 

ços prestados na atividade terciária da economia. Um artis 

ta pode coó.rar de forma cara ou barata por sua o ora de arte, 

em decorrência de vários ·aspectos subjetivos e muitas vezes 

decorrentes do Narketing pessoal adotado. Outras ativida -

des de serviços tê.m s·eu pagamento regulamentado· como é o C_!!: 

so dose advogados, cujos honorários geralmente são regidos 

por legislação esp~cíficaC54l. Os consultores de Empresas 
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por outro lado podem co~~ar os preços elevados, em decorrê~ 

cia do relacionamento no círculo empresarial, competência pr.2_ 

fissional e prestígio que possuem. Os honorários médicos ten 

.dem a sub.ir de acordo com a clientela disponível. Quanto 

mais clientes des.ejam consultas, quanto mais escasso sera o 

tempo disponível do médico, resultando desta situação hono

rários mais caros, possivelmente inclusive para desestimu -

lar um excesso de procura. 

li. Heterogeneidade quanto ao composto de comunicaçj._o_a.do-ta.-1--" 
--ao _________ -----

'------
Outra comprovaçao de heterogenei.dade. e.:xisten-

te nos serviços pode ser observado com relação a atuação do 

composto de comunicação. A ·atividade de serviços requer de~ 

de custos·as camp.anh,as de ~a- Rara certos tipos de Em 
-----.._~ -·-~. ~ ~~---#-~-~-~~--~--=:::..-

presas até simples e eficazes, __ C§lrtões de visitas entregyes 
-- ~"---- ---= -·- ,.-~-- •. ----- -· ~ . --- ~~----

..2:iscretamente por profissionais liberais e seus clientes em 
-----. ·- ..... --~ - ... 

"po~~i:-==--Co_11lo-e.:xempl-o~de-e-a~-anh~as ci.ístosas, podemos ci-

tar propagandas- fe.itas pelos- bancos, por eJJII>resas de convê

nio de saúde e montepios. Como exemplo de profissionais li 

herais que dis-cretamente. entregam seus cartões de visitas 

pode-se citar advogados, contadores, consul teres de Empre -

sas etc .. 
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c. Heterogeneida~q_ldanto_y.os- valores necessários a um em-
--- ...... --------

preendimento no_ setor de seTYiços 

~---

Para atuação nos serviços podem ser necessa -

investimentos de grande yUlto, como no caso das Compa-

nlrias de Estrada de Ferro, Companhias de Aviação, Companhias 

de Transporte Rodoviário, h.ospitais ·etc .. 

Outros empreendimentos de serviços podem ne 

ces-sitar apenas de uma sala, telefone e secretária, como o 

cas-o de corretores de imóveis, e.mpresários teatrais ou· uma 

agência de detetives. 

1.5. Classificação dos serviços 

Podem-se considerar diversas classificações 

nos serviços. 

1. 5.1. Quanto ao objetivo empresarial dos servi-

ços prestados 

Eles podem ser: 

a. SeTYiços prestados por Empresas comerciais ou profissi~ 

nais especializados com finalidade lucrativa, tais coro: 

supermercados ; óancos·; empresas de turismo; médicos; den 

tistas e advogados. 
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b. Servi~os oferecidos por organizações nao lucrativas, tais 

como: clubes esportivos; igrejas; escolas públicas; mu 

seus e. repartições do governo. 

l. 5.2. Quanto ao tipo de consumidor 

Os serviços podem apresentar a seguinte elas-

s.ificação: 

a. Serviços destinados aos consumidores ou usuários finais , 

tais como: serviços do comércio em geral; financeiros; 

de consertos domésticos; de profissões liberais como en 

genheiros e ad-vogados. 

b. Serviços 'destinados aos compradores industriais, tais 

como: manutenção de equipamentos industriais e consul

toria sobre administração energética. 

De-ve-se observar que e.xistem Empresas e pro -· 

fissionais especializados que tanto destinam seus serviços 

para compradores industriais como para consu~idores finais. 

Como e.xemplo podemos citar as Empresa de con

vênio de saúde que tanto atendem companhias como atendem a 

clientes indi-viduais. 
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1. 5.3. Quanto a decisão de compra de bens 

Utilizando-se uma adaptação da classificação 

dos bens normalmente usadas para os produtos tangíveis por 

P"" · K. 1 (55) 1 'f' - ~l'd •ü.l~p ot er . pode-se chegar a uma c ass~ J.caçao va J. a pa-

r a os serviços. 

De acordo com este cri tê rio, menciona-se: 

a. Convenience services (serviços de conveniência} 

São aqueles serviços que o cliente compra fre 

qUentemente e imediatamente e com um mínimo de esforço em 

termos de comparação e de compra e que exigem o mínimo de 

capacidade profissional do vendedor, sendo também ofereci -

dos a preço liai:xo. Por exemplo, transportes coletivo; pe -

quenos consertos· tipo· funilaria; serviços de tinturaria, sa 

pataria etc .• 

h.. Shopping s·ervices (._serviços de comparação} 

São aqueles que o cliente, no processo de se

leção de compra, característi camen te compara, com &ases tais 

cr::-... aaequação, quHlidadc, ·capacidade profissional, preço e 

estilo de traóalh.o. E.xelliJlO, escolha entre agências de via 

ge111 para fazer um roteiro turístico. 
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c. Specialty services (servi~os especiais} 

São aqueles serviços com características sin-

guiares e/ou identificação de marca para os quais um grupo 

significante de compradores está habitualmente desejos o 'e 

disposto a fazer um especial esforço de compra. Exemplos, 

serviços profissionais de um médico renomado; contratação de 

artista famoso para fazer um quadro. 

{ d. Unsouglí..t servi.ces (hens na o procurados l 

São serviços que o consumi.dor nao conhece ou 

conhece, mas não tem in teress.e de compra. E.xemp los , servi-

ços funerários, serviços de pronto-socorro para 

etc.. Ç-

1.5.4. Quanto à durabilidade dos bens 

o coraçao 

De acordo com a durahilidade, os serviços· po

dem ser perecíveis·, semidurávies ou duráveis. Es·ta classi-
(56) ficação foi proposta por Harry Grenfield · · a partir da or 

denação clássica dos produtos tangíveis proposta em 1938 por 

Simon Kuznetz (S 71. 

Para melhor compreensao desta classificação , 

Grenfield(SB 1 elaóorou o seguinte quadro esquemático, onde 

são divididos os serviços entre consumidores e produ10res in 
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c 
·QUADRO 6 

' CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO A SUA DURABILIDADE 

CLASSIFICAÇÃO DURAÇÃO EXEMPLOS 

I Perecíveis· SfJ.ows de cinema, penteados 
' 

( 11enos de 6 reses) lavanderias, eventos esportj._ 

I . . . I .. vos·, nudanças . 

Serviços de Semidurávies Aluguel, contabilidade , age!!_ 

consumidores (6 11eses a 3 anos) cias de enpregos 

·Duráveis Educação, defesa, saúde , se-

I 
guro de vida, aquisição de 

casa 

Perecíveis Manutenção de plantas, agen-

(11enos de 6 reses) tes, leiloeiro, distribuidor, 

serviços , viagens, correta -

Serviços do .gem, conputadores 

produtor Semi duráveis Propaganda, relações pilili-

(indústria} 
(6 reses a 3 anos) cas,·contrato de aluguel 

' 
I pesquisa e.J<ecutiva, arquit~ 

tura 

Duráveis Consultoria gerencial e 

. (mais. de 3 anos} equipanento de renda 

-
FONTE: Harry Grenfield - " Manpower and the growth of producer 

services~.( New York, Colurnbia University, 1966), in 

Aubrey Wilson, The Marketing of professional services, 

(Berkshire England: McGraw-Hill Book Cornpany Lirnited, 

1972), pag 7 . 
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Na opinião de Auó rey Wilson (Sg) , um dos mé ri

tos da classificação de Greenfield( 60) foi propiciar a uti

lização da classificação dos bens tangíveis aos serviços: 

\ 

"O valor em termos- de Marketing foi remover 

ou reduzir as barreiras psicológicas e inte -

lectuais para o uso de técnicas apropria das 

para os óens tangíveis para utilização aos 

se-rviços". 

1. S. S. Classificação dos serviços de acordo com 

o produtor 

O serviços tamhém podem ser classificados de 

acordo com as- características- do produtor. Nesse caso, eles 

se dividem em: 

a. Serviços centralizados no liomem 

Quando o principal fator é o profissional ou 

equipe de profissionais, cuja atuação ó.aseada em conhecime!!: 

tos técnicos especializados é o verdadeiro objeto de coqJra. 

Nesta categoria podemos destacar como exemplo os serviços~

dicos- ou jurídicos, assistência técnica a eletro-domésticos, 

cursds etc .. 
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h. Serviços centralizados na máquina 

Neste caso a compra do serviço inclui pessoal 

treinado para operar um determinado tipo de máquina ou equ.!_ 

pamento, ou dar a necessário assistência-técnica. Como e:rem 

plo. pode-se citar: transportes; telecomunicações; proces

samento de dados e serviços de máquinas automáticas de aten-

dimen to ao consumi dor (.como equipamentos de ven-der cigarros, 

máquinas de jogos eletrônicos e lavanderias com máquinas de 

lavar operadas pele próprio consumidor). 

1.5.6. Quanto à natureza da regulamentação 

E:xistem serviços mais regulamentados ou menos 

regulamentados· de. acordo com suas características intrínse-

. (611 cas. John M. Ratli.mell ·. , faz sobre o assunto a seguinte 

.proposição de classificaçi~: · 

"a. Serviços inte-nsamente regulamentados pelo 

organismo pú&lico, mais do que no setor 

de bens tangíveis". Exemplos: serviços 

de energia elétrica; telefone ; gás e água. 

"b. Serviços· regulamentados pelo organismo P!::!. 

ólico da mes·ma forma que os dos bens tan

·gíveis". Exemplos: hotéis e teatros. 
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"c. Serviços sem regulamentação por parte do 

organismo público". Exemplos: serviços a!: 

t~anais; consertos de toda espécie; médi 

cos; advogados e profissionais do esporte. 

Nesta class.ificação fazemos uma crítica ao a~ 

tor Rath~ll( 6 Z) ao mencionar médicos e advogados como ati-

Yidades sem regulamentação do organismo púb.lico. Na reali

dade, :r.es!lP nos Estados Unidos hâ severa regulamentação do 

exercício profissional. Seria melhor colocar os médicos e 

advogados como serviços intensamente regulamentados pelo or 

ganis-mo público. 

Com relação a esta classificação em geral de-

Yemos ainda salientar que gradativamente os movimentos con

sumeristas têm forçado a regulamentação das atividades dos 

serviços ainda nao controladas pelo organismo público, para 

maior garantia dos clientes. 

Tradicionalmente, em decorrência da cria ti vi-

dade de certos serviços o que primeiramente ocorre é a atua 

ção sem mui to controle legal, acarretando muitas vezes pre-

juízos aos consumidores. Somente após terem sido lesados 

os clientes é que, muitas vezes, passa a existir uma legis-

lação saneadora. 

No Brasil, este foi o caso dos consórcios de 

automóveis, s-omente regulamentados após problemas com asso-
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ciados ou, mais recentemente, pode-se citar a legislação SQ 

bre entidades de pensões e aposentadorias. Como os servi -

ços quando não regulamentados permitem toda sorte de criati 

vidade, um número elevado de empresários aventureiros podem 

agir de forma não honesta até a intervenção governamental p~ 

ra sanear e regulamentar o setor. 

1. s. 7; De acordo com o objetivo a ser atingido 

De acordo com Maynard D. Ph.elps & . J. Howard 

Westingç_63), quanto ao objetivo a ser atingido podemos con

siderar quatro tipos de serviços: 

"Trabalho de levantamento prévio, instalação, 

demonstração e serviços após a venda". 

Polia Lerner Hamburger(64 l ao referir-se ã 

classificação de Phelps & Westing(6 S) apresenta alguns exem 

plos para ilustrá-la .. No traoalho de levantamento prévio 

mostra o exemplo de um fao.rican te de máquinas indust ri ais 

de costura, que se preocupa em conhecer o negócio do clien

te em potencial, estuda os tecidos com que o comprador tra

lialha, faz amostras e somente após este estudo sugere qual 

o equipamento mais adequado. 

Quanto a instalação, Pólia Lerner Hanburger~6 ) 

menciona: 
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"visa a garantir que o produto esteja propri~ 

mente colocado, firme ou atarraxado (se for o 

caso) propriamente ligado à fonte de força ou 

energia (se for o caso), regulado e pronto p~ 

ra o uso". 

C0111 relação a demostração e salientado o ob_ 

jetivo de treinar o conprador e seus empregados no uso cor

reto do produto. Isto pode ocorrer tanto na utilização de 

equipamento industrial COl!lO para um consumidor residencial. 

Por e:xemplo, a demonstração do funcionamento de uma máquina 

de costura indus-trial ou doméstica. 

Sob.re os serviços após a venda C6 ?) e men-

cionada a_ _ajuda ao cliente, se o produto aprese_!! 

tar defeito ou falhas de funcionamento, bem como os servi

ços de revisões periódicas e assistência técnica permanente. 

1. S.& ~lassificações propostas por Entidades PG 

blicas 

Apresentaremos, a seguir, duas classificações 

dos serviços preconizados por Entidades PGolicas. 
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1. S. 8.1. Classificação do S. I. C.- Standard 

Industrial Classification 

De acordo com o SIC dos Estados Unidos(68') ~ 

e 

proposta numerosa lista com cOdificações das principais in 

dfistrias do setor de serviços. 

As diyisões desta classificação incluem: 

"Comunicações, consulto rias e atividades de 

apoio, educação, bancos, seguro, safide, oper_!'l: 

ções domésticas, habitação, serviços legais , 

serviços pes.soais, recreação, transporte, ou-

.tros". 

Pela classificação "SIC", os serviços de ener 

gia elétrica estão incluídos no item "operações. domésticas" 

no códigb 4~H - "Eletric Companies". 

1. S. 8. 2. Classificação dos seryiços de 

acordo com a Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e.Esta

tística 

O ' f - . (69 ) ~ 1 . d Inst1. tuto em re erenc1.a · · para ana 1.se o 

setor de serviços, agrupa-os no que denominou "prestação de 

serviços, comércio, propriedade. transporte e comunicações''. 
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Cada um destes· i tens sao sub-agrupa dos da se-

guinte forma: 

a. Prestação de serviços - aspectos gerais e meios de hd'p~ 

dagem~ 

h. Comércio - aspectos gerais, comércio exterior e comer -

cio interior. 

c. Propriedade - propriedade imobiliária e industrial. 

d. Transportes - terrestres, aquáticos e aéreos-

e. Comunicações - correios, telégrafos e telecomunicações 

(imprensa, rádio, televisão, difusão bibliográfica, ci

necma e teatro, turis·mo) . 

. Para se ter uma idéia desta classificação nos 

seus sub-i tens , apresentamos os s·ubcomponentes do i tem 

"a", prestação de serviços - aspectos gerais e me-ios de hos 

pedagem. Aqueles suócomponentes estão divididos em: 

.\ Alojamento - hotéis e motéis; pensoes e h.ospedari as. 

, Alimentação~- restaurantes; hares; lanchonetes; churras

carias; cantinas; pizzarias·; confeitarias; leiterias; sor 

veterias etc .. 
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Reparação, manutenção e confecção- oficina de repara

ção e manutenção de artigos metalúrgicos; artigos de fu

nilaria; cutelaria; reparação de máquinas de escrever 

serviços de solda; reparação de apare lhos eletrônicos; rã 

dios; televisões; veículos automotores; lavagem e lubri

ficação; recauchutagem de pneus; reparos e confecções de 

roupas e artigos de vestuário etc .. 

Higiene pessoal - óarbearia e cabelereiro; manicure; p~ 

di cure; termas; saunas; duchas etc .. 

Diversão, radiodifusão e televisão cinema; teatro; boa 

tes; bilhares; estações de rádio e televisão. 

Serviços diversos: - serviços au:xiliares da agricultura e 

da pecuária, serviços auxiliares do comércio; serviços au 

:xiliares das atividades financeiras; serviços auxiliares 

dos transportes terrestres e hidroviârios; serviços de 

turis111o; viagens; agenciamento de passageiros; mudanças; 

guarda móveis; serviços técnicos especializados; servi

ços au:xiliares à construção e .ao estudo e demarcação do. 

solo; serviços de limpeza e higienização; decoração e 

outros· s·erviços domiciliares; serviços pessoais; servi -

ços au:xiliares diversos; publicidade e propaganda; con -

sultoria; projetos e processamento de dados; armazenagem; 

despachantes etc .. 
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1. 5. 9. Energia elétrica e a classificação dos 

serviços para efeito de contabilidade na

cional , Ullla explicação .. 

A energia elétrica para efeito de contabilid~ 

de nacional es·tá colocada no setor in.dustrial no i tem "Ser-

viços Industriais" de Utilidade Pública". Sobre o setor Elé 

t:i'ico os· Estudos APEC - "Análise e Perspectiva Econômica" , 

de agosto de 19 79 (?O) mencionava: 

"As principais produções da indústria em 1978 

apresentaram os resultados seguintes: ener -

gia elétrica 88.147 kWh G+ 14%) ... " 

Percebe-se que a energia elé.trica é uma ativi 

dade industrial de transformação, por transformar fontes g~ 

radoras de energia, como a água, em eletricidade, que por 

sua vez é oferecida ao público consumtdor através de diver-

sos. programas de serviços de energia elétrica. 

Emhora contabilizada no setor industrial, a 

atividade de serviços de energia elétrica apresenta formas 

de atuação bem de acordo com as atividades de serviços, na 

área de Distribuição de energia elétrica como Último elo da 

cadeia Geração, Transmissão e Distrióuíção de Energia E.lé -

trica. A área de Dis.trió.uição está em contato direto com o 

pÚhlico consumidor .de energia e lhe oferece seu programa de 

serviços de energia elétrica, da mesma forma como agem as 
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demais entidade que atuam no setor de serviços, como o Co -

mércio em geral e os Intermediários Financeiros. Esta é a 

razão do interesse deste estudo pelos Serviços, em decorrên 

ci.a do traõ.alho preocupar-se principalmente com a área de 

Distriõ.uição de Energia Elétrica. 

1. 6. Marketing e os serviços 

1.6.1. Introdução 

O ferramenta! de Marketing normalmente usado 

.no s:e.tor de produtos fís.icos, pode ser utilizado na área de 

s·erviços, desde que feitas as necessárias modificações de 

acordo com as características particulares das 

atiyidades daqueles bens intangÍyeis .. 

diferentes 

Entre as modificações necessárias, como forma 

d d - ~ - (7l) . d de. açao, po e-se c1tar as estrateg1as · , que evem ser 2:. 

ferentes· no Marketing de produtos tangíveis em conparação com 

a estratégia dos serviços. 

Thayer C. Taylor(7Z) sustenta que uma das pri!! 

cipais diferenças entre as estratégias utilizadas em Market 

ing de produtos tangíveis e intangíveis, reside no fato de 

que no bem tangível, em geral, são as próprias característ!_ 

cas do produto que determinam a estratégia de Marketing a 
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ser adotada. Nos serviços· em decorrência da intangibilida

de, a estratégia normalmente se desenvolve pela influência 

de motivações que os· consumidores sentem pelos serviços ofe 

recidos. 

Em decorrência destas características dos ben 

intangíveis chamamos atenção a importância de considerar 

influência das rotivações do COJl!lrador efetivo (buyer) e em potencial 

(prospect) na determinação da estratégia dos negócios dos serviços. J-

Como e:xemplo de estratégia de vendas de prod~ 

tos fÍsicos baseada nas características fí~icas do produto, 

citamos a venda de um apartamento. Com muita probabilida -

de, a es-tratégia de vendas deverá ser estaóelecida a partir

das características: físicas do imóve 1, envolvendo vi zinhan-

. ça, qualidade do bairro etc.. O envolvimento ootivacional tam 

D.ém importante, mui to provavelmente deverá ser e laborado a 

partir das características físicas mencionadas. 

Na estratégia de vendas de serviços, menciona 

mos como e:xernplo o seguro de vida em grupo, oferecidos por 

um hanco. Em decorrência da ine:xistência de característi -

cas fí~icas a serem apresentadas aos clientes, a estratégia 

vai depender da influência de motivações que os consumido 

res possam sentir pelos serviços .oferecidos. Em decorrên -· 

cia da intangibilidade do serviço "seguro", o consumidor 

apenas· pode imaginar o que vai receber pelo dinli.eiro empre

gado e.m caso de sinis·tro. 
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1. 6.2. Conparação da literatura do Marketing dos 

serviços em relação aos produtos físicos 

O ferramenta! de Marketing inicialmente foi 

mais utilizado nos produtos físicos. Esta característica fez 

com que a literatura de Marketing fosse destinada principa_! 

:mente para aqueles· bens, aparecendo os esparsos escritos SE_ 

õ.re os serviços como natureza acessória e conplementar aqu~ 

las publicações. 

Somente a partir dos anos setenta é que, gra-

dativamente, o assunto "serviços" passa a merecer um numero 

maior de escritos s·oó.re o setor, e mesmo assim em bem menor 

número do que a literatura específica sobre os produtos tan 

C011J nU ação a este aspecto, em 19.66, John Rath 

· mell C 731 comentava o fato dEC nos curs·os acadêmicos· sobre 

Marketing, os produtos tangíveis serem sempre considerados; 

mas raramente uma parte é dedicada aos serviços. No entan

to, os serviços constituem uma importante atividade econôm_i 

c a, responsáve 1 por de 4'0 a 5O% das· despes as de consumo em 

dólar da população norte-americana ( 74). · 

Conprovando a menor inportância dada aos ser

-viços em relação aos produtos tangíveis, ao referir-se a va 

rie.dade e classes de bens no tradicional "AdministraÇão ~ler 
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cadológica, Princfpios e Métodos", Orlando FigueiredoCIS) , , 

em 1972, escrevia: 

"Analisaremos distintamente, as característi-

cas mercadológicas dos bens industriais e dos 

óens de consumo; sendo o tratamento dos servi 

ços relegado a plano secundário, dadas as li

mitações de interesse, tempo e espaço. Os ser 

viços serão analisados nos capítulos seguin -

tes somente enquanto se traduzam em assistên-

cia oferecida pelo fabricante ou pelo vende -

dor ao produto vendi do". 

Apesar deste comportamento, que reflete a pre~ 

cupação principal com os produtos tangíveis, Orlando Figuei 

redoP 6) reconn.ecia, a seguir, a importância do estudo dos 

serviços, quando no mesmo capítulo afirmava: 

"Os· serviços que acompanham a compra de b.ens 

de consumo, constituem elemento muito impor -

tante na determinação do local em que o consu 

midor naja de manifestar sua preferência pela 

compra. Considerações sob.re condições all'.bie!!_ 

tes da loja, a cortesia dos empregados, entre 

ga, crediário e, em geral, política da loja 

com respeito às devoluções:, reparos e ajusta

mentos desempennam papel importante nas deci-

sões de compra no varejo". 
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Somente com o gradativo desenvolvimento dos 

pafses e conseqüente valorizaçio dos nfveis de estigio de 

vida, os s·erviços cada vez mais foram solicitados, tornando 

de interesse o investimento em técnicas que fizessem aque -

les Iiens· mais eficazes. (r 

Dentro deste panorama, principalmente nos anos 

sessenta, o ferramenta! de Marketing começa a ser aplicado 

e as·sim mes·mo somente em determinados setores de atividade 

dos· serviços, como na irea financeira, em algumas ativida -

des comerciais no varejo, na irea de turismo etc .• (7?) No 

setor púlilico destacava-se, inicialmente, o Marketing de 

serviços desenvolvido pelas Empresas americanas de telecomu 

nicações. 

Na medida em que o desenvolvimento ecorômico se 

amplia, é de se esperar que, cada vez mais, deveri ocorrer 

solicitações por maior quan,tidade e qualidade. dos serviços. 

Sohre o assunto, William Stanton(?S) comenta o que na medi-' 

da em que cresce a renda pessoal disponfve.l e os padrões de 

vida têm se modificado nestes Últimos 20 anos, cresce a de-

manda por alguns tipos de serviços de maneira relativamente 

mais ri,ida do que a de Ol!tros setores. Como exemplo, Sta!!_ 

tonP9l menciona que os gastos com aparelhos domésticos, via 

gens aéreas· internas e viagens ao exterior vêm tendo um au 

mento bem acima da média desde 1955. 

··~ 

I 
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Ainda a respeito do desenvolvimento dos servi 

ços, Fabian Liden(SO) apresenta uma tabela que permite ob

servar o aumento percentual médio anual dos gastos com· se·r.:. 

viços nos Estados Unidos no período 1955-1970, e respectiva 

projeção para 1980 . 

. ·, 

: -~··-
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QUADRO 7 

ESTADOS UNIDOS - AUMENTO DOS GASTOS COM SERVIÇOS EM RELAÇÃO 

AO ACR8SCIMO DE 1% NA RENDA PESSOAL (1955/1970) E A TAXA DE 

AUMENTO ~DIO ANUAL DO PERrODO (1955 a 1980) 

AUMENTO PERCENTUAL 
DOS GASTOS COM SERVIÇOS 

EM RELAÇÃO AO AUMENTO DE 1% NA 
. . RENDA PESSOAL 

AUMENTO M8DIO ANUAL 
(PERCEJ'ITUAL) 

ITENS 1955-1970 1955-1970 1970-1980 
(projeção) 

Renda pessoal disponível 

Total dos serviços ao consumidor 

Moradia 

Gás e eletricidade 

Telefone e telégrafo 

Empregada d9méstica 

Transporte 

Manutenção do automóvel 

Viagens interurbanas 

Viagens aéreas no País 

Assistência médica 

Cuidados pessoais 

Viagens ao exterior 

Ensino. superior . 

. 

. 

. 

1,00 

1,04 

1,16 

1, 2 7 

1,69 

-0,34 

0,56 

0,69 

1,30 

2,68 

.1,16 

o, 76 

1,61 

1,.55 

4,2 

4,4 

4,9 

5,3 

7,1 

-1,4 

2 , 4 

2,9 

5,4 

11,3 

4,9 

3,2 

6, 7 

6,5 

4,4 

4,6 

5,1 

5 ,6 

7,5 

-1,5 

2 , 5 

3,0 

5 , 7 

11,8 

5,1 

.· 3, 4 

7,1 

6, 8 
·----------~----------~~------~------~------~ 

FONTE: Fabian Liden, " The consumer market in 1980 " , Ser

vices Conference board record , março de 1972, pag 51. 
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1. 6. 3. O Marketing de serviços e os estágios de 

desenvolvimento econômico 

Afirma Colin Clark (81 ) que e xis tem três está

gios- observáveis .de desenvolvimento. O primeiro é caracte

rizado pela e.xistência de economias situadas em nível baixo 

de desenvolvimento. Nesta fase a maior atividade da força 

de trabalho situa-se na agricultura, silvicultura, caça e 

pesca. No segundo estágio, há maior destaque às- atividades 

de produção (manufatura}. E no terceiro estágio, são enfa

tizados o comércio e o transporte; finanças e comunicações; 

prédios e construções; atividades profissionais; pess-oais e 

gove rn amen tais. 

Como estas atividades sao principalmente ser

viços, o setor terciário da economia deverá se desenvolver, 

na medi da em que as populações apresenta rem crescirrento nos 

níveis de renda. Como já foi comentado na 'in tradução des_-

ta dissertação, este comportamento reforça a aplicação da 

chamada Lei de Ernest Engel, elaborada em 1857, quando esta 

b.elece o crescimento da porcentagem dispendida com supérfluos 

na me.dida em que a renda cresce. Isto porque, na medida em 

que se desenvolvem as Nações, os níveis de renda tendem a 

propiciar uma melhora dos níveis de qualidade de vida das 

populações e cada vez mais uma sociedade afluente (82 ) se es 

tabelece. Em decorrência, esta sociedade deseja, cada vez 

mais, bem-estar e tem renda para pagar por esta evolução. 
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A respeito, William Stanton(83 ) citando arti

go do Business Week de 1971, afirma: 

"Pelo pagamento de uma taxa, existem empresas 

atualmente que se incumbem de equilibrar o 

seu orçamento, cuidar de seu jardim, acordá 

lo pela manh.ã, conduzi-lo ao trabalho, ou alu 

gar e/ou comprar uma nova casa para voce, ar

ranjar-lhe um novo emprego, um carro, uma es

posa, uma vidente, um tratador de cães e ga

tos ou um Yiolinista cigano, ou talvez voce 

queira alugar um tnatorzinh.o de jardim?" 

g i:mportante chamar a atenção ao fato de que 

nem todas as N.ações· se encontram plenamente no estágio de 

sociedade afluente. Na realidade, somente os principais 

Países desenvolYidos, como os Estados Unidos, por exemplo , 

apresentam esta situação. Cada Pafs, na verdade, encontra

se num estágio de lllaior ou menor desenvolvimento e.conômico 

e conseqtlentelllente maior ou menor patamar de evoluçao da 

atividade terciária da economia. O mesmo ocorrendo inclusi 

ye COlll os diversos nfv.eis de renda das populações e áreas 

_geográficas· onde elas estao localizadas. 
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1.6.3.1. O Marketing de serviços e os es 

tâgios de desenvolvimento econo 

mico conforme Ph.ilip Kt3tler 

Para graduação das diferentes etapas de dese~ 

volvimento econômico, Philip KotlerC 84) sugere oito está 

gios de desenvolvimento econômico, cada um deles com um di-

ferente comportamento de ações de Marketing, a partir do e2_ 

tãgio n~ 3, uma vez que nos de n9 1 e n9 2, não existem tro 

c as· voluntárias, uma das condições hás i c as para a e xis tên -

cia da atividade de Marketing~-851. 

Os oi to estágios mencionados s ao denominados: 

"19. Estágio da auto-s ufi ciência econômica, 

29. Estágio de comunismo primitivo, 

39. Estágio de simples troca; 

49. Estágio de mercados locais, 

59. Estágio de uma. economia monetária, 

69. Estágio de capitalismo primitivo, 

79. Estágio de produção em massa, e 

89. Estágio da sociedade afluente. .. 

Fazendo-se Uma análise comparativa entre os 

diversos es tãgios de· desenvolvimento econômico proposto por 

Kotler(86 l e os serviços, nota-se que o primeiro estágio,~ 

. nominado auto-suficiência econômica era caracteri zadó por 

• • 
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uma fase primitiva de pequenas unidades familiares onde a 

preocupação era com produtos físicos, principalmente alimen 

tos, vestuário e abrigos. 

Nesta fase, os serviços como atividade comer

cial praticamente não e.xistiam e notava-se também a ausên -

cia de trocas, o que caracterizava um estágio destituído de 

um conceito de Marke ting(8 7). 

No segundo estágio, denominado comunismo pri-

mitivo, onde as famílias se reúnem para executar em comum 

as: tarefas econômicas, continuam a preocupaçoes com os pro

dutos fÍsicos. A terra era propriedade collUlm e os resulta

dos do trab.alho de cultivo hem como a caça e pesca eram re

partidos por toda a comunidade. Os serviços como atividade 

comercial continuam ine.xpressivos e a atividade de Marketing 

era tamb.é.m ine::xistente em decorrência da ausência àe trocas. (( 
.() No· terceiro estágio de simples troca, passa a 

e::xi.stir \ es.pecialízação econômica com as principais tare

fas sendo~~i~:Jno cultivo da terra e na fabricação de 

produt~~d~:ais. Os s-erviços de pessoas com certa esp~ 
cializà-ão são ince orados nesta produção primitiva. Sur

gem pessoas com h.ab.i.lidade em çerâmica, na fab.ri cação de ar 

mas e.tc.. Notava-se nitidamente a habilidade de serviços 

voltados a produção. Fora destas característi.cas, a ativi-

dade de serviços começa a ser e::xercida no comércio. Pela 
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primeira vez, passam a e~stir a ousca e negociação e um es 

tágio que utiliza o conceito de Marketing, em decorrência 

das possibilidades de realização de trocas. 

No quarto estágio, denominado mercados locais , 

os serviços ganham importância em decorrência da existência 

de feiras e instituições especializadas . 

. No quinto estágio, denominado economia monetá 

ria, os mais yariados objetos passam a ser utilizados como 

dinheiro, tais como: favas; conchas; pérolas; cacau; chá 

etc •. Com a utilização dos metais como: cobre; o bronze; 

o ferro e, finahnente, a prata e o ouro; as trocas comerciais 

passam a ser mais fáceis e a atiYidade de serviços, princi

palmente na área comercial, passam a ter uma maior incidên

cia. 

No sej(to estágio, o do capitalismo primitivo, 

o surgimento da especialização, dos mercados locais e do di 

nhe i ro, possibilitam que as pessoas passem a produzi r nab 

somente para a sobrevivência, mas também para ganho. Passa 

a existir uma classe de proprietários capitalistas primi ti

YÓse uma classe de trabalhadores. A atividade de serviços 

se desenvolve no sentido de comercializar as produções em 

distâncias cada yez maiores. Neste estágio, são contratados 

agentes com a função de encontrar mercados, negociar ro~ 

dições e receber e atender pedidos. Em decorrência passa a 

BffilJOTECA KARL !. BOEDECKER 
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existir uma classe de comerciantes com a incumbência de fa

cilitar a distribuição de mercadorias em grandes cidades e 

regiões. 

No sétimo estágio, denominado de produção em 

massa, passa a ocorrer rápido cres.cimento da população mun

dial, mais eficientes meios de transporte e comunicação, d~ 

senvolvimento de grandes cidades e o surgimento da especia

lização econômica das nações em lugar da auto-s·uficiência. 

Desta forma, por e.xemplo, a Inglaterra espe -

cialista em tecidos no comércio com Portugal . comercializa 

seus panos· em troca de vinhos, -especialidade portuguesa. 

O des·envolvi-ménto da atividade de Marketing em 

decorrência da maior atividade econômica faz com que o se -

to r de serviços tam!iém se desenvolva no comércio nacional e 

internacional, nas comunicações e nas formas de transporte. 

No oitavo estágio, que John Kenneth Galbraith(SS} 

denominou estágio da sociedade afluente, caracterizado pela 

e-Xistência de sul'istancial número de pessoas com excedente 

de dinheiro em relação às suas necessidades biolÓgicas bás!_ 

cas·, a atividade de serviços alcança seus níveis mais eleva 

dos de desenvolvimento em decorrência das solicitações por 

mais bens intangíveis não apenas no setor de comércio de rer 
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cadorias, mas nas mais variadas especializações. Nesta fa

se, as populações têm níveis de renda que permitem pagar p~ 

la sofisticação destes desejos e necessidades, e a socieda

de e.stâ disposta a investi r nos bens culturais. Em de cor -

rência torna-se possível desenvolver as orquestras sinfôni

cas, museus, universidades, bibliotecas e outras entidades 

de fins lucrativos, mas de bastante utilização da atividade 

de serviços. 

Salienta-se, finalmente, que nesta etapa de 

des-envolvimento, as populações de maior nível de renda sao 

mais· e:xigentes e solicitam serviços de boa qualidade, fa-' 

zendo que o Harketing aplicado àqueles bens intangíveis tenham 

maiores preocupações. de qualidade para terem boa aceitação. P~ 

sam também a e:xistir, os movimentos consumeristas para ver!_ 

ficar se os· in te res.ses da sacie da de consumi dor a estão sendo 

respeitados, com preocupações que atingem inclusive a ecolo 

gia. 

1.6 . 4. Instrmnental de Marketing 

Marketing de serviços 

aplicado ao 

Basicamente, todo o instrumental de Marketing, 

pode ser utilizado nos serviços, desde que adaptado à real!_ 

dade dos bens intangíveis. Em decorrência da quantidade de 

itens do instrumental mercadológico, vamos focalizar apenas 
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alguns dos principais instrumentos e aspectos teóricos de 

Marketing aplicados aos serviços a saber: 

a. Conceito de Marketing; 

o. Funções de Marketing; 

c. Administração de Marketing; 

d. Composto de Marketing; 

e. Segmentação de mercado; 

f. Sistema de Marketing. 

Kotlerl89 } e: 

1. 6, 4.1. Conceito de Marketing aplicado 

aos· serviços 

O conceito de Marketing, de acordo com Philip 

"Uma orientação para o cliente, tendo como ·re 

taguarda o Marketing integrado e por objeto 

produzir satisfação ao cliente como a chave 

para o atendimento das metas organizacionais'.' 

O conceito de Marketing pode ser aplicado a 

área de serviços apesar da intangibilidade dos mesmos e to

das· as adaptações que em vista disto se fazem necessárias. 
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Torna-se então necessário nao confundir o con 

cei to de vendas com o conceito de Marketing aplicado a. se r

viços, uma vez que e comum supor-se que basta existirem pr.Q 

gramas daqueles bens intangíveis para serem vendidos e a 

existência de um forte esforço de vendas para se conseguir 

os resultados esperados pelas empresas de serviços. 

vendas: 

Philip Ko tler (90) mostra que no conceito .de 

"O conceito de vendas parte dos existentes pro

dutos: da Empresa e considera a tarefa com sen 

do a de usar venda e promoçao para estimular 

um volume. lucrativo de vendas". 

O conceito de Marketing é mui to mais amplo do 

que o conceito de vendas, e de acordo com o mesmo autor, co 

me.ça com a existência de desejos e necessidades dos clien -

tes existentes e em potencial, para os quais a Empresa pla

neja um conjunto ordenado e adequado de produtos e progra -

mas·, utiliza o Marketing integrado, e espera a obtenção de 

l~cros através da satisfação dos desejos e necessidades dos 

consumi dores em referência. 

Dent:ro desta comparaçao, o programa de servi

ços nao deve simplesmente promover vendas, mas antes de tu

do, conhecer as necessidades do cliente, o que pode ser con 

seguido com um adequado sistema de informações e utilização 
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do Nayketing integrado, oasicamente constituído do denomina 
I 

do composto de Narketing. Desta forma, pode-se obter lucro 

para a Empresa através da satisfação dos desejos e necessi

dades dos clientes. 

1.6.4.2. Funções de Narketing aplicadas 

aos serviços 

As Empresas de serviços utilizam-se das mes -

mas funções· administrativas ~ormalmente encontradas nos pr~ 

dutos físicos. Desta forma, é e:xercida a função financei -

ra, a função de produção, a função de compra, a função de 

pessoal e a função de Nark.eting. 

De acordo com i,l A.N.A. - "American · Marketing 

Association" (gl \ 

"Função JnercadolÕgica é uma atividade única e 

importante inerente ao processo de mercadiza-

çâo". 

De acordo com Affonso Arantes (gz) a função 

mercadológica não é uma técnica peculiar a quaisquer das 

instituições encontradas ao longo desse processo, mas uma 

I 

atividade que, eventualmente, pode rã repetir-se através de 

várias dessas instituições, desde o produtor até o cliente, 

es·se ,inclusive como componente inicial e final do processo 

de mercadização. 
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Conforme Ch.arles F. Phillips e Delhert C. Dun 

can( 9 3l, podemos considerar oito funções básicas, 

class·ificadas: 

a. Funções de transferência de propriedade 

1. Venda 

2. Compra 

h. Funções de aprovisionamento físico 

3. Transporte 

4. Armazenagem 

5'. Funções auxiliares 

c. Funções auxiliares 

S. Padronizaçio de classificaçio 

6. Financiamento 

7. Cobertura de riscos· 

8. Obtençio de infornmções 

assim 

Todas estas funções podem ser aplicadas aos 

serviços de acordo com as suas características. 
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1. ·6.4.3. Administração de Marketing apl! 

cada aos serviços 

Uma Empresa que utiliza o conceito de ~larket

ing, necessita também atuar com uma administração de Market 

ing adequada. 

( De acordo com Pnilip Kvtler( 9A), entende-se 

como administração de Marketing: 

"A análise, o planejamento, a implantação e o 

controle de programas· destinados a levar a 

e.feito as trocas desejadas com pÚblicos· visa

dos· e tendo por objetivo o ganho pessoal ou 

-mútuo. Ele se b.aseia fortemente na adaptação 

e na coordenação de produto, preço, promoçao e 

lugar para alcançar uma reação eficiente". 

No cas·o dos serviços a composição menciOnada no 

conceito de adminis·tração de Marketing seria: s·erviços, p~ 

ço, praça e propaganda. rr 

O conceito de análise, planejamento, implanta 

çao e controle na administração de Jvlarketing, permite real! 

zar um planejamento de Marketing adequado para a atividade 

de serviços. 
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De acordo com Raimar Richers (95 ) para se fa -

zer um planejamento mercadolÓgico utilizam-se os seguintes 

passos·: 

a. determinação dos objetivos (.diretrizes·) 

h. avaliação das forças externas (informações) 

c. seleção do tipo de estrat€gia (orientação) 

d. determinação do composto mercadológico (coordenação) 

e. elaboração de um orçamento (recursos) 

f. criação de um sistema de controle (avaliação) 

O composto de Marketing na adJninistração ue 

Marketing € colocado no item "d" coordenação. Uma vez de -

tenninados os· objetivos·, avaliadas·. as forças externas· e es

tabelecidas as es-tratégias· de ação, pode-se adaptar os re-

cursos existentes para utilizar no composto de Marketing. E~ 

ta forma de atuação daquele composto na fase de coordenação 

do planejamento de Marketing será apresentada com 

detalhes a seguir. 

maiores 

E. Jerome 

1.6.4.4. Composto de Marketing aplicado 

(_ O composto 

McCarthy ( 9 61 e 

·aos serviços 

de Marketing foi apresentado por 

bas·eia-se na composição dos chama-

dos 4 Ps, constitu!do do produto, preço, praça (lugar) e 
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propaganda. Esquematicamente, pode-s·e representar este com 

posto da seguinte forma: (pl + p2 + p3 + p4) t. Cada uma 

des·tas letras P, por sua vez, apresenta uma sub composição , 

de acordo com o autor em referência, desta forma, o comnosto 

(Pl) é subdividido em linha e qualidade, marca, embalagem 

e serviços. O composto de preço (PZ) ésubcompartimentado em 

preço básico, ofertas e descontos, créditos e transportes 

O composto de praça (P3} é subdividido em tipos de canais , 

localização dos canais·, logística mercadolÓgica e vendas 

terrLtoriais. O composto promocional (P4) é subdividido em 

.propaganda, venda pessoal, promoção de vendas e publicida -

de. Todos· es·tes· compostos podem ser aplicados aos serviços 

com as: necessárias modificações. { 

Devemos ainda esclarecer que na fórmula, a 1~ 

tra "t", s·ignifica unidade de tempo .de aplicação do compos-

to. 

L No composto de produto (Pl) que para os bens 

intangíveis vamos· ch.amar de composto dos programas de servi 

ços, aplicam-se os· itens: linlia de programa de serviços; 

marca e s·erviços·. 

\ 
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Com relação ã "e1!1Óalagem", a natureza dos ser 

viços faz com que seja necessári~ considerá-la de forma d! 

versa ao normalmente encontrável nos bens tangíveis. De for 

ma figurada seria a e1!1Óalagem dos serviços mais ligada a 

ambi.entação onde os serviços são exercidos. {' 

Com relação ao Pz (preço), o composto pode ser 

utilizado normalmente ao serviços. 

L Com relação ao P3 (praça}. os canais de dis_( 

t:tibuição dos serviços apresentam características espe cí fi

cas e típicas dos bens intangíveis,· sendo mais exercidos p~ 

lo canal direto de distribuição entre o prestador do servi

ço e o cliente do serviço. Por exemplo, o canal direto de 

distribuição do dentista € o seu consult6rio e o serviço 

realizado diretamente entre o dentista e o cliente. f 

No canal de distrihuição tamb.Em podem existir 

representantes do pres.tador dos serviços, como empresários 

de artistas· que acertam hases de atuação daqueles p:iofissi.9_ 

nais, com clientes em potencial. 

Sobre a utilização do canal de di.stribui ção cJ! 
reto, Polia Lerner Harr.óurger(97) o recomenda, quando o pro

duto tenha alto grau de sujeição aos fatores estilo e pere

cibilidade. Os serviços são perecíveis no sentido de que 

se não forem utilizados num determinado período de tempo di~ 

ponível, serão perdidos para sempre. Por exemplo, o servi

ço de um dentista que trabalha com hora marcada. Os ser-

viços tamó€m são sujeitos ao fator estilo, por exemplo a 
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forma profissional de um artista trabalh.ar e sua obra. Por 

essas características percebe-se a conveni~ncia de grande 

parte dos serviços· serem feitos diretamente entre prestador 

do serviço e o cliente. 

( Co1n relação ao P4 (propaganda), a caracterís

tica da intangibilidade, faz com que seja mais difícil a 

realização da atividade de comunicação. Uma forma de reali 

zar a comunicação é transformar o intangível em representa-

ções tangíveis. Como e.:xemplo, para fazer um planejamento 

de comunicação solí.re um programa de serviços de. turismo, UIIB 

forma é mos:trar nos anúncios da campanha de co muni cação, f o 

tografias dos: locais geográficos onde serão realizados os 

programas de serviços. e 

mercado é: 

1.:6. 4. S. Segmentação de mercado aplicado 

De acordo com Philip Kotler(9 S) segmentação de 

"A suhdivisão do mercado em su~conjuntos h.omo 

. gêneos de clientes, em ql!e qualquer subconju~ 

to pode, concebivelmente, ser selecionado co-
' 

mo .meta de mercado .a ser alcançada com um com 

postq de Marketing distinto". 
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S b - R . R" h ( 99 ) 1" ore a segmentaçao, a~mar 1c ers · sa ~en 

ta as vantagens da aplicação do conceito nas Empresas bras.!_ 

leiras, embora muitas delas ainda não a utilizem. Salienta 

no entanto que .. a segmentação só deve ser utilizada, a 

partir do instante em que a Empresa se convença de que as 

oportunidades. em mercados específicos possivelmente atende-

rã melhor os seus objetivos a médio e longo prazo do que a 

al tem ativa de difusão (lQO). 

Solire as vantagens da segmentação, Raimar Ri-

h (101} . "-1" d 980 c ers:' em recente pesqu1sa puu 1ca a em 1 .. , entre 70 

Empresas· lirasileiras concluiu que as C:ampanhias que segmen

tam o mercado são mais minuciosas ao lidar com planejamento 

e. política de Harketing do que as que não segmentam. 

Com relação a possib.i.lidade 

conceito de segmentação e a estratégia de 

de aplicação do 

- (102) 
segmentaçao aos. 

serviços, este co.mportamento é perfeitamente válido, e so-

o.re o assunto Raimar Richers comenta: 

"Como opçao estratégica, a segmentação . está 

aberta a qualquer Empresa, seja ela uma fahri 

cante ou uma distribuidora, opere ele com bens 

de consumo, produtos industriais ou serviços, 

seja ela pequena ou grande .•. " 
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1.6.4.6. Sistema de Marketing aplicado a 

serviços 

De acordo com Philip Kutler(l0 3)o sistema de 

Marketing é: 

"O conjunto de instituições significantes e 

interagentes que constituem e influenciam as 

relações de uma Empresa com seus mercados". 

Para o Marketing de serviços é importante a 

aplicação do conceito de sistema de Marketing. Ainda de 

acordo com Philip Kotler0° 4): 

"O sistema de Marketing da empresa significa 

tomar-s·e uma fatía do sistema total de Market 

ing, de tal modo que possa se dar ênfase 
~ 

as 

relações institucionais e às decisões fw1cio-

nais que compõem as importantes tarefas de 

Marketing de determinada Empresa. O sistema 

de Marketin g da Empres:a, quando graficamente 

·repres·entado em s·eus mínimos pormenores, pro-

porciona aos· seus· e.xecutivos de Marketing, ao 

pÚfi.lico in te ress a do e aos legisladores envol-

vidos·, um quadro Útil no que se refere 
~ 

as 

principais· características e ao funcionamento 

da e:riJpresa de um ponto de vista de Marketing'.' 
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Para utilização do conceito de sistema, apre-

sentamos a seguir a representação 

Raimar Richers (lOS) denominada 

das funções mercadolÓgicas " 

gráfica proposta por 

" Esquema de integração 

Embora o esquema proposto esteja dentro do co~ 

ceito da abordagem funcional (l06) , ~ possfvel utilizá-la 

no enfoque sistêmico e aplicada a serviços, utilizando a 

representação dentro do conceito de instituições significa~ 

tes e interagentes e as demais caracteristicas apresentadas 

na definição de sistema. 

( 
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GRÁFICO 4 

ESQUEMA DE INTEGRAÇÃO DAS FUNÇOES MERCADOL6GICAS 
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lógica, ( diversos autores) ,pag 44 
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C "d d / d . - d ons~ eran o-se o esquema e 1ntegraçao as 

funções· 
. / 

mercadológicas de maneira sistêmica e considerando 

a sua aplicação no mercado d~ serviços, podemos visualizar 
i 

uma forma de comportamento, 'que nos parece nítida. 

As· entradas do sistema sao insumos (inputs) 

que vão alimentar determinado mercado de serviços. Para co 

nll.ecer o mercado são necessárias informações obtidas atra -

vês de um programa de pesquisas mercadolÓgicasó.nt) obtidas 

através de dados primários 

ri:osCl08). 

ou utilizando dados secundá 

As pesquisas ao focalizarem opiniões dos con

s:umidores, permitem análises que serão comparadas com os o~ 

jetivos e me.tas da Empresa. Estes ob_ietivos e metas permi

te:m o desenvolvimento de programas de serviços de acordo com 

os· desejos e necessidades dos consumidores. Denominamos es 

ta atividade de ~daptação 0.09 1. 

Desta forma, chega-se aos programas de servi

ços de uma Empresa hipotética em referência. 

Cada um destes programas de acordo com o gra

fico, apresenta uma determinada denominação (marca), linha 

e qualidade e serviços em geral de apoio ao programa e um 

preço a ser pago pelo consumidor. O conjunto de programas 

de serviços deverá atingir os diversos segmentos. de mercado 
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focalizados para o programa de serviços (desde que a Empre-

s·a adote o conceito de segmentação). Os programas fazem 

parte do composto inercadolÓ gico da empresa, ofereci dos ao 

consumidor constituindo novos insumos para realimentação do 

·mercado em análise. 

[r Por outro lado, é também necessário ativar o 

mercado para conft.ecimento do pÚblico. 

Esta atiyação e realizada através de: ca 

nal de distribuição dos programas, propagandas (comunicação 

paga a longo prazo}, promoção de vendas (comunicação paga a 

curto prazo), venda pe.ssoal (comunicação direta e pessoal 

dos yendedores} e publicidade (comunicação gratuita). 

Desta forma, chega-se ao denominado composto 

de comunicação. ~ 

Por outro lado, é necessário saber se todo es 

te s·istema mercadolÓgico es·tá funcionando a contento, tare

fa esta destinada ã avaliaÇão feita através de controle. 

Esta atividade de 

da auditoria mercadolÓgica (llO 1 

controle permite a denomina 

que realimenta o sistema 

mercadológico apresentado no quadro. 
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O sistema é contínuo e dinâmico, influindo nos 

resultados de atuação da Empresa no mercado em análise. 

No Úl ti'mo capítulo da dissertação pretendemos 

utilizar este quadro esquemático no sistema de Marketing da 

Vice- Presidência Divisional de Distribuição de Energia Elé

trica da CESP - "Companhia Energética de São Paulo". A uti

lização prática do esquema poderá ser adequada ao conjunto 

de programas de serviços de energia elétrica oferecidos por 

aquela Vice-Presidência ao mercado cons,umidor. 

l.,'J. Aceitação do conceito de Marketing na área de ser 

ViÇOS' 

1. 7.1. Da dificuldade da aceitação do conceito de 

Marketing nas empresas de serviços 

Apresentamos a seguir três fatores que pare -

cem dificultar a aceitação do Marketing nas Empresas de Ser 

viços. 
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L, 1.7 .1.1. A intangibilidade dos serviços, 

fazem com que a aplicabilidade 

dos instrumentos mercadolÓgicos 

naquelas Empresas sejam mais di 

fíceis do que nos bens tangíveis 

Este fato ocorre porque os bens intangíveis 

nao sao demonstra.Yeis-, apalpáveis e não apresentam. outras 

características físicas- dos- produtos tangíveis. 

1. 7 .. 1. 2. Mesmo nas Empresas de produto 

físicos, ainda existem dificul

dades na aceitação de Marketing, 

com maior razão ainda haveria 

dificuldades na utilização de 

Marketing nas empresas de prod!:I_ 

tos não-tangíveis 

Na área dos hens tangíveis, embora sejam mais 

facilmente demonstráveis suas características, uma das difi 

culdades de aplicação que mais- ocorreria, seria o fato da 

alta cúpula da Empresa, considerar o Marketing como simples 

arte comercial, onde bastaria o bom senso empírico para rea 

lizar a contento a tarefa mercadológica. 
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Como exemplo pode-se citar: para fazer pes -

quisa mercadolÓgica bastaria perguntar para os çonsumidores; 

sem uma técnica mais refinada de elaooração do processo de 

pesquisa ; ' p 1 ano estatístico correto de amostragem etc. 

Para fazer propaganda, bastaria fazer alguns 

anúncios ou alguns- folhetos e promoções; distribuindo-os sem 

um critério correto ou sem fazer parte de um plano adequado 

de comunicações que por sua vez faz parte de um plano geral 

de Marketing para toda a companhia. r:v 

Para leigos pouco informados, o conceito de 

Marketing e o conceito de vendas seriam a mes-ma c ois a Clll 1 e 

a Empres-a agiria dentro deste pressuposto. 

Para conhece.r 1nais· 

caçao do Marketing nas Empresas, 

a respeito da correta apli 

Raimar Ricliers(llZ) atra~-
vês- pesquisa em 70 empres-as, já comentados anteriormente 

concluiu tamb.êm que: 

"A principal lição da pesquisa mostrou que por 

mais que se fale em Marketing no Brasil, ape-

n.as uma 11linoria de Empresas parece ter com-

preendido o conceito adequadamente. g isto, 

ao 1nenos, que temos observado através de fre-

qUentes contatos com Empresas dos mais diver

sos tipos e. -tamanhos. Para muitas delas: 

f' 
I 
I 
I 
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"A função precípua do Marketing consiste em 

dar apoio ao setor comercial da Empresa, pro-

paganda e Marketing são praticamente sinôni -

mos e o melhor indício de que o setor de ven

das está sendo berr. administrado, são aumentos 

consecutivos do volume de faturamento". 

Como a maior i a das 

R• h 013) - - . 1.c ers · · sao da área de 

E..'llpresas pesquisadas por~ 

produtos tangíveis e mesmo 

as-sim tem dificuldades em adotar o conceito de Marketing 

concl~i-se que rr.aior dificuldade ainda haveria nas Empresas 
I 

de bens não tangíveis·, que apresentam menor tradição de 

Marketing do que. as Empresas de bens tangfveis e apresentam 

características menos demonstráveis do que os bens tangíveis, 

embora nada implica a utilização do conceito de Marke ting 

desde que as companhias aceitem suas características. 

Ph '1 • K 1 " f. (11 4} l. 1p ot er sou.re o mesmo ass·unto a 1.rma · 

que se nao for feita o adequado uso da terminologia de :1-larket 

ing, o instrumental na Empresa, pode correr o risco de ser 

utilizado de forma esparsa, caracterizado por apenas algu -

mas p~squisas mercadológicas realizadas, algum esforço de 

venda~ e algumas propagandas, mas sem um enfoque sistêmico 

de Marketing adequado abrangendo a companhia como um todo, 

de acordo com o conceito de Narketing. 
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0 1. 7.1. 3. A tradição da Empresa de servi-

ços pode relutar em aceitar a 

terminologia de Marketing por 

não estar acostumada a sua no -

meclatura conceitual 

. Pode ocorrer que esta nao aceitação. se~"'\ em 
"---J 

consetrUência inclusive da formação profissional em outras 

áreas do conhecimento como Engenharia, fazendo com que a 

área de serviços demore a integrar a terminologia de Market 

ing a'o flu:xo principal de decisões da Empresa. 

Torna-se necessário traduzir es·tes conceitos 

de J.!arketing à realidade e tradição das Empresas de servi 

ços, sem imposições, instruindo gradativamente e paciente -

111ente os e:xecutivos das Companhias, através de terminologia 

adequada, adaptada às Empresas e facilmente assimilável. S 

i:mportante ta:mbém regras práticas de a tu ação facilmente de-

mons·tráveis, seminários de treinamento semeadores de efei -
' 

tos multiplicadores e principalmente um planejamento estra

tégico de Narketing s·oó. medida para a atividade de serviços 

que se pretenda, com a participação de pessoal especializa-
' 

do. 

A respeito G. Lynn Shostack (llSl salienta: 

I 
Í' 

,I 



• 12 3 . 

"Muitos mercadólogos descobrem para sua frus

tração e para seu espanto, que o Marketing e 

tratado como uma função secundária ou simple~ 

mente confundido com um dos seus componentes 

como a pesquisa ou a propaganda, perdendo as

sim parte de sua influência e de sua autorida 

de" 

Shostack016l acrescenta ainda o fato que fr~ 

qtientemente ocorre o raciocínio de colocar a culpa no desc~ 

nh.ecimento da cúpula gerencial da Empresa, mas na realidade 

a e:xp'licação reside na ausência de uma terminologia adequa

da ou regras consideradas práticas e simples que possam ser 

facil1nente percebí-veis e aplicáveis aos Serviços. IÕ preci

s-o sab.er adaptar a lin.guagem do Marketing à realidade das 

empresas de serviços, para que as companhias adotem gradat_!-_ 

vamente sua terminologia. 

Ch.amamos tamb.ém a atenção que implantar a lin 

guagem de Narketing numa Empresa é tarefa difÍcil, que re

quer disciplina, treinamento e determinação para que toda a 

Organização de forma gradual adote o ferramenta! mercadoló-

gico; 

( 
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1. 8. Aplicaliilidade do Marketing em diversas Empresas 

de serviços 

Atualmente, nos Estados Unidos e nos demais 

países desenvolvidos está ocorrendo cada vez mais o desen -

volvimento no setor de serviços e crescente tendência para 

utilização do ferramenta! de Marketing, tanto nas C.ompanhias 

_lucrativas como nas· Erqnesas que não visam o lucro. Igual-

mente, as organizações que operam tradicionalmente no merca 

do de produtos, estão perceliendo oportunidades de . trabalho 

nas áreas de serviços·. Th.ayer C. Taylor(ll?)a respeito das 

Empres·as que operam normalmente no setor de produtos tangí-

veis comenta: 

"A Coca-Cola lançou um sistema de estudo de mí 

diaOlS) envolvendo diversos veículos de comu 

nicação, o qual com o tempo será fornecido a 

todos os interessados. 

A Singer (máquinas de cos tural,. já possuindo 

conhecimentos didáticos baseados em muitos anos 

de ensino com seus cursos de costura e liorda-

do, está entrando agora no mercado de ensino 

pré-escolar. 

A Ger5er Products (.alimentos para recem nasci 

dos)_ está ·entrando no ramo de escolas mater -

nais e seguros". 
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Nas E·mpresas nao lucrativas sao numerosos os 

e:xemplos de aplícação de Marketing. A respeito Ph.ilip Ktl

tler (ll9) menciona o e:xemplo do Marketin g da igreja, onde é 

demonstrado um interes-se bastante antigo no problema do de-

s·envolvimento de atração e manutenção de fiéis. O mes·mo 

ocorre. com a organização Billy Graham(120 ) que utiliza mo -

demos conceitos de campanha de comunicação envolvendo pal~ 

vras, música e celebridades, para a criação de uma e:xplosão 

de s·enti.men to religioso. Os levantadores de fundos também 

podem s·er mencionados como eficientes nas técnicas promoci~ 

nais., como a Sociedade Americana do Câncer(lzl) em levantar 

fundos para a pesquisa daquela doença. Sobre o assunto Phi 

1 • K 1 (122) 1.p ot er · · comenta: 

... Os dramáticos apelos chamam a atenção p~ " 

ra a Sociedade Americana do Câncer. Eles dão 

colorido, são de interesse e conseguem a co -

bertura dos· jprnais, do rádio, da teievisão e 

dos cine·mas· ... " 

Douglas· J. Seaver(.lZJ) sobre Mark.eting na em-

presas nao lucrativas comenta que em janeiro de 1975, um 

h.ospital fez um estudo de .dois dias sobre Marketing e pela 

primeira vez foi considerada seriamente a idéia da comercia 

lização do hospital. Da reunião emergiu um plano de Market 

íng do hospital e entre outras medidas foi elaliorada uma 

longa li.sta de sugestões para conseguir melhor _publi.cidade 
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quanto aos serviços h.ospitalares oferecidos, para conseguir 

desenvolver novos serviços e construir um corpo clínico co-

mo força de vendas. 

Apesar destes exemplos, esse comportareento de 

utilização do conceito de Marketing, não impede que conti -

nuen1 a existir prolilemas para a aceitação do conceito de 

Marketing em muitas Empresas na área de serviços. 

William Stanton 0 241 sobre o assunto comenta 

que a e:xpansão dos serviços nos Estados Unidos tem ocorrido 

mais em decorrência da 111aturidade da economia e os crescen-

tes padrões· de vida em elevação dentro da sociedade de abu!!_ 

dância do que aos- p_rogressos conseguidos pelo Marketing nas 

áreas de prestação de serviços. 

Conforme- o autor, salvo algumas li.onrosas ex

cessões~:rGJomo é o caso das Çompanhias de seguros norte-ame

ricanas e .mais recentemente as Empresas telefônicas, a di r~ 

ção de Marketing das Companhias qu'e se dedicam â prestação 

de serviços não têm tido a criatividade esperada em Market

ing. Como exemplo, Stanton 0 2 51 cita: 

"O maior incenti.vo para utilizar mais ampla 

mente a energia elétrica nos Estados Unidos , 

surgiu dos· fabricantes de. aparelhos eletro-do 

mésticos e não das Empresas de eletricidade". 



. 127 . 

William E. Re.if e William A. Knoke (1 2 G) sobre 

a utilização problemática do conceito de Marketing nas Em

presas fornecedoras de gás e eletricidade nos Estados Uni -
' 

dos comentam, que uma valorização do concaito de Marketing 

naquelas Companhias poderiam afetar seus orçamentos, despe

sas de promoção de vendas e a própria estrutura organizaci.9_ 

nal. , Entre os erros mais comuns de conceituação acerca do 

. d M k . R . f K ' 0 2 7) . · d-. conce1 to e ar et1ng, e1 e noKe · menc1onam a 1 e 1 a 

de falta de concorrência,. a natureza de sua demanda, o con-

ceito do produto e o enfoque da Engenharia a questão dos 

preços. 

A partir destes e.xe.mplos pode-se concluir da 

possib.ilidade de aplicar o conceito e todo o ferraJTiental de 

Marketing, com as necess·árias adaptações· para cada caso, nos 

mais variados tipos· de Empresa dedicada aos serviços, sejam 

lucrativas ou não, desde que os especialistas de Marketing 

tenham oportunidade de cont:ribuir para as Empresa, com seu 

conhecimento. 

1.9 . Importância dosserviços no futuro 

No futuro pode-se considerar que os serviços de 

verao crescer em importância, a medida em que se desenvolver 

a economia em cada País. 
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Com relação a este aspecto, os Estados Unidos, 

em decorrência do seu desenvolvimento como um dos Países 

lideres do mundo ocidental, apresenta crescimento que ultra

passa o estágio da economia industrial, tornando-se uma das 

primeiras economias de serviços. 

1972 ( 128 ) 

A respeito, a revista Sales Management , em 

publicou as projeções oficiais do Governo 

norte-americano para 1980, indicando que os serviços 

atrairão uma parcela cada vez ma1or dos gastos feitos pelo 

consumidor e mais mão de obra 

quadro : 

.. , .. 

, conforme o seguinte 
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GRÁFICO S 

PROJEÇÃO DOS GASTOS DOS CONSUMIDORES 

COM BENS DURÁVEIS·, NÃO DURÁVEIS E SERVIÇOS- 1970/ 1980. 

FONTE: 

ESTADOS UNIDOS 

$ 

$ 89 

r 
1970 

Sales 

( Despesas em $ bilh6es de dolares 

ele 1968 ). 

1)\l:rá"eis 'l 
1980 

Management. 6 de março de 1972, pag 24. 
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De acordo com a revista Business Week (lZ9 ) , o 

crescimento da área dos serviços, tem ocorrida em razao de 

mudanças favoráveis na economia que favoreceram a classe 

média afluente dos Estados Unidos (l30) fazendo com que os 

serviços solicitados tenham crescido. 

Nota-se que· os hábitos também apresentam modi 

ficações. Nos Países mais desenvolvidos e:xistem cada 
' 

vez 

maior ênfase â especialização e criação de necessidades de 

s-erviços, dando oportunidade para que novas Empresas de ser 

-viços tenham possibilidade no mercado. 

Eugene B. Mapel Cl3Ll com relaçã.o ao desenvol-

-vimento de serviços, chama atenção ao gradativo desapareci

me.n to dos e.mpre gados domésticos nos lares norte-·ame ri canos: 

"Nos· lares o desaparecimento dos domésticos ~ 

juda a criar a necessidade por parte da dona 

de casa por negócios de serviços". Com e:xem-

plo, pode-se citar o mercada de s·erviços de 

·cuidar de crianças, de refeições semi -prontas, 

de jardinagem etc .. 

(132)_ Frederick E. Weó.ster Jr. em 19.74, ao co-

mentar os aspectos sociais do Marketing, mencionava , três 

tendências que têm atuado para conscientizar cada vez mais 

o púólico: 
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"a. Crescente e:xpectativas e exigências por 

parte dos consumidores, para um desempe -

nho eficaz dos negócios no fornecimento oo 
b.ens e serviços. 

b. Conscientizaçio crescente da conseqli~ncia 

pública do consumo privado, especialmente 

em termos dos· efeitos sobre o meio ambien 

te. 

c. Um reconllecimento cada vez ma1or da con 

tribuiçio potencial do Marketing ã admi -

nistração das organizações que nio visam 

lucro." 

Nota-se por estas considerações, principalmeE: 

te no ite1n "ó", os ânseios dos movimentos cons·umeris tas em 

ob.ter a satisfaçao da sociedade na preservaçio do meio-am -

hiente e outras características que são típicas daqueles mo 

vimentos. 

Verifica-se também que à medida em que as na-

çoes apresentam maior ·desenvolvimento, a sociedade afluente 

e.xige maior número de atividades em serviços. 

Com relação às sociedades que nao visam lucro, 

Frederick E. W "- J (133) h -euster r. · · c ama atençao ao fato daquelas 

Empresas apresenta rem a tend~ncia de crescimento, como fonte 

de bens e serviços e na medida do desenvol-vimento, deverão 
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estar cada vez mais propensas a reconhecerem a necessidade 

de administração profissional de :1-!arketing. 

Em resumo, nota-se que o setor de serviços ca 

da vez mais deverá ter possibilidade de crescimento, nas· Em 

presas lucrativas ou nao lucrativas, de acordo. com o desen

volvimento econômico dos Países, o que estabeleceria a pos

sibilidade de maior utilização do conceito e do ferramental 

de Narketing. 
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1968) pag 109. 

Obs: Oracy Nogueira recomenda que na 
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documeritirias, estas incluem alem dos tra 

balhos de outros especialistas ou interes 

sados, dados tanto publicados como inédi

tos, relatÓrios, tabelas estatísticas, 

. ~ . -cartas, manuscr1tos, not1c1as e comenta-
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fim a obtenção de lucros através da satisfação 
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_ Philip Kotler Administração de Marketing 
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ness Week, 30 de outubro de 1971, pag 50 

Eugene B. Mapel. '' The Marketing of Services ", 
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A partir da década de 60, quando se consolidou 

a Engenharia nacional, no que concerne ao aprovei tarrento dos 

recursos hídricos disponíveis, o mercado de energia elétri 

ca no Brasil apresentou um rápido desenvolvimento. 

Na década de 70, o crescimento da capacidade 

instalada registrou uma taxa média de 11% ao ano (l). No 

mesmo período, o consumo cresceu a uma taxa médià próxima 

de 12%( 2). Como se pode verificar, ocorreu uma situação 

de quase equilíbrio entre aumento da demanda e aumento da 

oferta. 

Embora no Brasil a energia de origem hidráuli-. 

ca seja predominante, podemos observar a utilização de ou-

tras fontes energéticas. Este fator e de relevância p~ 

ra o estabelecimento dos serviços, metas e programas da 

CESP. 

Para que se possa compreender o papel desempe

nhado pela CESP, e sua relevância dentro do quadro energé-
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2.1 . Mercado Total 

De acordo com o quadro a seguir, podemos 

observar a evoluçio da produçio e consumo_de energia el~trica 

nb Brasil, nos anos de.l976 a 1980 . 
I 

i ,. 

l 
' 

. 



QUADRO 8 

INFORMAÇOES SOBRE O MERCADO TOTAL DE ENERGIA ELSTRICA 
1976/1980 

INFORMAÇOES RELEVANTES DO SETOR 1976(1) 1977 (1) 1978(1) 

Capacidade Ceradora Instalada (1vW) 

Hidráulica 17.6 75 19.038 21.5 75 
Ténrrica 3.385 3.599 3.654 
Total 21.060 22.637 25.229 

Produção Bruta de Energia Elétrica (QIIh) (3) 

Hidráulica 82.913 93.480 102.746 
Ténrrica 7.119 7.342 9. 829 
Total 90.032 100.822 112.575 

Conswro de Energia Elétrica (GWh) 

Industrial 43.589 49.155 55.663 
Residencial 14.877 17.133 18.846 
Corercial 9.911 10.534 11. 389 
Outros 9!195 10.163 11.185 
Total 77.572 86.985 97.186 

Núrrero de Consumidores (mil consumidores) 

Residencial 10.288 11.243 12.213 
Total 12.105 13.132 14.287 

Consumo por Habitante (kWh/Hab.)(4) 

Total 714 781 851 

Conswro de Conbustível na Geração Tenroelétrica (llli.l/t) (S) 

Oleo Conbustí vel 564 656 791 
Oleo Diesel 114 115 143 
Carvão Vapor 957 1. 498 2.562 

Investirentos. (Cr$ milhões) . (6). 33.026 . 52.652. 84.613 

' 
1979(1) 1980 (2) 

24.137 2 7. 26 7 
4.249 4.468 

28.386 31.735 

115.111 126.932 
9.562 10. 451 

124.673 137.383 

63.088 69. 781 
21.020 23.310 
12.560 13. 866 
12.260 13.823 

108.928 120.720 

13.312 14.568 
15.540 16.991 

931 1.006 

518 519 
222 106 

2. 294 1. 822 

123.305 227.100 

(1) Dados revistos 
(2) Dados sujeitos.a rev1sao. 
(3 Inclui auto redutores 

- -CAl Serie revista face aos resultados do Censo Demografico/80 
(5) Exclui autoprodutores 

_(6) Valores Correntes 
+ 
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2.2. Mercado Regional 

Por regiões econõmicas, o Brasil em 1980 àpre

sentou o seguinte comportamento de acordo com os dados for 

necidos pelo Sistema de informações empresariais do setor 

de energia elétrica ''SIESE" do Ministério das Minas e Ener 
. (3) g1a • 

2.2.1. RegiãoNorte 

A geraçao térmica contribuiu com91,7% do to

tal da geração e a hidroelétrica, com os restantes. 

O comportamento da geraçao durante todo o ano 

pode ser visualizado pelo seguinte gráfico. 

FONTE 

GRÁFICO 6 

REGIÃO NORTE - PRODUÇÃO HIDROELETRICA - 1980 

dJs..= o .E191~ L H! 
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SIESE - Sistema de Informações Empresariais do 

setor de Energia Elétrica - Eletrobras- 1981. 



. 16 2 . 

2.2.2. Região Nordeste 

Naquela região, a geraçao hidroelétrica repre-

sentou 99,90% da energia requerida, ficando a geração ter

moelétrica restrita ao atendimento de ponta ou à manuten -

ção da confiabilidade do sistema. 

FONTE 

GRÁFICO 7 

REGIÃO NORDESTE, ENERGIA ARMAZENADA - 1980 

SIESE - Sistema de Informações Empresarias do 

setor de Energia Elétrica - Eletrobras - 1981. 

GRÁFICO 8 

REGIÃO NORDESTE, PRODUÇÃO,DE ENERGIA HIDROELETRICA 1981 
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(1)- Nilo mclui auwprorllnoro~s. 

FONTE: SIESE - Sistema de Informações Empresariais do setor 

de Energia Elétrica - Eletrobras, 1980. 
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2.2.3. Região Sudeste e Centro-Oeste 

As condições favoráveis de hidraulicidade fiz~ 

ram com que a geraçao apesar das transferências energéti -

cas p 1ara a região Sul, fos-se efetuada, praticamente, sem 

recorrer-se à geração térmica através de derivados de pe -

trÓleo, que representou somente 0,90% dos requisitos da 

região. 

GRÁFICO 9 

REGIÃO SUDESTE E CENTRO-OESTE , PRODUÇÃO DE ENERGIA 

HIDROELETRICA E ENERGIA ARMAZENADA , 1980 
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14000 I J. .1_ I ' ,. '/I 9 000j3:!±.±f"'tt-:3:3:f·j-Y~---t. ~:.~~~""~nci~· ·~ 4 000 1 Produ~aa 

Q H•d,cl·~tric3 • 

FONTE: SIESE - Sistema de Informações Empresariais do setor 
~ 

de Energia Elétrica - Eletrobras- 1981. 

2.2.4. Região Sul 

A contribuição da geração hidroelétrica foi de 

82,70% do total e a geração térmica baseada no carvão v a-

por, i produzido localmente foi responsável por 16,95% 

necessidades da área. 
das 
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GRÁFICO 10 

REGIÃO SUL, PRODUÇÃO DE ENERGIA HIDROELETRICA E 

ENERGIA ARMAZENADA, 1980. 
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FONTE: SIESE - Sistema de Informações Empresariais do setor 

de Energia Elétrica - Eletrobras - 1981. 
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2.3 1

• O Estado de São Paulo no mercado de energia elé-

trica 

Em decorrência da importância do Estado de São 

Paulo ~o cenário econômico nacional, aquela unidade da Fe

deração sozinha foi responsáve 1 em 19 80, por 36,9% de toda 

energia elétrica consumida no País, ligeiramente inferior 

a média dos Últimos cinco anos (período 19 76/19 80) , quando 

alcançJva 38,5% do consumo total ( 4). 

Em virtude das condições favoráveis dos recur

sos hídricos do Estado em relação as possibilidades de con 
I 

sumo de energia elétrica em 1980 obteve 37,9% de toda ener 

gia elétrica produzida, dispondo naquele ano de 32,5% de 

toda capacidade geradora instalada do p aís(S). 

2.3.1. A CESP no mercado de energia elétrica do 

Estado de São Paulo 

Uma Cia. de energia elétrica pode desempenhar 

sua atividade empresarial no setor de geração, transmissão, 

distribuição de energia elétrica bem como .no estudo e apl.!_ 

cação de fontes alternativa.s de energia. 
. I 

A CESP atua em todas estas áreas, em consonan-

cia com as políticas traçadas para o setor de energia, pe

lo Ministério das Minas e Energia, pela Eletrohrás e pelo 
I 

Governo do Estado de São Paulo. 
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Na área de geraçao e transmissão de energia, a 

empresa em 19.80 alcançou?:>, ~%de toda produção de energia 

paulista, dispondo de 78,9% de toda capacidade geradora ins 

talada no Estado de São Paulo( 6). 
I 

Em termos de .distribuição de energia elétrica 

aos consumidores, registrou em 1980, o índice. de 9,2% da 

energia consumida em todo o Estado, para seus 576 mil con

s·umidores, número este que sobe para 1 milhão e seiscentos 

mil compradores de energia, considerando-se os resultados 

conjuntos CESP e sua Empresa controlada C PFL "Companhia 

Paulis~a de Força e Luz" (7) . 

. 0: volume restante de consumo ficou principal -

mente :com a LIGHT (atual Eletropaulo) com cerca de 6 mi-

lh.ões de consumidores e em menor escala com as demais Em-

presas de energia elétrica que operam no Estado de São Pau 

lo, a saber: C. E Caiuá; E. E. Vale Paranapanema; C.L.F. 
i 

Santa Cruz; E. E. Sul Paulista; C. L. F. Mococa; C. Paulis 

ta de Energia Elétrica; C. Geral de Eletricidade; C. Jagu~ 

ri de Eletricidade; E. E. Bragantina e Cia. Nacional de 

Energia Elétrica. 

Pelos resultados percebe~se que a CESP fornece 

direta ou indiretamente cérca de 75% da energia elétrica con 

sumidÁ no Estado de São Paulo. A Empresa atua no mercado 

paulista, como verdadeira Cia. atacadista de energia elé -

trica, fornecendo-a de forma. indireta ao mercado consumi -
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dor através das áreas de Distribuição das Concessionárias 

de Energia Elétrica que funcionam como verdadeiras 

varejistas de energia. 

are as 

Salienta-se, ainda, que além do seu papel mui

to i:mportante na atividade de geração e transmissão de ene!: 

gia elétrica, bem como sua atuação nos estudos sobre al t~er 

nativas energéticas, tem sediada a sua area de Distribui-

ção de Energia Elétrica, o conjunto de seus programas de 

serviços de energia elétrica, normalmente empregado no mer 

cado consumidor da empresa, bem como no mercado da sua con 

trolada, a CPFL "Companhia Paulista de Força e Luz". 

2.3.2. A ampliação dos serviços oferecidos pela 

CESP no mercado de energia elétrica 

Em decorrência da criação, em 11 de novembro 

de 19~1, da Agência para Aplicação da Eletricidade (ME)(~) 

constituída pela CESP, CPFL - Companhia Paulista de Força 

e Luz - e Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A. 

e coordenada pela CESP, foi possível estender a. um maior 

número de Concessionárias de Energia em todo o Estado, o 

conjunto de programas de serviços desenvolvido pela empre

sa, numa linguagem comum com outras Companhias de energia 

elétrica paulistas. 
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Entre os programas promovidos pela AAE, desta-

cam-se os seguintes: Conservação de energia, Substituição 

de ene~gia, e SLI - Serviços de Localização Industrial. E~ 

tes programas, ao lado de outros desenvolvidos pela Empre-

sa, serao descritos e analisados, do ponto de vista merca

dológico, no terceiro capítulo deste trabalho. Como exem-

plo, podemos destacar o programa de Substituição de Ener -

gia, no qual vem sendo dado destaque especial à Eletroter-

mia, que consiste em tecnologia de aplicação da 

elétrica na geração de calor. 

energia 

2.3.2.1. Estratégia mercadológica a ser 

utilizada na implantação dos 

programas previstos pela Agên

cia para Aplicação de Eletrici 

dade "AAE" 

Embora nao seja uma entidade jurídica, e nao 

podendo, portanto, fechar contratos, a Agência para Apli c~ 

ção da Eletricidade, cobre um espaço nao ocupado anterior

mente de promoção conjunta de aplicações da eletricidade . 
I 

Sua atuação se dá, pois, ao nível do planejamento e impl~ 

tação de programas para melhor utilização dos recursos ener 

géticos e:xistentes, sendo assim uma atividade de caracte -

rísticas basicamente mercadológicas. 
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A AAE informa ,e des-envolve estudos, organiza 

argumentos de venda, uniformiza linguagens nas diversas Con 

cessionárias de Energia Elétrica e promove programas- de 

energia elétrica, ultrapas-s-ando inclusive as barreiras do 

medidor, passando além da entrada do consumidor, com info! 

maçoes e sugestões- técnicas- de como utiiizar melhor a ene! 

gia através dos- artefatos- que consomem energia elétrica. 

Como primeiro pass-o, a AAE pretende traçar um 

mapa de vendas de eletricidade a nível de consumo de ener

gia para cada consumidor paulista. 

Com o objetivo de promover um maior consuno nas 

epocas de excess-o, bem ccimo incentivar a utilização da ene! 

gia elétrica em s-ubstituição a outras- fontes-, s-erá utiliza 

da como estratégia de Mnketing a redução de. tarifas, em 

programas de utilização de energia para a indústria. Isto 

se justifica pelo fato de se estimar em 15% a s-obra de 

energia da CESP no quarto trimestre de 1981. (.9). 

Dentro desta es-tratégia para atendimento do 

consumidor industrial, a AAE utiliza três tarifas diferen-

ciadas, de acordo com as seguintes possibilidades: 

a. energia firme (permanente) 

b. energia garantida por tempo .determinado 

c. energia sazonal não garantida (durante períodos hidro-
1 

19gicos favoráveis, na época das chuvas). 
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A modalidade de cobrança de tarifa pelo cri té-

~ 

rio "energia garantida por tempo determinado", e recente 

e estabelecida pelo DNAEE - Departamento Nacional de Água 

e Energia Elétrica- pela portaria n) 0073, de 21 de setem 

bro de 1981. A portaria menciona que esses contratos so 

poderão ser assinados com os consumidores do grupo A (lO) e 

que obrigatoriamente concordem em substituir o Óleo combus 
' 

tível por energia elétrica. 

Neste caso, a tarifa é bastante inferior a ta-

rifa atual vigente em outubro de 1981, sendo de Cr$ 1,20 

por quilowatt de consumo, quando o normal é de Cr$ 2,59 até 

Cr$ 4,25 o quilowatt. A majoração dessas tarifas não obe-

dece ao reajuste normal, e somente ocorre em função. do pr~ 

ço do Óleo combustível, cuja substituição se está propondo 

por energia elétrica. 

Por outro lado, o fornecimento, no caso "b", so 

será garantido por um período de 6 mil horas ou 250 dias, 

podendo ser suspenso durante um período máximo de 2.760 ho 

ras. No caso de condições hidrológicas favoráveis, o con

trato pode inclusive. ser ampliado . 

. I 

Trata-se, pois, de verdadeira promoçao de ven

das, pela diminuição de preços da energia elétrica. 

No caso"c", energia sazonal nao garantida, o 

fornecimento não fica assegurado, podendo a energia ser in 
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. terrompida a qualquer momento em que seja necessário. Em 

vista disso, torna-se necessário um maior incentivo à com-

pra do serviço, o que se faz pela oferta de um preço ainda 

mais vantajoso, de Cr$ 0,40 o quilOivatt. 

2.4. Ãreas de atuação da CESP no mercado de energia 

A CESP nao atua somente no mercado de energia 

elétrica, mas também em outros setores de atividade econô-

mica, direta ou indiretamente .relacionados com seu produto 

básico,, a energia elétrica. 
! 

Como Empresa prestadora de serviços, cabe a 

CESP gerar, transmitir e distribuir energia. Não obstan 

te, dentro de uma postura Nercadológica atual, a Empresa 

pesquisa novos produtos, ou seja, no·seu caso, novas fon-

tes energéticas, que resul te:{ll em novos serviços a serem 

oferecidos pela C ia a seus clientes, e que lhe permi-

tam coitquistar novos consumidores, Desta maneira, partin-

do de uma demanda permanente no mercado consurrádor em rela 

ção à energia, a CESP vem investindo em vários setores li-

gados à produção e utilização da energia, ao mesmo tempo 

que procura ampliar o seu setor hidroelétrico .. Desta ma -

.neira, temos as seguintes areas de atuação da CESP(ll): 
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a. En~rgia hidroelétrica 

b. Alternativas energéticas: 

metanol 

termo elétricas de. ·resíduos s.Ólidos urbanos 

usinas nucleares 

petróleo e gás (Paulipetro) 

energia solar 

bio-digestores 

outras alternativas energéticas 

c. Hidrovia do álcool. 

Passemos, pois, à descrição de cada um destes 

produtos (ou fontes energéticas) nos quais a CESP vem tra-

balhando. 

2.4.1. - Energia hidroelétrica 

Os principais dados de 1980 indicavam os se-

- - E (1 2) gu1ntes numeros para a mpresa · . 
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QUADRO g 

CESP - Principais resultados da Empresa em 1980 

Pot~ncia instalada 

Produção 

Número de consumidores 

Linhas de transmissão 

Capital social 

Fàturamento 

8. 291.680 kW 

38,41 bilhões de kWh 

575.574 consumidores 

16.763 km 

Cr$ 75,65 bilhões 

Cr$ 46,61 bilhões 

FONTE: CESP - relatório anual de 1980, pag 2. 

Em decorr~ncia da gradativa expansao do merca-

do de energia elétrica, da potencialidade de substituição 

de combus-tível nas suas aplicações industriais, no desen -

volvimento de novos segmentos de mercado consumidor, como 

na área rural, a Empresa obteve em 19 79, autorização para 

prosseguir na expansão de seu parque de geração de energia 

através das usinas hidroelétricas remanescentes na sua 

área de concessao. 

Desta forma, a CESP passou a desenvolve-r seu 

trabalho de construção de novas usinas a saber(1 3): Porto 

Primavera, no Rio Paraná (1.800.000 kW); Rosana, no Rio 

Paranapanema (328.000 kW); e, Ta"quaruçu, no Rio Paranapane 

ma (SOO. 000 kW). 
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Considerando-se, ainda, a usina de Nova Avanhan 

dava no Rio Tietê (300. 000 k w), conjuntamente, elas totali 

zarao uma potência adicional de 2.928.000 kW a serem inte

gradas ao sistema, no período 1982 a 1990. 

Este numero poderá, ainda, passar a 4.220.000 kl\; 

considerando-se a motorização da barragem de Três 

de 1.290.000 kWC14 l. 

Irmãos 

Para o futuro deve-se acrescentar a este qua

dro o planejamento de usinas reversíveis, que trabalham com 

dois reservatórios, um alto e.um bai:xo, gerando no período 

de pico e bombeando a agua de novo de volta ao reservató -

rio superior, utilizando a energia disponível no 

durante o período de demanda mínima. 

sistema 

O inventário deste tipo de usina jã identifi

cou 141 locais no total de 168,591.000 kwU 5l. 

Pelo menos 20 projetos com 28.715.000 kW se re 

velaram viáveis para implantação definitiva. 

Considerando-se a performance da empresa con -

trolada CPFL - "Companhia Paulista de Força e Luz", em 

1980 era a seguinte a .situação de consumo e consumidores da 

CESP/CPFL. 



QUADRO 10 

CESP E CEPFL - CONSUMO E CONSUMIDORES - 1980 

Total de consumidores n9 1.388.517 1. 281.421 + 8,4 

Consumo em MWh 2.148.176 1.924.744 + 11 '6 

Segmento industrial n9 27.583 25.312 + 9,0 

Consumo em MWh 5.714.548 5.024.645 + 13,7 

Segmento rural n9 83.644 72.261 + 15,8 .... __, 
Consumo em MWh 582.300 479.691 21,4 tn 

+ 

Outros segmentos n9 157.386 149.530 + 5,3 

Consumo em MWh 2.592.843 2.392.635 + 8,4 

Total n9 1.657.130 1.528.524 + 8,4 

Consumo em MWh 11.037.867 9.821.715 + 12 '4 

KWh por consumidor/ano 6.661 6.426 + 3,7 

FONTE: CESP - relatório anua.] de 19 80 
' 

pag 9. 
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2.4.2. Alternativas energéticas 

Evitando o conceito de miopia mercado1Ógica(16) 

a CESP ao transformar-se em Companhia Energética pode am

pliar as perspectivas de seu campo de ação na área da ener 

gia. 

Esta atuação na area das alternativas energét~

cas ainda necessita ser bem desenvolvida. 

O relatório anual de 1980 da Empresa a respei

to salientava: 

"A iniciativa primeira do Estado de São Paulw, 

transformando as Centrais Elétricas de São Pau 

lo em Companhia Energética foi uma decisão que, 

se de um lado atendeu aos anseios de ver am-

pliadas as perspectivas da Companhia diante do 

esgotamento dos potenciais hidráulicos an área, 

vem hoje tendo uma dimensão estratégica lidera 

da pelo próprio Ministério das Minas e Energia 

com o entendimento de que as soluções energét.!:_ 

cas têm um caráter predominante regional em 
11 

função dos recursos· locais. 

Mesmo assim, ainda nao foi formulada uma polí-

tica no que concerne à formação dos recursos 

que se investirão nos programas de alternati -
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vas energéticas e por essa razao, a empresa t~ 

ve de racionalizar e limitar esse programa cu

jos custos no eJCercício de 1980, representava 

pouco mais de 1% dos investimentos da tmpresa'.' 

2.4.2.1. Metano! 

Entre os programas de fontes alternativas da 

CESP, destaca-se o nietanol, que transforma a biomassa em 

combustível líquido de boa utilização energética, de fácil 

aplicação e transporte. 

A vantagem é acentuada na ocupaçao de certas 

regiões menos férteis, já que pode substituir tanto a gas_s: 

lina como o Óleo diesel e utilizar 'terras menos nobres, li 

berando terras mais produtivas para outras culturas. 

O eucalipto· adapta-se bem às terras menos fér

teis, estando. em posição de corte após quatro anos de plag_ 

tio. 

Em 1982, a CESP deverá fazer funcionar a pri -

me ira estação de gaseificação de ma dei r a do P aís, em Jupiâ, 

onde j â eJCiste uma reserva florestal apropriada para obten 

ção do metano!. 
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A partir desta primeira estação, poderá ·ser 

produzido o metanol como substituto do Óleo diesel, da mes 

ma forma que o etanol vem sendo usado no lugar da gasoli -

na. 

Será três unidades de gaseificação, usando•três 

tecnologias diferentes. Cada unidade produzi.rá gas equiv2: 

lente a 100 toneladas de metanol por dia, consumindo cerca 

de 200 toneladas de madeira de eucalipto no mesmo perío -

do (17). 

A continuidade do projeto da CESP foi assegur2: 

da a 18 de maio de 1981, com a assinatura do contrato de 

financiamento entre a empresa e o BADESP no valor de 

$ (18) Cr 153.431.900,00 · . 

Prevê o contrato, a utilização de recursos s o-

mados do FINEP e do· próprio BADESP, esperando-se também con 

seguir mais recursos de valor ainda nao fixado do Banco In 

teramericano de Desenvolvimento, pois a finalização de to

das as etapas previstas do programa deverão alcançar o mon 

tante de aproximadamente 100 milhões de dÓlares. 

As plantações de eucalipto já existentes no 

Mato Grosso do Sul, se totalmente explorados e conveniente 

mente manejados, manterã.o :..-indefinidamente três unidades de 

metanol com capacidade de 2.000 toneladas por dia cada uma. 

Isto corresponde em termos energéticos a 7% do Óleo diesel 

consumi do hoje no P aís. 
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Sobre a utilização do metano! em substituição ao 

Diesel ·o Instituto Mauá de Tecnologia adaptou com sucesso 

em caráter e.xperimental o motor diesel de um caminhão Ford, 

para utilização sem aditivos, do metano! produzido pela 

CESP. 

As instalações que serao construídasJ servirão 

para a execução do programa em três fases( 19 ); 

A priJUeira fase, abrangerá o preparo e gaseifi 

caçao da madeira, segui do da purificação e condicionamento 

do gás: produzido e finalmente a s-íntese e destilação do me 

tanol. 

Na segunda fase, será feita a construção de 

uma grande unidade com 1.000 toneladas/dia de capacidade. 

Na terceira fase, sera feita a duplicação da 

unidade de 1.000 toneladas/dia. 

A usina definitiva terá, pois, a capacidade de 

2.000 toneladas/dia, ou seja, estaria classificada ,,entre 

as maiores do mundo. 
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2 .• 4.2.2. Termoelétricas à resíduos sóli 

dos urbanos 

Em estudos analisa-se a viabilidade de instala 

çao, em princípio, de três usinas onde seriam queimados o 

lixo e feita a transformação em energia elétrica, cada uma 

com a potência de 40.000 kW, a razão de queima de 3.000 to 

nela das I dia por unidade, que representa ri a apro.ximadamen te 

50 • d 1' 1 d . d . , . ( 20) 
~ o lXO a ser co eta o em to o mun1c1p1o . 

2.4.2.3. Usinas nucleares 

A CESP·deverá contratar da empresa NUCON- "Nu 

clebrás Construtora", subsidiária da Nuclebrás - "Enq:>resa 

Nuclear Brasileira" de acordo com o· decreto lei n9 1. 810, 

de 23.10. 80, duas usinas a serem construídas em area pre -

viamente determinada(2l). 

2.4.2.4. Paulipetro 

O Paulipetro - Consorcio CESP/IPT - Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas, foi constituído em 7 de dezem-

bro de 1979, para atuar na prestação de serviços para ex

ploração de petróleo e gás com cláusulas de riscos. 
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Atualmente, atua em 20 blocos situados nos es

tados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, San 

ta Catarina e Rio Grande do Sul, com 

210.000 km2 de atuação potencialC22). 

área 

2.4.t.s. Energia solar 

total de 

A CESP, em consonância com o programa energét_i 

co do governo do Estado, pesquisa a energia solar em três 

frentes: levantamento solarimétrico de todo o Estado de 

São Paulo, elaboração de projetos de coletores e aquecedo

res para fins industriais, inclusive a secagem de grãos e 

fabricação, montagem e aplicação de células fotovoltaicas e 

equipamentos como bomhas d'água. 

Com relação a esse Úl time equipamento, uma bo2!_1 

ba para irrigação, movida a energia solar, já se encontra 

em operação no Centro Experimental de Corumbataí. 

Com referência ao levantamento s.olarimêtrico , 

e.xiste no Departamento de Telecomunicação da CESP uma rede 

telemétrica de coleta automática e transmissão de dados hi 

drolÓgicos ab.rangendo todo o Estado de São Pau lo. 

Estes equipamentos sao importantes para a im -

·plantação de futura rede solarimétrica. 
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Os dados solarimétricos seriam obtidos de esta 

çoes automáticas que os coletariam e os transmitiriam a 

uma central de computação onde seriam tratados, analisados 

e armazenados, segundo programas pré-estabelecidos, o que 

será essencial na garantia de elevado índice de confiabili 

dade desses dados(23 ). 

2. 4. 2. 6. Bio-di gestores 

Trata-se de módulos geradores de gás metano a 

partir de esterco e outros rejei tos de campo, constituindo 

uma interessante solução para proprietários rurais produzl 

rem sua energia para cozimento, iluminação, refrigeração e 

outras utilidades. 

A CESP pesquisa três tipos diferentes de dige2_ 

teres e já tem orientado interessados em instalações des-

ses equipamentos:. 

2 .. 4.2.7. Outras alternativas energéti
r· 

c as 

Gradativamente, outras alternativas estão sen-

do pesquisadas pela Empresa. Neste sentido, a pilha de 

combustível, sistema gerador de energia elétrica a partir 
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da conversao eletroquímica, e um dos projetos a que a CESP 

dedica especial atenção. 

O xisto do Vale do Paraíba, a energia eólica , 

as ondas do mar, são outras opções existentes que gradati

vamente serão analisadas. 

2.4.2.8. Hidrovia do álcool 

A CESP, em conjunto com a Portobrás, já impla!l:_ 

tou 273 km de hidrovia no Estado de São Paulo, a chamada 

Hidrovia do Álcool (Z 4). 

Atualmente, prossegue com as obras do S"istema 

Rio Tietê-Paraná. Estão em construção as eclusas de Nova 

Avanhandava e Três Irmãos e o canal Pereira Barreto com 

9.100 metros de extensão, obras que permitirão o tráfego de 

comboios de empurra, a exemplo do que ocorre na Europa e 

nos Estados Unidos. Este conjunto inédito no Brasil pro -

porcionará uma significante economia de combustível. Estu 

dos comparativos de consumo, para o trans"porte de carga hi 

droviário-rodoviário mostram que existe uma sensível vanta 

gem quando se usa o transporte hidroviário. Os investimen 

tos do governo nas obras de navegação fluvial '.alcançarão 

48 bilhões de cruzeiros, dos quais já foram executados mais 

de 40%(25 ). 
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O primeiro trecho de 273 km já está operando 

compreendendo a distância da cidade de Anhembi até a usina 

de Ibitinga no Estado de São Paulo. 

2.5. A Empresa 

A CESP teve origem na fusão de 11 Empresas con 

cessionárias de Energia Elétrica, 

1966 ( 26 ) . 

em 5 de dezembro de 

Inicialmente, teve a denominação de CESP - Cen 

trais Elétricas de São Paulo S.A. 

As Empresas que formaram foram: USELPA (fund~ 

da em 1953), no rio Paranapanema; a CHERP (fundada em 1955), 

nos rios Pardo e Tietê; a CELUSA (1956), no rio Paraná; a 

COMEPA (1964), no rio Paraíba; a BELSA (1956), distribuid_Q 

ra de energia elétrica; a Companhia Luz e Força de Tatuí; 

Empresa Luz e Força de Tietê; Empresa Luz e Força de Mogi 

Mirim S.A.; Central Elétrica de Rio Claro; Empresa de Me -

lh.oramentos de :Mogi-Guaçu e Cia. Luz e Força de · Jacutin -

( 2 7) ga. S.A. • 

A atuação das Empresas que deram origem à. CESP 

foi resultante da atividade do Governo do Estado de São Pau 

lo no setor hidroelétrico, com o objetivo de explorar os 

·potenciais das diversas liacias hidrográficas. 
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A CESP é Empresa do Governo do Estado de São 

Paulo. Como Distribuidora de energia elétrica a nível de 

consumidor, a CESP em 1980 abrangeu 92.813 km 2 de territo-
~ 

rio na area de Concessão , atingiu 188 municípios do Estado 

(33%), com população estimada em 2,5 milhões de habitantes 

e 575.574 ligações de unidades consumidoras de energia elé

trica (28). 

Atua, também, em algumas cidades do Estado de 

Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. 

Em 1975, a CESP assumiu o controle acionário 

da CPFL - "Companhia Paulista de Força e Luz", ,, antiga 

AMFORP - "American Foreign Power", que havia sido incorpo-: 

rada pela Eletrobrás, em 1965. De maior tradição no· setor 

elétrico, com mais de 65 anos de existência a CPFL atende 

um mercado formado por regiões mais desenvolvidas do inte

rior do Estado de São Paulo, contando com indústrias de 

porte e uma população superior a 5.000.000 de pessoas. A 

Cia está voltada basicamente para a distribui.ção de ener

gia elétrica, em qualidade e confiabilidade que satisfaçam 

. - . d "d (29) as engenc1.as e seus consuffil. ores· . 

Em 1977, com o crescimento dos problemas advin 

dos da crise do petróleo e com a perspectiva da plena uti-

lização dos potenciais hidráulicos na área do Estado de 

São Paulo, as Centrais Elétricas de São Paulo, teve seus 

objetivos sociais ampliados em 1977, passando a se denomi

nar CESP - "Companhia Energética de São Paulo", na gestão 
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do então presidente o,•iJ:lmo. Sr. Dr. Luiz Marcello Moreira 

de Azevedo, o que permitiu a extensão, do âmbito de suaatua 

ção e estudos, também para outras áreas energéticas. 

Um dos resultados desta atuação, foi a consti

tuição no final de 19 79 da Paulipetro - Consórcio CESP /IPT 

"Instituto de Pesquisas TecnolÓgicas", na gestão do atual 

presidente da CESP, o Ilmo. Sr. Eng. Francisco Lima de Sou 

za Dias Filho. O objetivo maior da Paulipetro e a prospeE_ 

ção de petrÓleo e ou gás em todo território nacional. 

No âmbito energético do Estado de São Paulo1 d~ 

ve-se destacar ainda o papel do Governo estadual na gestão 

do Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo, Dr. Paulo 

Salim Maluf, para a aquisição do subsistema paulista da 

LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A., responsável por 73% 

do consumo de energia elétrica do Estado de São Paulo(30). 

Com a aprovaçao em 4 de julho de 1980, pelo 

Exmo. Sr. Presidente da RepÚblica, João Baptista de Olivei 

ra Figueiredo, da e:xposição de motivos n9 100/80, do Exmo. 

Srs. Ministros: Emane Galveas, César de Oliveira Cals e 

Antonio Delfim Netto, que recomendava a transferência do 

subsistema ao controle do Governo do Estado de São Paulo 

pode ser concretizada a transferência, através da consti -

tuição da Eletropaulo - EletriCidade de São Paulo S.A., em 

presa constituída, mas não controlada pela CESP. 
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Atualmente, aos 15 anos de existência, a CESP 

é responsável pelo fornecimento de energia a uma grande 

parcela do mercado do Estado de São Paulo, seja de -forma 

direta, aos consumidores de sua área de concessao, seja de 

forma in direta a outras Concessionárias que distribuem ener 

gia que visam atingir todos os segmentos do mercado. 

Salienta-se, ainda, que atua num mercado cons_!:! 

midor de eletricidade no Estado de S-ão Paulo, cujo perfil 

de características geo-econômicas mostra concentrações desl, 

guais. De um lado, apresenta áreas onde um número pequeno 

de consumidores requer grandes quantidades de energ1a e ou 

tras, onde uma quantidade elevada de usuários consome pe

quenas parcelas. Nas regiões metropolitanas·, além disso, 

existem pÓlos de alta concentração de população, provocan-. 

do graves problemas de acessibilidade, cuja solução depe!!: 

de de e levados investimentos. 

Para se ter uma idéia da importãncia da CESP 

comparativamente as maiores empresas do Brasil, a edição 

"Quem é Quem", da revista Visão de 19 81, contendo dados re 

ferentes ao e.xercício financeiro de 1980, a coloca em qua_E 

to lugar com um patrimônio líquido de Cr$ 214.746.900.000,00 

ficando atrás somente da Rede Ferroviárias Federal, Cen-

trais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás e Petr6leo Brasi-

leiro S.A. - Petrobrás. 

sas 

O quadro a seguir apresenta as 6 maiores empr~ 

brasileiras com dados referentes a 1980(31). 



QUADRO l 1 

AS 6 MAIORES EMPRESAS DO BRASIL PELO CRITERIO DO PATRIMONIO 

~ ' (_valores monetarios ·em C r 1. 000.000,00 ) 

DATA PATRIM:lNIO ATIVO LUCRO 
EMPRESA ESTADO FATURAMENTO L!QUIDO BALANÇO L!QUIDO PERMANENTE 

. 

Rede Ferroviária Federal S.A. RJ 12. 80 521.065. o 685.081,4 54.234,3 (378,8) 

Centrais Elétricas Brasileiras 
Eletrobrás DF 12.80 3 89 . 051. 7 337.019,5 64.443,1 36.101,6 

...... 
Petróleo Brasileiro S.A. CX> 

CX> 

Petrobrás RJ 12.80 329.724,4 354.923,6 647.803,7 45.660,5 

Cia. Energética de São Paulo 
CESP SP 12.80 214.746,9 334.344,6 37.312,4 7.657,1 

Telecomunicações Brasileiras S.A. 
Telebrás DF 12.80 187.199,3 196.235,6 20.673,9 19.346,9 

Telecomunicações de São Paulo S.A. 
TELESP SP 12. 80 89.299,4 139.900,6 28.817,4 5.752,5 

FONTE: " Quem e Quem na economia brasileira " Edição especial da revista Visão, 

pag 28. 
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Salientamos ainda que de acordo com a Assem 

bléia Geral extraordinária, de 17 de fevere:i!ro de 1982 ( 32 ~ 

a: CESP conta atualmente com o capital .social de 

Cr$ 124.456.583.963,84 (cento e vinte e quatro bilhões, qu~ 

trocentos e cinqüenta e seis milh.Ões, quinhentos e oi tenta 

e três mil, novecentos e sessenta e três cruzeiros, oi ten-

ta e quatro centavos) divididos em 82.421.578.784 (oitenta 

e dois bilhões, quatrocentos e vinte e um mi lh.Ões, q uinhe_!! 

tos· e setenta e oi to mil, setecentos e oi tenta e quatro) 

ações, sem valor nominal, sendo 39.139.924.967 (trinta e 

nove bilhÕes, cento e trinta e nove milhões, novecentos e 

vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e sete) ordinâ-

·rias e 43.281.653.817 (quarenta e três bilhões, duzentos e 

oitenta e um milhões, seiscentos e cinqüenta e três mil, 

oitocentos e dezessete) preferenciais. 

2.5.1. Organizaç~o administrativa da CESP e re~ 

pectivas áreas que atuam no Marketing da 

E;npresa 

Apresenta-se a seguir uma visão simplificada da 

organização da E;mpresa, para que se tenha uma idéia das 

áreas que atuam com marketing nas diversas Vice-!' residên -

ci as da CESP. 

\ 

Esta análise permite visualizar o estágio de 

Marketing da Empresa e como esta atividade é exercida i.na 

C ia. 
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Como Cia. de capital aberto, a Empresa está es 

truturada de acordo com a seguinte organização administra

tiva básica: 

Assembléia geral 

Conselho de administração (9 membros) 

Presidência 

Vice-presidências divisionais: 

de Produção e transmissão de energia elétrica 

de Distribuição de energia elétrica 

de Estudos e- desenvolvimento energético 

Diretorias: 

de Engenharia e construções 

Financeira 

Administrativa 

de Negócios jurídicos 

2.5.1.1. Organograma da empresa até ao 

nível de departamento 

O organograma geral da empresa até o nível de 

departamento (gerentes), apresenta a seguinte constituiÇão: 



. ll 
• i ORGANOGRAHA 

OR ANOGRAMA GERAL 

1 
. 191 . 

DA EMPRES.A 

I 

Con>elho dt Admtnist~~t> t-tJLC-on_"'_'tw_F_isc_•_' ___ __. 

~ ~. ___ li 
I 

I 

' '. 

~ ____ ;.,.__ 
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FONTE: CESP 
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+ 
f 

manual de orgaruização 

íli::l'.f'rt:t$•d~·~~c ... 
Q,,miofl#i ta 0irrtibuíç6o 
th E~ Stlrria 

··~· 

-· 

S de agosto de 1981 

OirttOnl !Nt 
.V.cÍQf Jurft/iC'(JIIt 

Obs: As flechas apontam as á:Jeas da Empresa que atuam com maior destaque em Marketing 

/ 
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2.5.1.2 Areas da Empresa que executam 

atividades de Marketing 

O Marketing desenvolvido pela CESP é descentra 

lizado, sendo suas atividades exercidas nas várias Vice-Pre 

sidências e Diretorias da Empresa. Existe, contudo, um de 

partamento de Comunicação , orgao diretamente subordinado i 

Vice- Presidência Executiva. Sua atuação se limita i parte 

de comunicação propriamente dita, ficando as restantes fun-

ções de Marketing distribuídas por outros setores e departa 

mentos, tanto no que tange ao planejamento, quanto i execu

ção das tarefas de Marketing. 

Em síntese, a atuação do Marketing nas diver

sas áreas se apresenta da seguinte maneira: 

2.5.1.2.1 • Presidência 

Como entidade máxima da Empresa, superintende 

todos .os negócios e a política geral da Sociedade . Desta 

forma, a política de Marketing adotada pela CESP é de sua 

responsabilidade. Esta competência é implícita, uma vez que 

no Manual de Organização o termo Marketing nao é citado 

como uma das atribuições da Presidência. 
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2.5.1.2.2 Vice· Presidência 

Executiva 

Semelhantemente ao que ocorre com a Presidên-

cia, as atribuições da Vice-presidência Executiva são im -

plÍcitas, cabendo-lh.e as medidas necessárias para a execu

ção das políticas de Marketing estabelecidas e respectivas 

estratégias. 

Segundo o Manual de Organização sao 

çoes da Vice-presidência Executiva: 

atribui-

Coordenar, por delegação da Presidência, as Vice-presi-

dências Divisionais e demais Diretorias da Companhia 

Tomar as medidas cabíveis, no âmbito da Companhia e suas 

subsidiárias, para que as políticas e diretrizes fixa -

das pela Presidência sejam imp.lantadas e seguidas. 

------- ~ Assim, como podemos verificar, cabe à Vice-pr~ ""'\ 

sidência Executiva, coordenar e controlar as atividades rre.E ) . . 

cadológicas da Empresa, no sentido de que sejam executadas 

e ,cumpridas as 

Presidência. 

-~ --· -------- -- --
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2.5.1.· 2. '2.l.Departamento de Co 

municações 

O departamento de Comunicações é um órgão dire 

tamente subordinado à Vice-presidência Executiva. !O de 

sua responsabilidade. o composto de comunicação da Empresa, 

envolvendo as atividades de: 

Propaganda 

Promoção de vendas, e 

Publicidade 

De acordo com o Manual de Organização da Empr~ 

sa, são atribuições do departamento de Comunicações: 

"Responder pela política de comunicação social da Comp~ 

nhia,, assessorando sua Diretoria em todos os assuntos 

relativos a relações pÚblicas, propaganda, promoção, 1m 

prensa e comunicação visual. 

Estabelecer normas para a comunicação social da Campa -

nh.ia e Subsidiárias". 

O departamen.to de Comunicação apresenta o se

guinte organograma: 
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ORGANOGRAMA 2 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

Departamento de i 
Comunicação 

' i 
I 

ü_!rente I 
I 

-
Relações Propaganda e 
PúbliCils Promoçaà 

Imprensa 

FONTE: CESP , Manual de Organização, 30 de janeiro de 1981 . 

1l importante esclarecer que o ;Departamento de 

Comunicação é o órgão encarregado de assessorar o composto 

de comunicação para os programas de serviços de energia el~ 

trica de responsabilidade da Vice-r residência Divisional de 

Distribuição de Energia Elétrica. Salienta-se também que 

a conta CESP é atendida pela agência de propaganda Nacio -

nal, sob orientação do Departamento de Comunicação. 

2. 5. 1..2. 3. Vice-Presidência Di 

visional de Distri 

buição de Energia 

Elétrica 

1l a area da Empresa mais diretamente envolvida 

com o M1'1'keting, sendo responsável pelo composto rnercadolô 
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gico dos programas de serviços de energia. Tendo em vis

ta a importância da Vice-Presidência Divisional de Distri

buição de Energia Elétrica para as atividades de M.arketing 

desenvolvidas pela CESP, ela merecerá um capítulo inteiro 

desta monografia, o terceiro, no qual descrevemos detalha

damente e analisamos a atuação daquela Vice-Presidência. 

2.5.1 .. 2.4 .. Vice-Presidência Di 

visional de Estudos 

e Desenvolvimento 

Energéticos 

Do ponto de vista MercadolÓgico, cabem a este 

setor duas funções importantes: o desenvolvimento de no

vos produtos na área energética e o acompanhamento do mer

cado de energia. 

O desenvolvimento de novos produtos se dá na 

medida em que cabe a esta divisão a pesquisa de fontes al

ternativas de energia. Embora esta dissertação tenha como 

objeto de estudo o Marketing desenvolvido pela CESP no se

tor de energia elétrica, cabe ressaltar que, faz parte da 

política Mercadológica da Empresa, uma permanente preocupa 

çao em explorar todas as possibilidades energéticas, anplian 

do, cada vez mais, os horizontes de atuação da Companhia. 
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No campo da energia elétrica, esta Vice-Presi

dência também é responsável por estudos de acompanhrurento do 

mercado de energia elétrica, fornecendo, pois, informações 

necessárias ao planejamento e execução do Marketing da Em

presa. 

Sua Divisão de Estudos Especiais também efetua 

trabalh.os referentes à pesquisa de fontes alterna ti v as, o 

que corresponde ao planejamento de novos produtos, naquela 

área do conhecimento. 

Em virtude desse estudo focalizar princi -

palmente a energia elétrica, não abordaremos em detalhe a 

atuação da Divisão de Estudos Especiais. 

De acordo com o Manual de Organização da Compa 

nh~a, salienta-se entre as competências da Vice-presidên -

cia Divisional de Estudos e Desenvolvimento Energéticos: 

"Operar os empreendimentos destinados à produção de ener 

gia, em fase experimental, excetuando os de energia hi

droelétrica. 

Responder pelos estudos técnicos e econômicos, pesqui~ 

sas, desenvolvimento e implantação de processos de apr~ 

veitamento de fontes alternativas de energia, por meios 

próprios, através de convênios com entidades e.xtemas ou 

por intermédio de Empresas subsidiárias". 
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·Passaremos agora a focalizar o Departamento de· 

Desenvolvimento de Sistemas Elétricos, como uma das areas 

qúe faz ~larketing na Vice-~Presidência Divisional de Estu -

dos e Desenvolvi~nto Energéticos. 

2.5.1.2:4.1. Departa~nto de. 

Desenvol vinento do 

Sistema Elétrico 

Do ponto de vista de Marketing, a Divisão des

se fuparta~nto "Estudos do Mercado de Energia", é impor -

tante para o planejamento de Marketing dos prograllla3 de se_!: 

viços de energia de competência da Vice-presidência Divi 

.sional de Distribuição de Energia Elétrica, por desenvol -

ver uma adequada central de informações, estudos de merca

do,. previsão de vendas e potenciais de· ~rcado utilizados no 

planejamento e acompanha~nto dos resultados dos programas 

de serviços de competência daquela Vice- Presidência. 

Deve-se também salien•tar que a Divisão de Est~ 

dos do 1-lercado de Energia, prepara trabalhos de interesse so 

bre todo o mercado de energia elétrica do Estado de São Pau 

lo e que formam importante subsídio para estudos da Eletro 

hrãs sobre o mercado paulista. 
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g o seguinte o organograma do Departamento: 

ORGANOGRAMA 3 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ELETRICO 

Departamento de J 

Desenvolvimento do : 
Sistema E tétrico I 

i 

I 
Gerente I 

,. 
I 

I 1. I 
F.tt11rln~ rln Pfanf!f:un~nro P/::mPj~m."ntn /Jcr.s 
Mercado de da Geração da Transmissão Mútriplos 
Energia 
---"-

.. 

FONTE: CESP , manual de Organização , 30 de janeiro de 1981. 

2 • 5. 1. 2 • 4·. 1. 1. Divisão.de Es-

tudos do mercado de energia 

Entre as atribuições da divisão, todas de in -

teresse para a análise do mercado dos programas de servi -

ços de energia elétrica e para o planejamento de Marketing 

da Companhia, destacam-se: 

"Responder pelos estudos e pelo acompanhamento do merc~ 

do de energia elétrica do Estado de São Paulo e de áreas 

que, por efeito das interligações, venham a compor um 

sistema integrado com o sistema CESP. 
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Manter atualizado o conjunto de dados relativos ao mer-

cado de energia elétrica nas diversas áreas de conces -

são no Estado de São Paulo e áreas adjacentes. 

Elaborar as previsões de mercado de energia elétrica do 

Estado de São Paulo e regiões adjacentes a longo prazo 

para fins do planejamento da geração e da transmissão. 

Consolidar as previsões de compra e venda de energia elé 

trica em valores fÍsicos, para fins orçamentários e pa-

ra o Planejamento de Tarifas de Energia Elétrica 

PLANTE". 

2. 5.1.~ 2. 5. Diretoria Financeira 

Na Diretoria Financeira merece destaque do po!!_ 

to de vista de Marketing, a divisão de tarifas, por estar 

envolvida com o composto de preços de energia elétrica ofe 

recidos ao público consumidor. 

Pelo Manual de organização da Empresa, entre 

as principais atribuições da Divisão destacam-se: 

"Efetuar estudos econômicos-financeiros referentes ' as 

atividades operacionais da CESP e demais Empresas con -

gêneres, visando a análise do desempenho da Companhia. 

BIBUOTEiJ11 KARL A. BOIWPEfl 
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Desenvolver estudos econômico-financeiros que ofereçam 

indicadores de resultados, projeções e tendência conju!!_ 

turais que reflitam e influam nas atividades operativas 

da Companhia. 

Estudar e propor à Diretoria da Cia. alternativas que 

busquem uma aplicação de tarifas adequadas ao investi -

menta re:munerável. 

Efetuar de acordo com as diretrizes da Companhia, conta 

tos para estudos conjuntos com outras empresas do .'setor 

de energia elétrica nos aspectos que envolvam estudos 

tarifários. 

Elaborar o PLANTE - Planejamento de Tarifas de Energia 

Elétrica e assistir às demais empresas concessionárias, 

atendendo as determinações do poder concedente. 

Preparar relatórios de acompanha·mento tarifário no âmbi 

to da Companhia e destinados ao DNAEE - "Departamento N~ 

cional de Águas e Energia Elétrica". 
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NOTAS 

(1) SIESE - Sistema de informações empresariais do 

setor de energia elétrica, folheto da Eletro

bras, Brasilia , 1981, pag 2 

(2) SIESE - Sistema de informações empresariais do 

setor de energia elétrica, folheto da Eletro

bras, Brasilia, 1981, pag 3 

{3) SIESE - Sistema de informações empresariais do 

setor de energia elétrica, folheto da Eletro

bras, Brasilia, 1981, pag 4 

(4) CESP - Companhia Energética de São Paulo, Boletim 

"Eletricidade, sumário de dados ", São Paulo, 

julho de 1981. 

(5) CESP - Companhia Energética de São Paulo, Boletim 

" Eletricidade, sumário de dados " , Sao Paulo, 

julho de 1981. 
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(6) CESP, Companhia Energ~tica de São Paulo, Boletim 

"Eletricidade, sumário de dados ", São Paulo, 

julho de 1981. 

(7) CESP, relatorio anual 1980, São Paulo , pag 9. 

(8) Agência para Aplicação da Eletricidade . " Agência" 

(9) 

. (lO) 

faz o mapeamento dos clientes para orientar 

vendas "Gazeta mercantil, dezembro de 1981. 

" Demanda de Eletricidade caindo " , Jornal Folha 

de São Paulo de 21 de setembro de 1981. 

Consumidores do Grupo A. Consumidores ligados em 

tensão igual ou superior a 2.300 V. 

Obs: São denominados consumidores do Grupo B, 

os ligados em tensão inferior a 2.300 V. 

(11) CESP, - R ela to r i o anual de 1980 , São Paulo, pag 19. 

(12) CESP- Relatorio anual de 1980, São Paulo, pag 3 

(13) " Veja o que a administração da energia tem feito 

por voce " , Revista Cespaulista , junho de 

1981, pag 35. 
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(14) CESP , Relatorio anual de 1980· , pag 9 e 10 . 

(15) CESP, Relatorio anual de 1980 , pag 31. 

(16) Miopia mercadolÓgica. Conceito que aponta a 

necessidade da Empresa deixar de olhar para 

dentro de si, na direção dos seus produtos, 

para passar a olhar para fora de si, na dire

ção das necessidades dos clientes. O termo foi 

introduzido por Theodore Levitt, em " Marke

ting Myopia " Harvard Business Review 

julho-agosto de 1960, pag 45 a 46 

(17) " A busca de alternativas energéticas, um objetivo 

da CESP " Revista Cespaulista , agosto 

de 1981, pag 22 

(18) " O metanol de fontes renováveis· ê a oportuni-

dade que o Brasil tem de substituir enorme 

parcela dos derivados de petróleo que hoje 

consome, e de substitui-los a baixo custo '' 

Revista Cespaulista n9 21, fevereiro de 1980, 

pag 37. 

(19) " O metanol de fontes renováveis ê a oportunidade 

que o Brasil tem de substituir enorme parcela 
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(27) " CESP 13 anos gerando energia e piomo~endo 

progresso ", Revista Cespaulista , n9 20, 

d~zembro de 1980, pag 7 

(28) CESP·- Relat6rio anual de 1980, pag 2 e pag 14 

{29) " A CPFL aos 68 anos " , Revista Cespaulista , 

(30) 

(31) 

n9 26, dezembro de 1980, pag 25 . 

• CESP - Relataria anual de 1980, pag 5 

Quem é Quem na Economia brasileira 

especial da revista v·isão, pag 28. 

, Edição 

Obs: Pelo critério do patrimonio lÍquido, as 20 
. ' 

I 
primeiras Empresas do Brasil, são da area públ! 

ca, , aparecendo a Empresa Mercedes Benz do 

Brasil, na posição n9 21, como a primeira 

empresa privada a surgir nesta classificação, 

com o ·patrimônio liquido de Cr$ 3ó.043.900.000,00. 

(32) Jornal Folha de São. Paulo de 18 de fevereiro de .1982 . 
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