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Resumo: Apresenta metodologia para redesenho e melhoria dos processos
de negócios para prestação de serviços de APRC (alta percepção de risco
pelo cliente), a partir da gestão do valor do cliente para a empresa
prestadora do serviço. Propõe novo enfoque para a segmentação de
serviços sob aspectos psicográficos. Analisa situação dos serviços de
reparos de veículos em Concessionárias autorizadas, detectando
possibilidades de melhoria dos sistemas de gestão da sua qualidade.
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1. INTRODUÇÃO
OS serviços, sejam aqueles ligados à produção e ao fornecimento de produtos

físicos ou aqueles fornecidos diretamente ao cliente final, são particularmente

importantes para qualquer Economia (World Development Report - 1995),

gerando empregos e ocupando uma gama diversificada de profissionais com

variadas capacitações, desde as mais simples (na Construção Civil e no

Comércio Varejista, por exemplo) até as mais sofisticados (em Consultoria,

Educação, etc.).

Em particular, para o Brasil na atualidade, os serviços vêm aumentando sua

participação e importância na composição do PIB nacional, podendo constituir-

se diferenciador estratégico na obtenção de vantagens competitivas

sustentáveis para empresas com dificuldades de competir num mundo

globalizado.

Diante dessa perspectiva, a melhoria da qualidade do serviço prestado torna-se

ponto fundamental na condução das atividades de gestão empresarial e na

escolha do posicionamento estratégico para praticamente qualquer empresa

(Wright - 1995), a fim de que ela possa obter margens de lucro

consistentemente maiores que a média da indústria da qual participa 1.

A busca de vantagens competitivas através da qualidade do serviço prestado

passou, ao longo dos últimos anos, por um processo evolutivo que poderíamos,

de um modo bastante resumido, assim colocar:

1 Entende-se por "consistentemente maiores" margens de lucro sustentáveis a longo prazo e
em percentual substancialmente acima da média da indústria ou setor. (Porter - 1985 e 1996)
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Preocupação ou Foco' E~tratégico' Como se buscou a Qualidade
"

, 'i: ",,'

• na qualidade de conformidade Através da melhoria da eficiência dos

(operações internas) processos internos e da redução de custos/
desperdícios,

• no atendimento integrado das Com enfoque TQM ("Total Quality
necessidades do cliente Management") - buscando a melhoria de

(cliente) indicadores da qualidade dos serviços e
processos no ponto de vista do cliente.

• no valor relativo comparado aos Entendendo o mercado e o que os clientes
concorrentes valorizam - por que os pedidos são

• (mercado)
ganhos ou perdidos e para quem.

• na satisfação do cliente, visando a sua Através do gerenciamento do valor do
retenção cliente com o apoio constante de

• (relacionamento)
funcionários "capabilitados'"

Fig. 1.a - Os quatro estágios da evolução da qualidade - fonte: Gale (1994, p. 8)

Na quarta fase, a vantagem competitiva sustentável viria de relacionamentos

mais duradouros e, portanto, mais lucrativos, com clientes atendidos de uma

maneira personalizada, por funcionários que "vestem a camisa" da empresa.

Para que os funcionários se sensibilizem em relação ao seu importante papel

na retenção dos clientes, é necessário, além de treinamento e do uso intensivo

de tecnologia (principalmente informática), a adoção de novas maneiras de

administrar a empresa e de se relacionar com os próprios empregados (Bowen

e Lawler 111- 1995).

A solução, apesar de apresentar vantagens relativas à motivação dos

funcionários e de proporcionar flexibilidade e adaptabilidade a novos requisitos,

pode fazer com que o processo de entrega dos serviços (Service Delivery) seja

menos produtivo e, principalmente, mais difícil de ser controlado (Zemke e

2 Entende-se por funcionários capabilitados aqueles: 1) treinados adequadamente segundo as
exiqências da função; 2) com acesso a sistemas, equipamentos e tecnologias necessárias para
o desempenho da função e 3) com autoridade e liberdade para tomar decisões que, para
melhor atendimento ao cliente, eventualmente venham a contrariar regras e procedimentos
estabelecidos.
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Schaaf - 1989, p. 68). As próprias exceções e transgressões permitidas de

normas, no momento da troce' e em função de interpretações pessoais de cada

funcionário, podem, além de fugir ao controle, não estar alinhadas com a visão

estratégica da companhia. (Langeard et aI. - 1981 - pág.16)

Uma visão oposta seria a da "industrialização" dos serviços, segundo proposto

por Levitt (1972, 1976 e 1981). Em seus trabalhos, Levitt recomenda a adoção

de diretrizes "manufatureiras", tais como automatização das operações, projeto

e uso intensivo de ferramentas, de equipamentos e sistemas dedicados, divisão

de tarefas e especialização, aproveitamento das economias de escala, etc.

objetivando, principalmente, a melhoria da produtividade e a garantia do

controle sobre as operações de serviços.

Os consumidores têm necessidades, podendo satisfazê-Ias adquirindo as

"ferramentas" para isso (produtos) ou adquirindo diretamente os serviços

(Kolesar et aI. - 1998). Desta maneira, como a prestação de serviços consiste,

na verdade, em se fazer o trabalho pelo consumidor, estabelece-se uma

situação de intimidade entre comprador e fornecedor que se caracteriza por um

alto grau de envolvimento, comunicação, compreensão, customização,

personalização e empatia entre as partes (Heskett et aI. - 1990, p.39; Glynn e

Lehtinen - 1995), situação essa não-controlável através da simples aplicação

de técnicas de produção. Para dificultar ainda mais, as situações e os requisitos

do consumidor são dinâmicas e variáveis de acordo com suas percepções e

atitudes comportamentais, inviabilizando-se qualquer solução padronizada para

todas as situações.

Apesar do tipo de "approach" sugerido por Levitt, atualmente, não encontrar

muitos adeptos (Berry - 1999, p. 15), já que corresponde a uma visão Taylorista

e um tanto retrógrada da contribuição dos empregados participantes de uma

organização, quando examinamos os conceitos contemporâneos das

3 Troca ("exchange"), segundo Glynn e Lehtinen (1995), deve substituir a nomenclatura
"momento da verdade" ou "momento de contato"
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operações enxutas, segundo definidos por Womack e Jones (1990) e Womack

et aI. (1996), quais sejam:

1. valores criados pelo produtor e definidos pelo cliente final; aquelas

atividades e gastos que não contribuem para aumento do valor são

desnecessários e considerados desperdícios a eliminar;

2. visão ampla da cadeia produtiva, desde a matéria prima até o consumo

final; a adição de valor e/ou a redução de custos devem ser analisadas

através de suas implicações na cadeia produtiva inteira;

3. pensamento em fluxo (contínuo e não-compartimentado); organização

privilegiando a seqüência de produção (em células, por exemplo) e não a

hierarquia ou a especialização.

4. produção puxada em relação à quantidade - quanto e quando produzir

(conceito "Just in Time") e em relação ao escopo - o que produzir

.(conceito de "rnass customization"); abandono da economia de escala

(redução de custos por volume) em benefício da economia de escopo

(aumento de valor através do ajuste às necessidades).

5. perfeição, isto é, produção sem defeitos e sem desperdícios, da primeira

vez.

detectamos novas perspectivas para a industrialização dos processos e

operações de serviços.

O próprio Levitt (1976) e Kolesar et aI. (1998) identificam esses potenciais a

explorar na industrialização dos serviços, chamando-os de "industrialização da

intimidade". Neste caso, a metodologia a ser utilizada, a escolha de quais

processos poderão ser industrializados bem como o grau e os critérios de sua

industrialização deverão ser consistentes com a visão estratégica e de

posicionamento da empresa, para que não se despersonalize ou inflexibilize a

prestação do serviço.

O projeto da industrialização ou, até mesmo antes disso, a avaliação da

qualidade dos serviços prestados, não podem ignorar as profundas diferenças

4



entre os vários tipos de serviços, caracterizados pelo binômio: tipos de

necessidades do consumidor e complexidade do serviço a prestar (Wright -

1995, Lovelock e Yip - 1996). A aplicação pura e simples dos conceitos e

critérios de industrialização, com o conseqüente maior grau de controle das

operações e melhoria de eficiência, sem que as nuanças das diferenças das

percepções para os grupos de consumidores sejam observadas, pode dificultar

(ou, até, inviabilizar) a obtenção de resultados eficazes (lucratividade

consistente ).

Neste trabalho nos propomos a:

• Analisar qual a tipologia adequada para a classificação dos

serviços, tendo em vista a sua industrialização.

• Estabelecer critérios diferenciados para redesenho e melhoria

dos processos de relacionamento com o cliente, aplicáveis a

serviços considerados de alta percepção de risco (vide

definições no capítulos 5.2.6 e 6.1) visando à sua

industrialização.

• Testar, num caso prático, a aplicação dos novos conceitos,

utilizando-se a metodologia de análise de sistemas pouco

estruturados (soft system thinking vide capo 4) para

comprovação, constando de:

a. pesquisar, em campo, como estão sendo conduzidos os

processos de relacionamento com o cliente para um

exemplo de serviço de alta percepção de risco para o

cliente (serviços de reparo de veículos em concessionárias),

detectando e diagnosticando seus desvios em relação aos

critérios propostos.

b. propor uma nova visão da operação dos processos,

(critérios de redesenho e melhoria de processos) voltados

5



às necessidades específicas dos clientes, visando a

aumentar sua retenção.

c. apresentar e validar, junto a interessados, através de um

Painel de Executivos (vide detalhe no capítulo 7.3.6), as

melhorias propostas.

d. deduzir, a partir da experiência, diretrizes e regras para

aplicação a outros casos semelhantes.
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2. TEMA E POSICIONAMENTO DO PROBLEMA
Serviços são cada vez mais importantes na economia, na geração de empregos

e, particularmente, em países em desenvolvimento (World Bank - 1995); são

oportunidades de obtenção de diferencial competitivo, podendo ser fontes de

lucros adicionais.

A qualidade na prestação de serviços vem preocupando sobremaneira, tanto os

autores e pesquisadores de administração como os gestores e estrategistas

das empresas. Por outro lado, as avaliações da qualidade dos serviços

mostram que, em geral, eles estão continuamente decaindo, parecendo piorar

(ou descontentando mais os consumidores), inclusive em setores nos quais os

serviços são fatores importantes de diferenciação estratégica (Fournier et aI. -

1998, Cattini e Santos - 1999).

Como o serviço é avaliado pelo consumidor através de seus vários processos e

trocas de experiênci1a (capítulos 5.1.1 e 5.1.3) numa seqüência histórica,

gerando-se a referên~ia (capítulos 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.4), os critérios de avaliação

gerencial e de melhoria da qualidade, que geralmente se fixam em resultados

padronizados, não atentam para a dimensão maior e mais ampla do

relacionamento cliente-provedor.

Cada nicho de clientes tem necessidades específicas e vê a qualidade do

serviço de um modo diferente (cap. 6.2), influenciados, também, pelo processo

através do qual o Sjrviço é fornecido (cap. 5.2.1). A garantia da qualidade,

nessas situações, torna-se complexa, necessitando do envolvimento dos

funcionários com poder (capabilidade) para garantir a personalização no

momento da entrega (Heskett - 1997, p.26).

A situação, no entanto, gera uma excessiva dependência em relação ao

desempenho dos funcionários com a necessidade, nem sempre bem sucedida,

de se compartilhar valores, transformando a necessidade de controles mais

rígidos em confiança no funcionário (Reichheld - 1996); isso é bom, mas não

7



pode ser a única solução para o administrador, que deve contar, também, com

uma possível metodização (ou industrialização) dos procedimentos e

processos.

As abordagens sobre qualidade em serviços vêm passando por evoluções

importantes, expandindo-se para conceitos mais abrangentes (da avaliação das

qualidades intrínsecas do serviço para o pleno atendimento das necessidades

dos consumidores), utilizando-se de critérios diferentes de avaliação (modelo

SERVQUAL evoluindo para SERVPERF - capo 5.2.1) e sofisticando-se cada

vez mais.

Podemos classificar os caminhos alternativos da ação para a melhoria da

qualidade caracterizando três correntes de pensamento:

Corrente 1: a fórmula da qualidade em serviços é tratada como independente

do tipo de necessidade e característica do nicho de consumidores, fixando-se

nas medidas e resultados dos processos e não na maneira de executá-los; as

medições são sempre executadas com critérios padronizados e pontuais.

Autores como Parasuraman et aI. (1985, 1990, 1991, 1993 e 1994), Cronin e

Taylor (1992 e 1994), Teas (1993 e 1994), além de outros, estabelecem os

modelos.

Corrente 2: há tantas variáveis e situações diversas para serem controladas

que a única maneira de se garantir a qualidade em todas as situações é

empregar funcionários capabilitados. Autores consagrados, tais como: Berry

(1992 e 1999), Heskett et aI. (1997), Zemcke e Schaaf (1989), além de outros,

são partidários desse raciocínio.

Corrente 3: Como não há mais fronteira entre os produtos e serviços, a

percepção de diferenciação é conseguida no composto total: a qualidade do

serviço em si e dos produtos agregados somados ao processo de entrega e

relacionamento com o cliente; a imagem de qualidade é obtida através dos

vários contatos e experiências, sendo função de uma história (seqüência de

8



contatos) e não de um só contato; a visão por processos é o fundamento do

fornecimento do serviço (Gummerson - 1994). Dessa maneira, a qualidade

deve ser garantida através do projeto, gestão e melhoria dos processos

integrais de serviços (abrangendo toda a seqüência de contatos com o cliente e

suas necessidades), com a intensa aplicação dos conceitos de administração já

testados em outros setores. Pouco material já foi publicado sobre o tema,

destacando-se Kolesar (1998) e Bowen e Youngdahl (1998).

As nossas proposições estão alinhadas com esta corrente e pretendem

contribuir para o desenvolvimento e melhoria dos métodos de gestão da

qualidade dos serviços.

9



3. CONTRIBUiÇÕES ESPERADAS
Segundo Gr6nroos (1993) e Gummerson (1994) as abordagens sobre

qualidade dos serviços são muito estáticas, compostas por trabalhos muito

genéricos e, até, sem a necessária validade de construção dos modelos, isto é,

a garantia de que o que está sendo medido caracteriza o conceito abordado. A

nossa primeira proposição vem ao encontro da deficiência detectada:

P1: os fatores que proporcionam a satisfação de um consumidor perante um

serviço dependem da categoria do serviço (não são únicos para qualquer tipo

de serviço).

As idéias de Levitt (1972, 1976 e 1981) sobre a industrialização dos serviços

foram esclarecedoras e úteis; no entanto, cabe agora desenvolvê-Ias mais,

adequando-as aos recentes avanços do que é conhecido por "mentalidade

enxuta" da administração de empresas (Womack e Jones - 1996). A nossa

segundo proposição pretende contribuir para a tarefa:

P2: para determinado tipo de serviço (serviços de APRC), a satisfação do

consumidor poderá ser melhor garantida através da utilização de técnicas

atualizadas de "industrialização da intimidade", numa visão por processos.

Um jocoso dito popular diz que "A teoria na prática é outra", sintoma de que

nem sempre se aproveita, no mundo real, aquilo que está disponível na teoria.

A nossa terceira proposição procura estabelecer a ponte necessária para

ambos os lados:

P3: Ações e providências tomadas por empresas que fornecem serviços de

APRC (ex: serviços de reparos em veículos por Concessionárias autorizadas)

para melhorar o índice de retenção do consumidor são pouco efetivas por

ignorarem que, para esse tipo de serviço (APRC), a satisfação do consumidor

poderá ser melhor garantida através da utilização de técnicas atualizadas de

"industrialização da intimidade", numa visão por processos.
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4. METODOLOGIA UTILIZADA

4.1 - Natureza e características do problema a ser estudado

Neste capítulo, analisaremos os problemas que se apresentam para a análise e

comprovação das hipóteses formuladas no capo 3, categorizando o tipo de

pesquisa que deveremos adotar para equacioná-los e solucioná-los.

Ao se estudar e analisar problemas de pesquisa organizacional, como os que

são objetos deste trabalho, deveremos estar atentos para três tipos de

características especiais que diferenciam os sistemas sociais dos sistemas

físicos (Checkland - 1993, p. 68):

1. a generalização das conclusões é mais imprecisa quando comparada

às possibilidades das ciências naturais;

2. o objeto do estudo é o elemento humano, de comportamento muito

mais complexo, por exemplo, que um elemento químico e

3. a previsão dos acontecimentos sociais é mais difícil de se realizar.

Assim, os seguintes critérios deverão ser levados em conta no planejamento

dos levantamentos, condução dos estudos e conclusões (Corrêa, 1994 - p.

111 ):

1. a adequação dos conceitos envolvidos, uma vez que estes são mais

imprecisos e mais dependentes de pontos de vista pessoais;

2. a validade, tanto de construção do modelo (o que está sendo medido

caracteriza o conceito abordado), quanto de coerência interna

(determinação correta das relações de causa-efeito) e externa (quais

as condições de generalização dos achados e conclusões) e

3. a confiabilidade dos resultados, de tal maneira que outro pesquisador,

seguindo os mesmos procedimentos e sob as mesmas condições,

possa chegar aos mesmos resultados e conclusões.
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Os sistemas sociais estudados, quando comparados aos demais, apresentam

complexidade equivalente a 8, numa escala de 1 a 9, conforme mostrado a

seguir (Checkland - 1993, p.105):

c:::::J c 1. Estruturas estáticas (exemplo: cristal)

D o
M 2. Mecanismos (exemplo: relógios mecânicos)p
L
E 3. Mecanismos de controle (exemplo: termostato)x
I
o 4. Sistemas abertos (exemplo: células)
A
o
E 5. Organismos inferiores (exemplo: plantas)
c
R 6. Animais
E
s

7. Homemc
E
N 8. Sistemas sociais (exemplo: famílias, organizações,T
E

clubes)

9. Sistemas Transcendentais (ligados à idéia de Deus)

O nosso tema está ligado ao posicionamento e estratégia das empresas,

envolvendo aspectos comportamentais de consumidores, critérios e sugestões

que, por sua natureza, não são conceitos simples e intuitivos. A medida

quantitativa desse tipo de sistema e de suas variáveis intervenientes é muito

difícil, se não impossível, já que:

a. problemas de estratégia empresarial não têm uma única solução (Porter -

1989 e 1996);

b. a repetição exata dos fenômenos e de suas condições de contorno é

praticamente impossível;

c. como as estratégias e o posicionamento são próprios de cada empresa,

representando a maneira pela qual elas executam e dão ênfase a

determinado grupo de atividades (Utrade-offs"), não há como identificar

quantitativamente maneiras mais corretas já que elas não existem (Porter -

12



1996): necessitamos, antes, identificar procedimentos mais convenientes

para escolher quais atividades executar, suas prioridades e seqüências, a

partir de um objetivo, que pode ser a satisfação do cliente, seu grau de

fidelidade ao provedor do produto/serviço (Carroll, 1997; Fonvielle, 1997)ou

outro qualquer e

d. não há possibilidade de intervenção nos processos administrativos das

empresas a fim de se comprovar ou não a eficácia das medidas

eventualmente recomendadas.

Dadas as circunstâncias acima, optamos pela pesquisa qualitativa; Corrêa

(1994, p. 114) resume bem as características que condicionam a escolha:

Critério Principais requisitos da pesquisa 'Abordagem

Qualitativa Quantitativa
Adequação Presença do pesquisador durante os

Usual Não-usual
dos conceitos levantamentos

Amostra pequena Possível Insuficiente
Variáveis difíceis de se quantificar Possível Inadequada
Medições por percepção Possível Difícil

Adequação Limites não pré-definidos Possível Impossível
de objetivos Causalidade é o mais importante Preferível Possível

Necessidade de construir uma teoria Adequada Inadequada
Conhecimento profundo do processo Adequada Inadequadadecisório da em2fesa

Tab. 4.1.a - Fatores de escolha do tipo de pesquisa a conduzir como função de seus
objetivos (fonte: adaptado de Corrêa -1994, p. 114)

No próximo capítulo escolheremos, dentre os métodos possíveis de se conduzir

uma pesquisa qualitativa, aquele que mais se adapta ao nosso caso.
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4.2 - Métodos de pesquisa qualitativa existentes e razões da escolha

Neste capítulo analisaremos brevemente as metodologias de pesquisa

qualitativa possíveis de se utilizarem na análise de problemas do tipo

especificado em 4.1 e para garantia do sucesso em nossas conclusões (cap. 3),

optando por uma delas.

De acordo com Bryman (1989, p. 28) os principais métodos de pesquisa

organizacional são:

i) Pesquisa experimental: na qual se conduz uma experiência,

geralmente em dois grupos paralelos (um de controle e outro para

a constatação e medição dos itens a analisar).

ii) Pesquisa exploratória: coletam-se variáveis e testam-se

hipóteses sobre seus relacionamentos.

iii) Pesquisa qualitativa: na qual a interpretação do indivíduo ou

pesquisador ajuda a compreender o que está sucedendo em uma

organização.

iv) Estudo de casos: são examinados profundamente alguns casos

escolhidos e, a partir disso, tiradas algumas conclusões não

totalmente generalizáveis.

v) Pesquisa-ação: o pesquisador envolve-se com os elementos da

organização, fazendo parte da investigação.

Nos últimos anos, observou-se uma explosão no interesse sobre a pesquisa

qualitativa (Symon e Casse 11 - 1998, p. 1). Os métodos de análise bem como os

de coleta de dados se multiplicaram; quando comparamos a listagem dos

métodos possíveis de se utilizarem em pesquisa qualitativa, segundo Silverman

(1993, p. 9) - 1.observação, 2.análise textual, 3. entrevistas e 4.transcrições -

com a diversidade de métodos de coleta de dados (que se confundem com os

métodos de pesquisa) listados por Symon e Cassell (op. cit.) - 1. história
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vivencial; 2. indução analítica; 3. técnica do incidente crítico; 4. código de

atributo; 5. diário de pesquisa qualitativa; 6. análise temática; 7. utilização de

histórias; 8. análise de conversação; 'B: representação pictórica; 10. método da

observação; 11. análise de sistemas pouco estruturados) - o crescimento se

torna explícito.

Qual método?

Analisando os métodos de pesquisa organizacional qualitativa citados

anteriormente, temos:

1. história vivencia/: o indivíduo conta sua história e fornece a interpretação

dos fatos; o pesquisador "descobre" a realidade a partir de várias histórias.

Tem sido utilizado em casos em que o pesquisador quer conhecer o que os

indivíduos pensam e como eles vêem a organização da qual fazem parte

(Musson, 1998). Pareceu-nos inadequado ao caso, já que procuramos

determinar mudanças na organização (redesenho e melhoria de processos)

e não nos conformar com o estado atual das coisas.

2. indução analítica: a partir do exame de uma série de casos selecionados,

monta-se uma explanação e uma teoria oriunda da série de observações,

num processo auto-corrigido em função dos resultados e novas observações

(Johnson, 1998):

próxima experiência

explanaçãol
teoria

deduz
observação

L . ~lnoãKorevisão .

Fig. 4.2.a - Esquema simplificado de funcionamento do método da indução analítica
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Consideramos o método inadequado ao nosso caso por demandar esforço

e tempo além do que consideraríamos razoável para se configurar uma

contribuição ao setor escolhido com real aplicação prática (vide proposição

n.? 3 - capo 3).

3. técnica do incidente crítico (TIC): a partir do relato de incidentes críticos

ocorridos, chega-se ao diagnóstico de determinada situação (Chell - 1998).

Alguns autores têm utilizado a técnica para diagnóstico e melhoria de

processos de serviço; Staus e Weinlich (1997) utilizam a TIC com uma

pequena modificação (SIT = Sequential Incident Technique) para a

avaliação de processos de serviços, diferindo da TIC somente por

considerar todos os incidentes ou eventos, e não apenas os críticos. O

método, apesar de ser interessante como complementação para analisar os

processos como são atualmente realizados, não tem o poder de introduzir

mudanças significativas na maneira de fornecer os serviços. Não nos

pareceu adequado para orientar o foco ao cliente, como é nossa proposta.

4. código de atributo: método para análise de entrevistas a partir da

codificação de idéias e conceitos emitidos pelo entrevistado (Silvester -

1998). O método não nos ajudaria a propor novos processos e atividades

para atender a clientes.

5. diário de pesquisa qualitativa: a partir de questões fechadas ou não, cada

integrante da organização (ou mesmo da equipe de pesquisa) preenche, em

fichas preliminarmente estruturadas, os detalhes diários dos acontecimentos

(Symon- 1998). Na verdade, é mais um método de coleta de dados para

condução de uma pesquisa qualitativa, principalmente visando à sua

dimensão longitudinal, não sendo adequado, no entanto, aos nossos

objetivos.

6. análise temática: técnica que, a partir de textos e relatos, identifica e

codifica temas e conceitos (King - 1998). Assim como o diário de pesquisa,

é, antes, um método de análise dos dados, que poderia ser utilizado como
16
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apoio, não se prestando, contudo, aos nossos objetivos de construção e

teste de um modelo de restruturação.

7. utilização de histórias: através do relato de fatos e situações, o

pesquisador toma contato com a organização, analisando-a (Gabriel

1998). Presta-se mais ao caso de uma só organização e não para uma

aplicação direta ao caso de análise de um determinado segmento de

mercado, como se configura em nossa pesquisa.

8. análise de conversação: metodologia semelhante à anterior, sem o vínculo

de um tema. A análise se dá sobre conversas mantidas com integrantes da

organização, sem um roteiro específico. Apresenta algumas dificuldades

operacionais (exemplo: como achar a pessoa mais indicada para fornecer as

informações sobre determinada situação), mas fornece informações úteis

para diagnóstico (Samra-Fredericks - 1998). Consideramo-Ia instrumento

complementar à nossa pesquisa.

9. representação pictórica: o poder dos desenhos e das imagens é utilizado

para realizar diagnósticos e compreender eventuais problemas (Stiles -

1998). Os indivíduos são convidados a representar graficamente situações e

suas visões da realidade. Novamente, consideramos a técnica um auxílio

para nossos levantamentos, mas não uma metodologia para conduzir

nossas investigações.

10. análise de sistemas pouco estruturados: metodologia que aplica a teoria

dos sistemas para analisar, planejar e administrar mudanças em

organizações (Clegg e Walsh - 1998). Pareceu-nos ajustada a nossos V
objetivos de estruturação e teste de redesenho e melhorias de processos

administrativos.

11. método da observação: é um dos métodos mais convencionais em

pesquisa organizacional; atualmente, procura-se valorizá-lo com novos
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"approaches" (Nason e Golding - 1998). Pode ser utilizado sempre como

uma técnica de levantamento e coleta/depuração de dados e informações.

Após análise das vantagens, restrições e condições de aplicabilidade dos vários

métodos disponíveis, optamos por utilizar o método de análise de sistemas

pouco estruturados ("soft systems analysis"). A escolha deveu-se,

primordialmente, ao fato de podermos estar envolvendo os interessados diretos

na análise dos problemas e na escolha das soluções, configurando a nossa

contribuição como uma contribuição real às empresas brasileiras. Ao lado disso,

como estamos analisando e chegando a resultados a partir de metodologia que

envolve processos empresarias, uma abordagem sistêmica vem ao encontro

dessa visão, sendo melhor atendida através do método selecionado (Clegg e

Walsh - 1998).
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4.3 - Metodologia de Análise de Sistemas Pouco Estruturados ("50ft
Systems'7

Neste capítulo descreveremos como é realizada a análise de sistemas pouco

estruturados, seguindo, principalmente, as idéias de Checkland (1993) e Clegg

e Walsh (1998).

o que são sistemas pouco estruturados ("soft svsiems"):

A análise de sistemas pouco estruturados vem sendo desenvolvida desde 1963,

através, principalmente, dos esforços de Peter Checkland (Clegg e Walsh - op.

cit. ).

Apesar de os conceitos de sistemas e de enfoque sistêmico terem sua origem

remontando aos filósofos pré-socráticos (INPE - 1973, p. 15), foi a partir dos

anos 50 que passaram por um grande impulso e desenvolvimento, através dos

conceitos de análise de sistemas (Checkland - 1993, p. 134). Devido ao grande

sucesso na obtenção de resultados na área de tomada de decisão, os conceitos

foram sendo testados em outros campos do conhecimento humano (Weinberg-

1975, p. 27), inclusive para sistemas administrativos (Cleland e King - 1968);

para os sistemas administrativos, o enfoque sistêmico trouxe a visão de

integração entre os vários departamentos (subsistemas) da organização maior,

como meio de reduzir perdas de recursos com a subotimização do sistema

geral em função da otimização não-coordenada dos subsistemas componentes.

No início de sua aplicação, a metodologia era baseada na busca da otimização

através de modelos matemáticos e rígidos (vide Cleland e King, op. cit.),

ocasionando um certo distanciamento entre o que era considerado correto

(mundo ideal) e o que era realmente praticado (mundo real), decorrendo, daí,

toda uma série de complicações e incongruências. No final dos anos 60,

autores como Churchman (citação de Checkland - 1993, p. 143) iniciaram o

questionamento dos modelos de sistemas até então utilizados, já que eles,

apesar de conseguirem delimitar as fronteiras dos vários sistemas e de
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construir critérios de medida de desempenho, ignoravam algumas importantes

implicações políticas, que acabavam por prejudicar os resultados obtidos.

O desenvolvimento da análise de sistemas pouco estruturados fez (e ainda faz)

parte de um programa de pesquisa-ação conduzido, entre outros, por

Checkland; este esforço se faz presente em alguns países tais como: Holanda,

Dinamarca, Japão, Inglaterra e USA, e resumos de seus progressos podem ser

acessado através de vários "sites" da INTERNET.

Para alguns problemas pouco estruturados, como o são os problemas sociais, a

tecnologia mais tradicional de sistemas, que requer uma perfeita determinação

de fronteiras do sistema e uma caracterização precisa de seus objetivos, não

produz muito resultado. Dessa maneira tornou-se necessário, para aplicação

das técnicas de sistemas estruturados àqueles pouco estruturados, atender-se

às seguintes restrições (Checkland - 1993, p. 143):

a) por ocasião do início dos estudos, a especificação do que se deseja

nem sempre é clara e determinada (antes de se achar o COMO,

necessita-se determinar o O QUE); a definição do problema faz parte

da análise;

b) a definição das necessidades também não são explícitas e

determinadas;

c) a cultura e modo de ver as coisas é condicionante e faz parte da

resolução do problema; a percepção do problema é subjetiva e muda

no decorrer de sua resolução;

d) os estágios da análise do sistema não são estanques, mas se

interpenetram;

e) a definição dos objetivos do sistema é imprecisa e difícil, fazendo

parte da própria análise dele; os objetivos definidos nem sempre são

inequívocos e
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f) os problemas não são estruturados: quando são explicitados

claramente tem-se a sensação de se estar simplificando demais a

análise.

A partir dessas restrições, algumas adaptações permitiram utilizar conceitos e

teorias de sistemas em situações menos estruturadas, compondo o que hoje é

conhecido como "metodologia de sistemas pouco estruturados" (soft systems

thinking).

A metodologia de sistemas pouco estruturados: (SST)

Checkland (1993) propõe o desenvolvimento de uma nova metodologia: a de

análise de sistemas pouco estruturados. Uma metodologia não tem a

previsibilidade e a precisão de uma técnica mas também não é tão vaga e

genérica quanto uma filosofia.

As diretrizes que condicionaram a montagem da metodologia de análise de

sistemas pouco estruturados foram (Checkland - 1993, p. 162):

1. a metodologia não deve ser vaga, mas sim proporcionar informações

valiosas para orientar a ação;

2. tem de poder ser utilizada e ajudar na resolução de problemas do

mundo real;

3. deve gerar pistas e indicações importantes e

4. deve permitir a incorporação dos futuros desenvolvimentos da técnica

de análise de sistemas.

Os passos da análise, sintetizados na figura 4.4.a, são (Checkland - 1993, p.

162):

1) situação do problema não-estruturado: escolher o problema a considerar;

2) expressão da situação do problema: caracterizar amplamente o problema;
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3) definição preliminar dos sistemas relevantes: dentro da situação ampla do

problema, identificar os sistemas relevantes para a sua solução;

4) montagem e teste do modelo conceitual: idealizar o que seria o sistema

ideal para a situação analisada, utilizando:

a) . conceitos formais aplicáveis e

b) outras experiências e proposições;

5) comparação do modelo conceitual com a realidade: comparar o que foi

. leyantado em 2 com o que seria o ideal (4);

6) geração da lista de mudanças desejáveis e viáveis: aprovar, com quem

participa do problema e tem interesse de resolvê-lo e

-7) ação para melhorar a situação do problema: fazer acontecer e iniciar outro

ciclo de mudanças.

,'. 1. A Situação
do Problema

Ni'lo Estruturado

7. Ação para
Melhoria da
Situaçi'lo do

Problema

3. Definiçao Preliminar
dos Sistemas

Relevantes

•

Ffg_ 4.3.a - Metodologia de Análise de Sistemas pouco estruturados - adaptado de
Checkland - 1993, p. 163
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Cabem algumas considerações sobre cada etapa (vide Checkland - 1993, p.

162a189):

1. Situação do problema não-estruturado e 2. Expressão da situação do

problema: definir o que é problema e detectar se, realmente, existe algum

problema não é tarefa óbvia. Às vezes, as pessoas que efetivamente fazem

parte do sistema não gostam de admitir que possa haver algum problema; além

disso, a definição, contornos e características dos problemas nem sempre estão

perfeitamente determinadas. Nesta etapa, a melhor postura é a de observar e

registrar a situação atual da maneira mais detalhada e isenta possível, não se

restringindo somente ao suposto problema em si, mas analisando toda a

situação no que se refere a:

• estruturas: em termos de "Iay-out físico", hierarquia de poderes,

relações de subordinação, canais de comunicação formal e

informal;

• processos: atividades básicas e ~. abrangendo:

atividades para decisâozplanejarnefrto d~ execução, execução,

acompanhamento e controle do que está sendo feito, interna e

externamente e tomada de ação corretiva;

• relacionamento entre a estrutura e os processos: ambiente

(clima) da situação e observação das interações (como está

funcionando) .

A coleta de dados é interativa, não sendo necessário concluí-Ia definitivamente

na primeira tentativa; aliás, toda a metodologia pressupõe revisões e acertos

das etapas anteriores em função dos resultados das etapas posteriores.

3. Definição preliminar dos sistemas relevantes: levantados os vários

aspectos da situação e eventuais problemas, a etapa seguinte é a

caracterização dos sistemas mais relevantes. São sistemas mais relevantes

aqueles que estão ligados diretamente com a razão de ser da entidade ou
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conjunto de entidades que se deparam com o problema. A eie inação dos

~temas relevantes ~mbém é um processo interativo e o analista mais~-------------------------------experiente examina, em função dos objetivos das róximas etapas, várias

~tivas de definição de sistemas relevantes. Um sistema é definido pelas--características:

c = ("c1ients") clientes do sistema;

A = ("actors") atores, participantes;

T = ("transformation") o processo de transformação do input no

output;

W = ("weltanschauung") razão de ser ou para que serve o sistema;

0= ("owner") dono do sistema ou principal interessado e

E = ("enviroment") meio no qual se insere e se opera o sistema.

\ Uma elaboração cuidadosa da definição facilitará a execução das etapas

~ posteriores, servindo para o analista compreender profundamente a situação e

\Q,svários inter-relacionamentos.

4. Montag~m e teste do modelo conceitual: para se descrever os sistemas

podem-se adotar dois caminhos: descrevê-lo pelo seu estado, isto é, descrever

os elementos que o compõem, sua atual condição, seus relacionamentos

externos e as condições dos elementos externos (definição mais utilizada para

sistemas físicos). Sistemas podem ser descritos, também, como entidades que

recebem os inputs e os transformam em outputs (definição, coincidente com a

definição de um processo empresarial, mais conveniente para a descrição de

sistemas administrativos).

A montagem de novo modelo conceitual de um sistema é especialmente difícil,

principalmente quando se conhece o sistema antigo e dele se participa; os

paradigmas e preconceitos são muito difíceis de quebrar. O método sugerido

por Tenner e DeToro (1997, p. 240), partir de "uma folha em branco", parece-
I'
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nos ser o mais indicado para não incorrermos no erro de "pavimentar o caminho

da vaca" em vez de projetarmos uma nova estrada. Na folha em branco, o início

seria relacionar verbos, atividades ou funções básicas a serem desempenhadas

de acordo com o novo modelo e, a partir delas, montar os relacionamentos e

enriquecer o modelo com detalhes. Tal tipo de procedimento é recomendado

por Checkland e comprovado em experiências práticas pelas quais passamos.

Esses passos, na verdade, correspondem ao preconizado pelos conceitos de

reengenharia (Hammer e Champy, 1993), na qual a equipe de analistas dos

processos se vê participando de um processo criativo e extremamente

desvinculado de pré-concepções e outros laços com o passado. Checkland

(1993, p.286) dedica todo um capítulo indicando procedimentos facilitadores

para um auxílio à montagem de modelos conceituais de operação de sistemas.

A experiência anterior dos analistas e todo o arcabouço teórico que se relaciona

ao sistema e seus problemas são de extrema utilidade na geração de modelos

conceituais mais eficientes e inovadores.

5. Comparação do modelo conceitual com a realidade: passo fundamental

na análise de sistemas pouco estruturados. O que o diferencia das práticas

mais comuns de análise organizacional é a contribuição pró-ativa de quem

participa do problema e tem interesse de resolvê-lo. A comparação tem por

objetivo gerar um debate sobre as diferenças e fazer com se busquem reais

soluções ou melhorias para as dificuldades já devidamente mapeadas nas

etapas anteriores. Checkland sugere quatro métodos possíveis para se encetar

o debate a partir da comparação entre os modelos conceitual e real:

a) utilizar o modelo conceitual e, a partir dele, formular uma série de

perguntas aos envolvidos, abrindo um debate amplo sobre a

necessidade de mudanças. Deve-se ter em mente que os interessados

operaram de acordo com o sistema antigo por muito tempo e seria

antipático e pouco efetivo mostrar a eles como as coisas deveriam ser; a
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abertura e o amplo debate facilitam o processo de tornar o modelo

conceitual mais factível e próximo dos anseios dos interessados.

b) num segundo método, pode-se analisar como uma situação passada se

desenrolaria se executada de acordo com o novo modelo proposto. O

caminho requer menor poder de abstração, mas estabelece-se um

conflito, pois, ao identificar eventuais falhas ou diferenças entre o que foi

realizado e o que deveria ser feito, os interessados terão a sensação de

crítica de seu desempenho.

c) outro método seria o de identificar as diferenças entre os modelos

conceitual e real e abrir um questionamento sobre a eventual

necessidade de adotar as alterações no modelo real naquilo que ele

difere do conceitual.

d) finalmente, pode-se construir um modelo conceitual com o mesmo nível

de detalhe com que se levantou o real e listar as diferenças para que se

discuta a validade de sua implantação.

6. Geração da lista de mudanças viáveis e desejáveis e 7. Implementação

das mudanças viáveis e desejáveis: novamente esta metodologia se

diferencia das demais na medida em que são geradas melhorias já

devidamente consensadas e aprovadas por quem participa do problema e tem

interesse de resolvê-lo: a sua posterior implantação é bastante facilitada.

Existem três tipos de mudanças: mudanças na estrutura (organização), nos

processos (modo de fazer as coisas) e nas atitudes (pessoas). As mudanças

em estruturas e processos são fáceis de executar; as que envolvem pessoas

dependem de uma gama maior e menos controlável de variáveis. Checkland

recomenda envolver quem participa do problema e tem interesse de resolvê-lo

e monitorar a evolução de atitudes, já que esta não é previsível.

Quem decide se as mudanças propostas são viáveis de executar e desejáveis

de acontecer, é, novamente, quem participa do problema e tem interesse de
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resolvê-lo. Como essas pessoas podem se sentir inseguras em relação às

mudanças propostas e à nova configuração de poder, normalmente é muito

difícil encontrar mudanças que os interessados julguem viáveis e desejáveis. A

mudança deve ser planejada a cada caso e conduzida pelos líderes; uma vez

começada, através de uma providência restrita, tende a expandir-se e

desencadear o processo global.

Em resumo, a metodologia de sistemas pouco estruturados ("soft") aproveita a

teoria de sistemas estruturados ("hard") e a aplica, com a intensa participação

dos executores, em situações reais de organizações humanas. Na figura 4.3.b a

seguir, fornecemos um quadro-resumo desta metodologia:
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1,.------, 2
Expressão da Definição

situação 1':---+_--1~preliminar dosH----1~
sistemas

doproblema relevantes

Problema não
estruturado r.-----1~

- não imsor uma estrutura anterior
- levantar a situação através de
entrevistas com alTp/a gama de
pessoas que participam da situação
- fotografia tão rica quanto possível da
situação atual
- seleção do ponto de vista a estudar
- conseqüente deteminação dos
pontos relevantes para a resolução do
problema
- desvendar a Situação para pemitir e
facilitar a rew/ação de um conjunto de
escolhas relevantes
- entender o funcionarrento das
estruturas e processos

- Estrutura:
* arranjo físico
, hierarquia de poderes
* estrutura de subordinação
, commcsções formais e informais

- Processos: (atMdades básicas para):
* decidir fazer
'fazer
, IOOnitorar se está sendo bem feito
, IOOnitorar efeitos extemos
, tomar ações corretivas

- Relação Estrutura X Processo:
, clima da atual situação
, COIOOestá funcionando

3

Usar CA TWOE:

C= Clientes (quais
os clientes do
sistema?)
A= "actors"; quais
os participantes?
T= processo de
transformação; o
que o sistema faz
W= razão de ser
do sistema; para
que ele serve
0= "owner"; quem
é o dono ou
proprietário do
sistema?
E= "envirorrent";
rreio aniJiente do
sistema; treio no
qual opera

4 5 6 7

Modelo
conceitual

Comparação
conceituai X

atual

- pode ser descrito pelo seu
estado atual (melhor para
sistemas flsicos) ou por sua
dinâmica (input ->
transformação -> output)
- o que o sistema precisa
fazer para ser o sistema
definido
- não é o real melhorado ou
com "benchmarking"; é o
que deveria ser pela lógica
- usar o mtnimo de verbos
(atividades) necessários
para defini-lo e montá-lo de
acordo com a lógica
- É sistema definido quando

.a: tem uma missãol
propósito
b: tem uma medida de
desempenho
c: tem um processo de
tomada de decisão
d: tem componentes com as
mesmas propriedades suas
e: os componentes
interagem e silo conectados
f: está inserido em um
sistema maior ou no meio
ambiente, com trocas
g: está separado do
ambiente por fronteiras bem
definidas
h: possui recursos
disponlveis e dependentes
das ações de oecisêo
i:há continuidade

- conduzir junto com
participantes para
surgirem
altemativas de
soluções
- perceber,
categorizar
atributos e
cotroerer
- Há 4 métodos
para conduzir:
1- usaromxJe/o
conceitual para
fazer questões aos
integrantes
2- colTparar com
uma situação real
passada
3- perguntarem
que o mxJelo
conceitual difere do
atual: no final,
produzir lista de
rrelhorias
4- levantar o atual
no rreslOO nível de
detalhe do
conceitual
(sobreposição de
mxielos) e verifICar
colTp/errentações
necessárias no
atual

Lista de
mudanças

desejáveis e
viáveis

Ação para a
melhoria da

situação
problemática

c,..a"~.':li

Lista de fTlidanças
que são desejáveis
a nível de sistemas
(rrelhorias
interessantes) e
viáveis de
ilTp/antar pela
cultura e condições
decontomo

Fig. 4.3.b - Quadro resumo de aplicação da metodologia para análise de sistemas pouco estruturados
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4.4 - Critérios e procedimentos utilizados para a validação das
proposições

Neste capítulo descreveremos os procedimentos utilizados para validar a

proposta de metodologia de melhoria de redesenho de processos de serviços

tendo em vista a gestão do valor do cliente. Planejaremos, também, sua

aplicação ao trabalho desta tese.

Plano geral da tese:

A idéia principal que condicionou o nosso trabalho foi a de ancorar todo o

desenvolvimento teórico numa realidade prática e útil para gestão das

empresas, principalmente aquelas envolvidas com a gestão de serviços.

Tendo escolhido a metodologia de análise de sistemas pouco estruturados,

exatamente por suas características de profundo comprometimento com a

realidade, e, por considerar imprescindível a participação nas mudanças

eventualmente necessárias dos interessados e responsáveis por executá-Ias,

seguimos passo a passo as etapas preconizadas.

Em vez de escolher uma empresa para aplicação da metodologia, achamos

mais conveniente escolher um setor (serviços de reparos de veículos em

Concessionárias da rede autorizada) para o teste; tal procedimento visou a

garantir uma maior possibilidade de generalização das conclusões obtidas, já

que se baseariam nas múltiplas opiniões dos interessados da área (cap. 7.1 e

7.2). A obtenção de conclusões mais abrangentes e de apreciações que

garantam o aparecimento de alternativas de soluções diversas pressupõe que

as etapas de "comparação conceitual X atual" e "geração da lista de melhorias

desejáveis e viáveis" sejam conduzidas junto a uma faixa representativa de

executivos do setor analisado e não somente aqueles integrantes de uma só

empresa. No caso de uma futura aplicação da metodologia a uma empresa

específica, os procedimentos deverão sofrer reajustes.
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Para poder analisar este o escolhido, além da bibliografia, casos, noticiários e

demais informações disponíveis, mantivemos conversas informais com diversos

profissionais e executivos-chave da área, para garantir o melhor entendimento

possível da estrutura de funcionamento, seus processos e as características da

relação estrutura X processos; o objetivo desta análise foi montar o que se

denomina a "expressão da situação do problema" bem como chegar a uma

"definição preliminar dos sistemas relevantes" de maneira profunda e

comprometida com a atual situação brasileira (cap. 7.3.2.1 e 7.3.2.2). Achamos

conveniente, também, complementar o levantamento bibliográfico de

necessidades dos clientes com entrevistas e pesquisa exploratória, nas quais

foram detectadas particularidades e nuanças regionais eventualmente não-

constantes da literatura (cap. 7.3.2.3).

Nas figuras 4.4.a e 4.4.b a seguir, mostramos a abordagem adotada para a

aplicação da metodologia de sistemas pouco estruturados.

Na figura 4.4.a, listamos as atividades executadas, encaixando-as nas várias

etapas e seqüência recomendada pela metodologia de sistemas pouco

estruturados.

Na figura 4.4.b, mostramos a relação das atividades executadas segundo

organização dos capítulos nos quais são comentadas.

Ao final de cada capítulo, quando considerado necessário e útil para o

encadeamento dos pensamentos e deduções finais, são apresentadas

conclusões parciais. Tais conclusões não fazem parte do texto, nos capítulos

em que são implícitas ou não-itemizáveis.
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MODELO CONCEITUAL

Lucratividade
Sustentada a
Longo Prazo

Retençt!Jodo
Consumidor

Percepção de
Valor para o
Consumidor

Comparação

Tese, critérios sugeridos
extrepoteçõo das observeções

sugestt!Jo para próxirras

Fig. 4.4.a - Aplicação da metodologia de sistemas pouco estruturados ao caso de nossa tese
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MODELO CONCEITUAL n COMPROVAÇÃO PRÁTICA
tUtI*Jl

Conceito de Qualidade dos Serviços de "
Concessionárias é ruim _ :

Lucratividade
Sustentada a
Longo Prazo

Retençllodo
Consumdor

Percepção de
Valorpara o
Consutrsdor

Processos de
Entrega do I

Serviço

""'*jlij

Conceito de
percepçllo de ~

risco pelo cliente

Tecnologia ~
Suporte

Proposta de
C/assirtcaçllo dos

Serviços a partir de
segrrentaçllo para ~

Estratégias de
Qualidade

""M:tU#J

Conceito de
intirridade com o I--
cliente e o projeto

de Serviços

Funcionário
Capabilitado

~';~I'"".' ,,' .,

Literatura
Especializada

Pesquisa junto
a

Consurridores

•. f.UR ~.....,.lLJFlr<D~
Pesquisa junto
às Montadoras!
entrevistas com

Executivos

"~
Processos Básicos
Atuais Tlpicos para

Entregados
Serviços

Regras para Projeto
e Ajuste de

Processos (e nllo só
dos atributos) para

Serviços APRC

Modelo
Conceitual para
os Processos de

Entregado
Serviço

corroosçeo da LIsta )
de diferenças e de •••• ---J

rrxJdanças propostas I~
't

Fig. 4.4.b - Plano geral de capítulos e atividades executadas

Contribuição dos
Novos Conceitos
de Pnxiuçêo para

o Projeto de
Serviços
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Visita e
diagnóstico

junto a
Concessionária,

Comparação
-,~

Encontro para gerar
lista de rrudençes

desejáveis
conceitualrrente e

viáveis cultura/rrente 'g

Resultado de Recorrendaçóes na f.IIi
Tese, critérios sugeridos para

extrapo/ação das observações e
sugestão para próximas 11

investigações



5. EMBASAMENTO TEÓRICO

5.1 - Conceitos da Gestão dos Serviços

5.1.1 - a prestação de serviços e suas características

O serviço na Economia:

Os serviços representam um importante setor da Economia, contribuindo com a

maioria dos empregos gerados, com participação percentual elevada no PIB,

principalmente em Economias mais evoluídas. Vários autores vêm ressaltando

esta importância (Levitt (1972, 1976), Heskett (1986, 1990, 1997), Albrecht e

Zemke (1985), Grónroos - 1990, Urdan, (1993), Ouintella (1994), Gianesi e

Corrêa (1994), Lovelock (1996), além de outros), analisando as tendências de

crescimento da participação dos serviços nessas economias e retratando taxas

de desemprego mais baixas em países cujo setor de serviços é mais

desenvolvido. Ouintella (1994) mostra os impactos da evolução dos serviços

sobre os sistemas produtivos, sobre as profissões, sobre a educação e as

organizações, para o Brasil, chegando praticamente às mesmas conclusões:

demanda por mão-de-obra decrescente para a agricultura e indústria e

crescente para o setor de serviços. Segundo dados de 1997, constantes do

Atlas do Mercado Brasileiro (Gazeta Mercantil - 1998), a formação do PIB

Nacional é: 7,62% setor agrícola, 33,88% setor industrial e 58,5% setor de

serviços, mostrando que as influências do setor de serviços sobre nossa

Economia já são primordiais.

O serviço como servidão e a evolução do interesse por sua Administração:

A importância relativa dos serviços só foi percebida pela Administração mais

recentemente (Urdan - 1993, p.1; Fisk et aI. - 1995, p.5); a tendência era a de

se pensar em Serviços como Servidão, talvez em função das épocas nas quais

os serviços eram executados por escravos. Esse tipo de paradigma,
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provavelmente, impede muitas empresas de desenvolverem uma mentalidade

voltada a serviços, necessitando de toda a sorte de treinamentos, incentivos,

reconhecimento e motivação para seus funcionários perceberem uma qualidade

de vida adequada no trabalho de servir a outros (Heskett - 1986, p.189) sendo

difícil de se encontrar definitivamente implantada nas empresas. As referências

a serviços que aparecem no The Wealth of Nations, de Adam Smith, segundo

citações de Pine 11 e Gilmore (1999), consideram os serviços como um "mal

necessário" e "trabalho improdutivo" e não como uma "oferta estratégica"

(definição em 5.2.2) por não serem tangíveis, não poderem ser inventariados e

não haver maneira de serem registrados. Fisk et aI. (1995, p.5), em um estudo

sobre as publicações e estágios de evolução dos conceitos de administração de

serviços, cita o ano de 1953 como praticamente o início da produção de

material escrito sobre o assunto. Esse período inicial, que vai até o ano de

1980, é chamado pelos autores de "Engatinhando" (Crawling Out) e

corresponde a um período de pouca produção de trabalhos sobre o assunto,

em que se discutiam ainda questões básicas sobre semelhanças e diferenças

entre a produção de bens e a de serviços e se estabeleciam as primeiras

conceituações sobre a matéria. Os demais estágios, "Dando os Primeiros

Passos" (Scurrying About, 1980-1985) e "Andando Ereto" (Walking Erect, 1986

até o presente), são mais ricos em termos de produção de conhecimento,

correspondendo à fase de evolução dos conceitos e modelos.

o serviço como parte de um pacote de fornecimento:

A definição de Serviço nem sempre é fornecida pelos autores e pesquisadores

da área, havendo, mesmo, alguns que evitam comprometer-se com

determinada definição (Urdan - 1993, p.39), muito provavelmente em função de

não existirem, propriamente, fronteiras muito bem definidas entre o que é um .

produto ou um serviço. Apesar de as situações se tornarem cada vez mais

difíceis de serem separadas, segundo Levitt (1976) e Kolesar et aI. (1998), o

34



produto é a "ferramenta" que o consumidor utiliza para satisfazer determinada

necessidade, podendo, para isso, utilizar-se do produto comprado ou adquirir

diretamente o pacote de serviços prestados por terceiros. Essa idéia de

"pacote" para satisfação das necessidades do cliente aparece, também, em

Bateson - 1995, p.10, onde se analisa o fato de todos os fornecimentos, sejam

eles de produtos ou de serviços, entregarem um pacote de benefícios aos

clientes, que o avaliam de maneira pessoal e não necessariamente uniforme

(vide aprofundamento destes conceitos nos capítulos 5.1.3 e 5.2.1).

Um serviço é um fenômeno complexo (Gr6nroos - 1990 p. 34), com uma

variada gama de tipos e características, sendo praticamente inócua, em termos

de resultados, qualquer definição que pretenda abranger todas as situações.

Neste trabalho estaremos adotando a definição construída pelo próprio

Gr6nroos, a partir da mescla de idéias de alguns autores:

"O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza

mais ou menos intangível - que normalmente, mas não

necessariamente, acontece durante as interações entre clientes e

empregados de serviço e/ou recursos físicos ou bens e/ou sistemas

do prestador de serviços - e é fornecida como solução ao(s)

problema(s) do(s) cliente(s)." (Gronroos - 1990 p. 36),

A complementaridade entre os produtos e os serviços são bastante evidentes

no plano de sua utilização, apesar de nem sempre serem integrados no plano

de sua produção. Quinn et aI. (1988) tecem uma análise mais aprofundada das

inter-relações entre serviços e manufatura, questionando vários mitos sobre a

natureza e a participação dos serviços, concluindo que estes:

• adicionam tanto valor por empregado quanto o setor de manufatura;

• são "produzidos" também por empresas grandes, com alto poder de

investimento;
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• apresentam, na sua operação, tantos ou mais desafios que a

manufatura;

• as próprias empresas de manufatura estão se tornando,

estrategicamente, empresas de serviços, a fim de melhor atenderem

a seus clientes, e

• como os serviços estão ligados à infra-estrutura, seu desenvolvimento

tende a reduzir os custos de fabricação, tornando os demais produtos

mais competitivos. Exemplos disso seriam os custos logísticos para a

distribuição dos produtos ou os gastos em serviços de projetos

eficientes, que reduzem os custos de fabricação e aumentam o valor

percebido pelo cliente.

Como resumo destas observações e constatações, concluímos que as

fronteiras entre o fornecimento de produtos e a prestação de serviços são

tênues e indeterminadas sendo, até, ultrapassadas (Wright, 1995, p.34). A idéia

de pacote de benefícios torna-se cada vez mais importante na composição das

estratégias competitivas das empresas (Gianesi e Corrêa - 1994, p.21).

o serviço como processo participativo

A seqüência de atividades caracterizadas por Gr6nroos como sendo definição

da prestação de um serviço, se dá com a participação de um cliente ou de um

bem de sua propriedade (Lovelock - 1994, p.17). É um processo que se

desenrola a partir de vários contatos (Carlzon - 1985) do cliente com pessoas e

instalações da empresa ou entidade prestadora do serviço, momentos esses

chamados de "horas da verdade" ; neles, o cliente "julga" a qualidade do serviço

fornecido e constrói sua imagem da empresa em função da somatória dessas

impressões e experiências. A seqüência de contatos, chamados por Glynn e

Lehtinen - 1995, p. 98 de "trocas" (exchanges), tem por participantes os

clientes (internos e externos) e a organização prestadora do serviço,
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acontecendo de acordo com a interação comportamental dessas pessoas

envolvidas, seguindo, aproximadamente, os processos projetados e sujeita a

variações decorrentes de incidentes aleatórios durante esses momentos.

Langeard et aI. (1981 - p. 11) comentam alguns destes aspectos, ressaltando a

necessidade da maior integração entre as áreas de marketing e de produção

para empresas prestadoras de serviços e definindo o que se convencionou

chamar de "servuction", ou seja, o sistema integrado de produção e prestação

do serviço (front-office + back-room) composto de: (a) pessoal da empresa de

serviço, (b) o ambiente do serviço (instalações e equipamentos) e (c) outros

clientes presentes no momento da troca. Dessa maneira, fazem parte dos

elementos que influenciarão a percepção do pacote de valor oferecido (vide

discussão deste conceito no capítulo 5.2.1), características controláveis (ex.:

instalações, processos de trabalho, etc.), características medianamente

controláveis (comportamento dos funcionários e pessoal da empresa

fornecedora) e características não-controláveis (ex.: comportamento do cliente

e de outros presentes no momento da troca, sejam eles clientes diretos ou não).

Fig. 5.1.1.a - O Sistema de Serviços "Servuction"- fonte: Eiglier et aI. 1977, adaptado

pelo autor
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Como, sem a presença desses elementos, a não ser em alguns casos

particulares (ex.: serviço de atendimento automático de caixa eletrônico), o

fornecimento do serviço não se consolida, o processo de entrega é bastante

complexo de se gerenciar.

As expectativas do cliente em relação à qualidade e ao valor entregue são

influenciadas por esses elementos, levando-se em conta, também, a

comunicação anteriormente realizada pela empresa (propaganda, etc.), suas

informações pessoais, suas experiências passadas e suas necessidades atuais.

Parasuraman et aI. (1990 - capo 2) propõem o modelo de análise SERVQUAL,

que estaremos comentando mais profundamente no capítulo 5.2.1. e que

relaciona essas influências atuantes no momento de se avaliar o serviço

prestado, segundo o esquema a seguir:

Dimensões da comentários necessidades experiências comunicações
Qualidade do boca a boca pessoais anteriores externas

Serviço

I I I J•
tanqíveis

comentáriosconfiabilidade ,--.
boca a boca

r--
responsividadel
disponibilidade qualidade
competência I- percebida do

cortesia serviço
credibilidade

comentáriossegurança '--o
boca a boca -

acessibilidade
cornunícação

compreender o
consumidor

Fig. 5.1.1.b - Expectativas do consumidor - fonte: Parasuraman et aI. 1990, p..23

As conclusões importantes de se tirar da análise acima são:

1. os fatores que influenciam a avaliação da qualidade de um serviço

são diversos e mais complexos do que simplesmente aqueles
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entregues pela prestadora de serviço, estando, muitas vezes,

relacionados a atividades além de seu alcance;

2. por depender de algumas variáveis incontroláveis e da própria

participação do cliente no processo de entrega do serviço, cada

momento de troca e, portanto, cada pacote de fornecimento é único e

3. por depender de informações, julgamentos e experiências anteriores,

a avaliação de um serviço e, por conseqüência, a satisfação do

consumidor dependem de uma evolução e de uma história passada

(Danaher e Mattsson, 1998).

o serviço como parte de uma experiência:

Evoluímos, em nossa análise sobre o serviço prestado, desde uma visão de

serviços semelhante à de um produto, com âmbito funcional, passando pela

necessidade de integração de esforços ao longo e durante o processo de

fornecimento ("servuction"), e colocando-o como sendo avaliado em função de

expectativas e experiências passadas. No entanto, a atual conceituação do

serviço se insere em um contexto mais amplo, no qual ele passa a fazer parte

de uma experiência maior, que é compartilhada com o cliente e que, segundo

Pine 11 e Gilmore - 1999, são os efetivos geradores de valor na nova fase pela

qual passará a Economia.
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Diferenciada relevante para

Posição
Competitiva

Necessidades
do Consumidor

Não diferenciada não relevante para

de Mercado Premium
Faixa de Preços

Fig. 5.1.1.c - evolução da geração de maior valor - fonte Pine 11 e Gilmore, 1999, p..22

Essa idéia já era, de certo modo, defendida por Grove e Fisk (1983) e Bateson

(1995, p.1O), quando diziam que o cliente comprava uma "experiência" entregue

pelo fornecedor do serviço: a empresa prestadora do serviço entrega um pacote

de benefícios através de uma troca única, criada e personalizada para aquele

cliente. A somatória dos benefícios é composta a partir de várias fontes (ex.:

dos produtos e serviços fornecidos, do ambiente proporcionado, da interação

com funcionários e outros clientes, da experiência passada, das expectativas do

cliente, etc.) num processo profundamente interativo e pessoal. Desse fato

podemos inferir que, se nos propusermos a melhorar a qualidade percebida de

um serviço, deveremos levar em conta a personalização ou customização .

necessária (Gronroos, 1998) para gerar, naquele instante, uma qualidade

melhor (maior valor) para aquele cliente e naquela situação em particular,

reduzindo o índice de sacrifício, segundo Pine 11 e Gilmore, definido como

sendo:

índice de Sacrifício = o que o cliente Desejaria - o que é Planejado
fornecer ao cliente
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e que se contrapõe aos critérios convencionais de avaliação de um serviço
(Parasuraman et aI., 1985):

índice de Satisfação = o que o cliente Espera - o que o cliente Percebe
que recebeu

A gestão dos serviços, diante da nova realidade, demanda elementos e

conceitos bastante diferentes dos atualmente necessários, não estando,

inclusive, totalmente explorados na literatura, nem implantados nas empresas,

quais sejam:

• necessidade de explorar melhor conceitualmente critérios de medida e

relações entre qualidade percebida, satisfação do consumidor, retenção

e lucratividade (ver aprofundamento no capítulo 5.2)

• necessidade de desenvolver sistemas e metodologia para aplicação

prática de critérios de segmentação de grupos de clientes e gestão

desse relacionamento (Customer Relationship Management) (vide, por

exemplo, Barnes e Cumby (1995) ou Rust et aI. (1995), entre outros)

• necessidade de implantar efetivamente nas empresas sistemas de

gestão e apuração de custos e lucratividade mais voltados a aspectos

específicos da indústria de serviços, possivelmente utilizando-se critérios

de gestão de custos e administração por processos (Gummeson, 1994)

com resultados por cliente/ segmento de clientes. (Seybold, 1998 - capo

5)
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5.1.2 - a classificação dos serviços

Pretendemos, neste capítulo, elencar e comentar sucintamente as principais

visões sobre a classificação dos serviços, objetivando constatar que a grande

maioria das atuais formas de classificação não estão estruturadas com vistas a

facilitar uma segmentação de clientes segundo critérios psicográficos e,

conseqüentemente, facilitar e gerar pistas para a montagem de estratégias de

sucesso.

As primeiras propostas de classificação de Serviços, que apareceram na

literatura especializada desde 1923 (Copeland, 1923), voltavam-se mais a

aspectos operacionais e de produção do serviço (Lovelock, 1983);

anteriormente, tal modelo de classificação fazia sentido, pois estava ligado à

necessidade da busca de eficiência através da melhor utilização e

administração dos ativos; hoje, quando buscamos um posicionamento

estratégico vencedor, devemos repensar esses critérios de classificação.

Pode-se observar uma expressiva mudança na importância e diversidade das

maneiras de se classificar serviços com a introdução do novo código de

classificação das atividades industriais pelo Departamento do Censo Norte

Americano (EC PC, 1998). Pela primeira vez, em sessenta anos, houve uma
\

alteração realmente fundamental, na qual foram reconhecidas centenas de

novos sub-setores, praticamente todos eles concentrados no setor de serviços,

substituindo-se o antigo e ultrapassado SIC (Standard Industrial Classification)

pelo NAICS (North American Industry Classification System). Essa re-

classificação, atualmente em etapa final de implantação para os USA, México e

Canadá, aborda os tipos de serviços de maneira mais profunda, com um maior

número de subdivisões, vindo a atender uma demanda mais sofisticada em

relação à segmentação dos mercados para serviços.

Lovelock (1983, 1994, 1996) e Lovelock e Yip (1996) desenvolveram vários

esquemas possíveis para a classificação dos serviços; como, segundo os
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autores, o principal objetivo de se classificar os serviços é o de se gerar pistas

para posicionamento estratégico e de marketing, a conclusão sobre melhor

estrutura é:

Quem e O que vai receber o serviço
.,'

Qual é aNsturez« Pessoas Bens de sua propriedade
(possessions)

do ato do serviço

Ações tangíveis Serviços dirigidos ao corpo Serviços dirigidos aos
das pessoas: bens de sua propriedade:
Transporte de passageiros, Manutenção e reparos,
serviços de saúde, corte de comércio de varejo,
cabelo, hospedagem, etc. lavanderias e tinturarias,

distribuição e
armazenagem, etc.

Ações Intangíveis Serviços dirigidos à mente Serviços dirigidos aos
das pessoas: ativos intangíveis:
Propaganda, educação, Contabilidade, serviço
consultoria, televisão, bancário, processamento de
consertos, etc. dados, seguros, consultoria

de software, etc.

Fig. 5.1.2.a - proposta de classificação dos serviços - fonte Lovelock, 1983

Esta estrutura, abrangendo 4 possibilidades de classificação é, ainda segundo

Lovelock, 1996, a mais adequada para se entender o marketing de serviços e

desenvolver estratégias em serviços; ela fornece pistas importantes para se

compreender os benefícios que cada serviço se propõe a fornecer, entender o

comportamento e as experiências vivenciadas pelos consumidores, desenvolver

estratégias de canais de fornecimento e projetar e decidir sobre a localização e

características do sistema de fornecimento dos serviços.

Lovelock apresenta, ainda com o objetivo de fornecer pistas para evidenciar

oportunidades mercadológicas, outras análises abrangentes dos critérios de

classificação, nas quais são abordados 5 tipos de questionamentos que

orientariam a classificação dos serviços:
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1. Como o serviço é atualmente fornecido?

Critérios que abordam as características de distribuição do serviço ou da

maneira pela qual ele chega ao cliente: através de instalação única ou

múltipla (muitas filiais) e se o consumidor necessita deslocar-se até o

prestador de serviço ou este vai até ele. Um teatro seria um exemplo de

instalação única e o consumidor indo até ela. Um serviço de entrega de

encomendas seria o exemplo do serviço "indo" ao cliente através de

instalações múltiplas.

2. Qual a natureza da demanda pelo serviço?

Cruza a natureza da demanda (flutua muito ou pouco através do tempo)

com a maneira pela qual o "pico" de demanda é tratado durante o

processo de fornecimento do serviço. Um serviço bancário, por exemplo,

normalmente apresenta flutuações estreitas com possibilidade de se

atender a picos de demanda sem maiores atrasos. Já um hotel

normalmente passa por períodos com maior flutuação de demanda, que

geralmente excede a capacidade instalada.

3. Quais os atributos da experiência do serviço?

Mede a extensão da participação das pessoas (funcionários) no processo

de fornecimento do serviço comparando-a ao papel das instalações e

equipamentos nessa prestação. Um restaurante de classe, por exemplo,

deve contar com a participação intensa dos funcionários e das

instalações. Já um serviço de cartão de crédito não depende de maneira

intensa da participação e envolvimento de funcionários ou de

equipamentos.

4. Qual tipo de relacionamento a organização prestadora do serviço

mantém com seu consumidor?

Relaciona a natureza da entrega do serviço (se é contínuo, como para

um Seguro ou Serviço Bancário, ou discreto, como o que ocorre em um
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Serviço de Reparo) com o tipo de relacionamento com o cliente (formal,

como num Seguro de Saúde ou Conta Bancária ou informal, como num

Cinema ou Restaurante).

5. Qual a extensão da customização do serviço e a flexibilidade que o

fornecedor do serviço tem para atender requisitos específicos dos

clientes?

O cruzamento das duas variáveis leva a duas possibilidades extremas de

classificação: serviços que permitem baixa customização e cujo

prestador não pode se afastar de seu "script" básico, tais como um

transporte público ou um restaurante tipo "fast-food, ou serviços para os

quais há maior customização da oferta e da atuação do prestador, tais

como serviços num salão de beleza ou uma cirurgia.

Grónroos (1990) complementa o trabalho de Lovelock, acrescentando outros

esquemas de classificação, com o intuito de auxiliar o leitor a compreender os

serviços; esse auxílio faz com que, apesar da diversidade dos tipos de serviços,

se possam extrapolar conceitos e critérios de decisão entre eles,

estabelecendo-se princípios fundamentais e gerais para gestão dos serviços.

Todas os critérios de classificação analisados representam caracterizações

operacionais, muito úteis para a compreensão dos serviços e para a orientação

da operação. No entanto, como as decisões de estratégia e de posicionamento

mais revolucionárias normalmente partem de identificação de necessidades

específicas de clientes (segmentação psicográfica - vide Heskett et aI. 1990 -

p.26), são de utilidade pouco efetiva no momento de se optar por um

posicionamento estratégico. Uma idéia de classificação estratégica de serviços

deveria:

a. considerar variáveis relacionadas à percepção dos clientes sobre os

serviços prestados ao invés da forma de prestá-los ou de conduzir sua

operação e
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b. identificar tipos de serviços em função das necessidades de seus

clientes e não dos processos e instalações necessários para realizá-los.

Dessa forma, poderíamos ter os mesmos serviços classificados em tipologias

diferentes, caso as percepções dos clientes- alvo fossem diferentes: um serviço

de refeições rápidas, por exemplo, estaria dentro de determinada classificação,

quando prestado para executivos apressados na hora do almoço, e dentro de

outra, quando prestado ao final de semana para famílias com filhos pequenos

que necessitam de um serviço rápido para que a criançada não se enjoe do

passeio dominical. Na verdade, para o caso citado, as necessidades e

conseqüente projeto das operações são tão diversas que o restaurante

precisaria se "reconfigurar" nos finais de semana, visando ao atendimento bem

avaliado pelos dois tipos diversos de clientes. Pelas classificações de Lovelock,

não haveria diferença nas estratégias de marketing, propaganda, instalações e

processos para as duas situações, o que, nem na prática, se observa.

Heskett et aI. (1990), introduzem um critério de classificação que obedece aos

requisitos citados: a tipologia de classificação sai do cruzamento das

necessidades dos clientes (complexas ou simples) com o conhecimento do

processo do serviço por parte do cliente (alto ou baixo), lidando com a

percepção de risco por parte do cliente:
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Necessidades do Cliente

Conhecimento do

processo do serviço por

parte do cliente

Complexas Simples
'.'

Percepção de risco Baixa percepção

Alto e expectativas de risco e

moderadas expectativas altas

Alta percepção de Percepção de

Baixo risco e risco e

expectativas expectativas

baixas moderadas

Fig. 5.1.2.b - os efeitos do Conhecimento e das Necessidades do Cliente nos Níveis
de Percepção de Risco e Expectativas do Serviço (Heskett et aI. 1990)

Gianesi e Corrêa (1994 - p.96), ao adaptar a classificação a exemplos práticos,

evidenciam o fato de que um mesmo serviço pode ter classificações diversas

dependendo das percepções dos consumidores: um serviço de cirurgia pode

criar percepções de risco diferentes para um cliente médico ou para um leigo.

Com isso, os procedimentos, cuidados e encaminhamentos necessitariam ser

diversos, apesar de se tratar do mesmo serviço, operacionalmente falando, já

que, prestar serviço de cirurgia para um cliente médico é diferente do que

executar a mesma operação para um leigo.

o conceito de percepção de risco como variável possível para a segmentação

de clientes, a ser melhor explorado no capítulo 5.2.6, não é novo (Bateson,

1995 - p.29); para o caso de serviços, a percepção de risco, vinda da incerteza

sobre o produto a ser fornecido, ainda é maior, tornando-se, por esse motivo,

excelente pista para a busca de posicionamentos vencedores (Heskett et aI. -

p.42), apesar de pouco explorada na literatura.
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5.1.3 - o processo de entrega de valor em serviços

Neste capítulo analisamos os processos e sistemas pelos quais a proposta de

valor do serviço é entregue ao cliente, ressaltando a maior complexidade

quando comparados aos mesmos processos e sistemas ligados a produtos

tangíveis; vinculamo-los à estratégia e posicionamento da oferta do serviço,

levando em conta a característica especial da necessidade da experimentação

e da construção de uma referência pessoal para atribuição do valor ao serviço.

Como conclusão, propomos um modelo alternativo estendido de formação da

percepção de valor.

Definição de VALOR

Como já analisamos em 5.1.1, o consumidor tem necessidades que podem ser

satisfeitas diretamente, através dos serviços, ou indiretamente, através do

fornecimento dos produtos (ferramentas) para que ele mesmo as satisfaça. Os

serviços que mais amplamente as satisfizerem estarão, conseqüentemente,

aumentando o benefício percebido e entregando maior valor ao cliente

(Naumann - 1995).
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atributos do
produto

atributos do
serviço

sacrifício percebido
valor esperado

pelo consumidor
benefício percebido

custo de aquisição
(transação)

I

custo de
manutenção

(ciclo de vida) I

I Risco

Fig. 5.1.3.a componentes do valor para o consumidor - fonte Naumann, 1995

Um número significativo de autores (Naumann - 1995, Heskett et aI. - 1990,

além de outros) parece concordar que valor para o consumidor pode ser

entendido como sendo a relação entre o benefício e o sacrifício para obtê-lo,

segundo a percepção do consumidor. No entanto, numa visão mais voltada à

análise estratégica, Porter (1985), assim como Mathur e Kenyon (1997),

adiciona componentes externos à percepção de valor, complementando-a com

as percepções de diferenciação do produto/ serviço em relação a ofertas

alternativas disponíveis. Desta maneira, além de considerarmos, na formação

da percepção de valor, benefícios e custos percebidos decorrentes do próprio

fornecimento do produto/ serviço, devemos levar em conta as ofertas de
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produtos! serviços concorrentes de conhecimento do consumidor bem como o

nível de diferenciação entre essas ofertas.

Gale (1994) sugere metodologia significativamente mais completa do que

aquela mais intuitiva e simplista citada anteriormente, propondo, inclusive,

sistemas de medição e avaliação quantitativa e integrada do valor, que levam

em conta a participação dos componentes externos tais como percepções

sobre concorrência e sobre outras ofertas disponíveis.

Outro aspecto relevante na definição de valor é a sua desvinculação em relação

aos custos. Um aumento dos custos adicionados não causa, obrigatoriamente,

um acréscimo no valor do serviço, uma vez que este é determinado por seu

cliente ou receptor. Uma política de gestão que ignore o fato, ignora também a

importância da concorrência e dos consumidores (Naumann, 1995 - p..102). Os

famosos programas empresariais de corte de custos passam a não ser os mais

eficazes nem tampouco os mais recomendados, já que têm a tendência de não

considerar, como foco principal de sua preocupação, o atendimento às

necessidades do cliente. Um programa de gestão do ffvalor adicionado com foco
~ tt ri

no cliente adiciona valor através de uma economia de escopo (visão externa),

atendendo de maneira mais ampla e efetiva a determinados requisitos de

clientes escolhidos, e não de uma economia de custos (foco interno), que

procura realizar o mesmo benefício a um custo menor. Segundo Naumann, a

organização que busca a economia de escopo consegue atingir situação

estratégica mais vantajosa e lucrativa.

As idéias fundamentais oriundas da definição do valor são, portanto, a sua

desvinculação de uma redução de custos e a sua visão externa, de avaliação

relativa a ofertas alternativas e percepções da concorrência pelos clientes.
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Características especiais do valor quando tratamos de serviços

O processo de fornecimento de um serviço envolve o cliente (ou um bem de

sua propriedade com uma interação pessoal do cliente com o fornecedor do

serviço (Bateson - 1995, p.. 25)) durante a sua realização. Desta maneira, a

percepção de valor é construída pela integração da percepção sobre os

resultados da prestação do serviço e da percepção sobre o modo de fornecê-

los (Heskett et aI. - 1990 e Parasuraman et aI. -1991 entre outros).

As percepções de valor pelo cliente na prestação de um serviço são

profundamente influenciadas pelos incidentes e características conjunturais da

participação do cliente em cada fornecimento (Stauss e Weinlich - 1997), pelas

expectativas do cliente em relação ao serviço a ser fornecido, pelo histórico e

resultados de outros relacionamentos com o mesmo provedor elou com

provedores diversos, pelas percepções e experiências com outros serviços

(Bateson - 1985; Bateson e Wirtz - 1995; Parasuraman et aI. 1985 e 1991;

Berry - 1999; Heskett - 1986; Heskett et aI. - 1990 além de outros) e pelas

opções de ofertas e serviços concorrentes. Explicando melhor:

• a participação do cliente no processo: como a qualidade do serviço é

subjetiva e definida pelo cliente individualmente, bem como o são os custos

de aquisição deste mesmo serviço, o valor, para o mesmo serviço, pode

variar bastante de um cliente para outro (Heskett - 1990, p.. 9). Langeard et

aI. (1981), por exemplo, procederam a uma análise que buscou determinar a

correlação existente, para alguns tipos de serviços, entre o grau de

participação do cliente no processo de fornecimento do serviço e as

expectativas e percepções de qualidade para o serviço, chegando à

conclusão de que havia, nas expectativas, variações tanto qualitativas (o

que é importante) quanto quantitativas (qual o valor ideal esperado) em

função do tipo do serviço e, principalmente, do nível de participação do

consumidor no processo de fornecimento do serviço. Parasuraman et aI.

(1991) também chegaram a conclusões semelhantes sobre a diversidade de
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expectativas e percepções de qualidade e valor para diferentes tipos de

serviços (foram analisados 6 tipos de serviços com variados graus de

participação de equipamentos e instalações versus a participação dos

elementos humanos no processo de fornecimento).

• as expectativas sendo construídas através do processo de aquisição: as

expectativas e, consequentemente, a atribuição de valor ao serviço a ser

fornecido, evoluem de acordo com os três estágios de uma aquisição: pré-

compra ou estágio de escolha entre alternativas, compra ou estágio de

consumo e pós- compra ou estágio de avaliação da satisfação. No entanto,

essa divisão tão clara para produtos, tende a ser mais obscura e com

fronteiras mais questionáveis quando se trata de serviços (Bateson - 1995).

Ainda segundo Bateson, o processo de percepção da qualidade, benefícios

e sacrifícios é praticamente contínuo e em tal nível dependente de variáveis

e características comportamentais de cada consumidor que passa a não ser

muito eficaz, no estágio atual de desenvolvimento do tema, determinar

regras e diretrizes de resolução de problemas de administração do valor em

serviços a partir de modelos de comportamento do consumidor. Para o

estágio inicial da aquisição (pré- compra), o valor não pode ser facilmente

percebido (Devlin, 1998), principalmente para serviços ditos "complexos".

Serviços complexos são aqueles, ainda segundo Devlin, para os quais a

compreensão das características e benefícios pelo consumidor pode ser

extremamente limitada, sendo difícil a sua avaliação no estágio de pré-

compra e devendo a percepção de valor pelo consumidor basear-se na

imagem e reputação do fornecedor; são serviços considerados de alto risco.

No caso de serviços mais simples, cuja compreensão das características e

benefícios é mais acessível ao consumidor, a adição de valor baseia-se

preferencialmente no preço e no fornecimento daquilo que é a competência

central (Devlin, 1998 - p..1097), sendo considerados serviços de baixo risco.

Para efeito de nosso estudo, vamos considerar que a construção de

expectativas, percepção de benefícios e de sacrifícios e, conseqüentemente,
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do valor do serviço fornecido, é um processo contínuo que acontece através

dos vários estágios de uma aquisição e que depende das características do

serviço analisado.

• histórico de resultados de outros relacionamentos: a construção da

percepção de valor do serviço é um processo seqüencial e histórico, que se

dá através da contínua experiência do consumidor (vide Cronin e Taylor,

(1994 e 1994); Rosen e Surprenant (1998); Pine II e Gilmore (1999)); em

cada encontro, o consumidor avalia o serviço, e a sua satisfação (que ;J'
levar à retenção e à recomendação - vide capo 5.2.3) se constrói a~vés

das contínuas experiências desses encontros somadas ponderadamente

através do tempo (as experiências mais recentes têm peso maior -

Reichheld - 1996). Partindo-se do pressuposto que satisfação do

consumidor pode ser definida como o julgamento (percepção) de que o

serviço proporcionou um nível razoável de preenchimento das necessidades

do consumidor (segundo Oliver, 1996 citado por Roest e Pieters, 1997),

envolvendo componentes cognitivos e afetivos, a sua efetivação dá-se após

a compra e num processo histórico cumulativo. Naumann (1995), ao

comentar como um consumidor avalia os benefícios esperados, coloca que,

para um serviço, é muito difícil chegar-se a uma avaliação durante a fase de

busca ou pré- compra ("search-based evaluation"), sendo mais fácil e

precisa a avaliação durante a experiência de fornecimento ("experience-

based evaluation") e, principalmente após, na construção da referência ou

conhecimento sobre o serviço ("credence-based evaluation"). São idéias

coerentes com os resultados do trabalho de Oevlin (1998), conforme \

apresentado no parágrafo anterior. A avaliação mais precisa e fácil na etapa 1

de pós-venda vai subsidiar a construção da percepção de valor do serviço

na próxima aquisição, estabelecendo-se a importância de um processo

histórico cumulativo, alimentado pelo efeito halo ("halo effect"), processo

pelo qual as percepções são influenciadas por experiências passadas ou por

outras pistas e avaliações (Wirtz e Bateson - 1995). O efeito se manifesta
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porque o consumidor busca uma coerência cognitiva através dos vários

processos de avaliação e decisão dos quais participa, sendo, portanto, mais

difícil alterar suas percepções sobre o desempenho de determinado item de

serviço ou produto após ter ele construído sua avaliação. De fato,

analisando a efetividade dos programas de propaganda e promoções,

Mason e Bequette (1998) concluem que as avaliações dos produtos são

influenciadas por uma "memória" que precisa, caso necessário,

primeiramente ser removida para que uma nova percepção seja instalada.

• opções de ofertas e serviços concorrentes: a percepção de valor de uma

oferta, definida como aquilo que um consumidor pode aceitar ou rejeitar

(vide aprofundamento da definição em Mathur e Kenyon - 1997), está ligada

à percepção de diferenciação em relação a ofertas concorrentes. A oferta

"cornoditizada", isto é, aquela para a qual as diferenças em relação às

concorrentes são tão imperceptíveis para o consumidor que este a escolhe

baseando-se somente em preço, ou melhor dizendo, no sacrifício incorrido

para sua aquisição, poderá ter seu valor aumentado somente a partir da

redução do custo de aquisição. No caso de uma oferta que pretenda ser

diferenciada, a percepção de valor de um serviço poderá ser melhorada a

partir de uma diferenciação de seu conteúdo ou benefício intrínseco

(exemplo: fornecer com maior rapidez, fornecer com maior número de

opções, fornecer com maior variedade de sabores, etc.) ou a partir de um

ponto de vista externo, ao proporcionar, na ótica do consumidor, um "status"

(aura) diferenciado (Mathur e Kenyon - 1997, p.. 113). Essa observação traz

a dimensão ambiental de concorrência e ofertas alternativas para dentro dos

modelos que explicam a formação do valor de um serviço segundo a

percepção do consumidor.

Resumindo, podemos afirmar que a percepção de valor para um cliente de

serviços é um processo cumulativo do resultado dos vários momentos de troca

do serviço (momentos da verdade - Carlzon, 1985), bastante dependente de
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características pessoais e de incidentes ocorridos durante as suas várias

experiências anteriores e ao longo de todas as etapas da aquisição dos

serviços, sendo também influenciada pelas ofertas e alternativas de

fornecimento de serviços pela concorrência. Isto torna a competição menos

dependente da variável "preço" e o serviço tão mais difícil de ser imitado

quanto mais sua percepção de valor depender da experimentação e de

referências anteriores (Naumann - 1995, p..115).

o processo de entrega de valor de um serviço:

Combinando-se os modelos de Parasuraman et aI. (1985), Parasuraman et aI.

(1993), Naumann (1995), Mathur e Kenyon (1997) e Langeard et aI. (1981),

consolidamos um modelo de entrega de valor que integra as características

deste processo segundo o que comentamos acima. Neste modelo, os aspectos

de efeito histórico cumulativo e influências de ofertas alternativas são

considerados entradas para chegar-se ao valor percebido pelo consumidor:

I percepção de status I
divulgação boca _ Dimensões da Qualidade de serviçrl benefTciosesperados I ~:~~u~~~~~: I

a boca • tangfveis ,. em relaçãoaos I-
• conflabilidade atributos (resultados)

propaganda e _ • responsividadel disponibilidade dos serviços
comunicação • competência

f. . cortesia f- f---

e:::~~~s _: ~:~~~~~:de
• acessibilidade

necessidades • comunicação
- • empatia! compreender consumidor

beneficios esperados
L. em relação aos I--

processos pelos quais
o serviço é fornecidopessoais

Benefícios Esperados

Sacrifícios Esperados
= VALOR

Custo da Troca

Custo de Aquisição

Custo de Manutenção
após Compra

Percepção de Risco

Fig. 5.1.3.b - A percepção do valor pelo cliente segundo modelo proposto pelo autor
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5.2 - Conhecendo o Cliente:

5.2.1 - medição da satisfação e da qualidade percebida do serviço pelo
consumidor

Neste capítulo revisaremos os critérios e modelos utilizados para medição e

avaliação da qualidade dos serviços prestados. Analisaremos a evolução da

sua conceituação e modelagem, a partir do proposto por Parasuraman et aI.

(SERVQUAL - 1985), procurando determinar a abordagem mais adequada e

atualizada para esta avaliação e medição. Analisaremos, também, a função que

liga a percepção de qualidade pelo consumidor à construção de sua satisfação

com conseqüências sobre a intenção de compra, abrangendo: grau de retenção

(recompra), recomendação a outros (propaganda boca a boca) e retornos de

informações ao supridor do serviço (reclamações).

SERVQUAL - o modelo básico:

Um dos trabalhos pioneiros na construção de modelos de avaliação da

qualidade em serviços é o proposto por Parasuraman et aI. (1985) chamado de

SERVQUAL. De acordo com o modelo, construído a partir de um extenso

trabalho de pesquisa com grupos de foco, a percepção de qualidade de um

serviço é constituída a partir da avaliação de 10 dimensões ou pontos de vista,

quais sejam:
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Dimensão D.éfinições
...

Aspectos tangíveis Instalações, equipamentos, uniformes,
pessoal, material de comunicação, etc.

Confiabilidade Habilidade para executar corretamente o
serviço prometido de forma precisa e segura

Responsividade ou Disposição para auxiliar o consumidor e
disponibilidade fornecer rapidamente o serviço

Competência Posse de habilidades e conhecimento para a
realização do serviço

Cortesia Polidez, respeito e cortesia para com o•cliente

Credibilidade Honestidade, confiabilidade e
responsabilidade perante o cliente

Segurança Provimento de serviço livre de riscos,
perigos ou desconfianças

Acessibilidade Facilidade de contato e acesso ao provedor
do serviço

Comunicação Manutenção do consumidor informado
através de linguagem de fácil compreensão

--ºara ele
Compreender o Esforço por compreender o consumidor e
consumidor suas necessidades

Tabela 5.2.1.a - As dez dimensões da qualidade do serviço (Parasuraman et aI., 1985)

Essas dimensões, avaliadas através da observação de 22 variáveis, foram

sintetizadas nas 5 dimensões básicas que compõem o modelo SERVQUAL:

Tangíveis, Confiabilidade, Disponibilidade, Garantia e Empatia.

No modelo, Parasuraman et aI. pressupõem que a qualidade percebida de um

serviço vem da percepção da diferença entre o fornecimento esperado e o

percebido, medidos nas várias dimensões de avaliação do serviço, ponderados

segundo opinião do próprio consumidor. Uma diferença positiva e não-

esperada pelo consumidor faria com que ele fosse surpreendido positivamente,

o que aumentaria sua satisfação e disposição para a recompra. O oposto

também é verdadeiro, ou seja, o seu fornecimento percebido abaixo do

esperado provocaria uma insatisfação no consumidor. O estudo se aprofunda,
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também, nos conceitos de GAP's ou lacunas que explicariam as falhas de

qualidade na prestação do serviço.

Em estudo posterior (1991), Parasuraman et al. conceituam um intervalo de

níveis de expectativas denominado zona de tolerância dentro do qual se situam

as percepções do consumidor, desde o nível do "desejável" (o que o serviço

poderia ou deveria ser), até o do "adequado" (o que o serviço será ou o que o

consumidor espera que seja). A "janela" varia em amplitude e valor absoluto de

consumidor a consumidor e, ainda para um mesmo consumidor, em função de

suas experiências e da situação específica; a surpresa positiva é função da

percepção do serviço como além do adequado e mais perto do desejável.

O exame das tendências e modos pelos quais se alteram os valores da janela

de tolerância pode fornecer pistas importantes sobre como aumentar a

satisfação do consumidor e sua percepção de qualidade de um serviço. Por

exemplo, apesar de Parasuraman et al. terem concluído (1990) que,

independentemente do tipo de serviço analisado (serviço ao consumidor para

um cartão de crédito, reparos e manutenção, telefonia a longa distância ou

serviço bancário), a dimensão "Confiabilidade" é a de maior peso na avaliação

da qualidade de um serviço, em 1991 foi detectado que, para exceder as

expectativas do consumidor, as dimensões ligadas aos processos de

fornecimento, particularmente Garantia, Disponibilidade e Empatia, são as mais

importantes e, portanto, as que têm maior probabilidade de aumentar o nível de

satisfação do cliente.

Ainda segundo Parasuraman et al., no caso de um primeiro fornecimento do

serviço, essa janela apresenta intervalos e valores esperados diferentes dos

apresentados para uma situação de recuperação ou atendimento de uma

reclamação, na qual as tolerâncias são menores e as expectativas, maiores. As

vantagens competitivas surgiriam de um fornecimento além do adequado

(fornecimento diferenciado), até uma situação na qual o consumidor fosse
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"apóstolo" do serviço oferecido, com participação fundamental na propaganda e

promoção dele.

desvantagem
competitiva

vantagem
com petitiva

consumidor
parceiro

baixas altas
adequado desejável

Expectativas

Fig. 5.2.1.a - Resultados da percepção de desempenho dos Serviços

(fonte: Parasuraman et ai., 1991)

Os questionamentos do SERVQUAL: .

Cronin e Taylor (1992 e 1994), Teas (1993 e 1994), Gronroos (1993), além de

outros, questionaram o modelo de expectativas versus percepções, no qual o

SERVQUAL se baseia. Os questionamentos levantaram as seguintes

indagações:

1. o modelo de comparação entre as expectativas e a qualidade do

serviço percebido para avaliar a satisfação do consumidor é válido

para qualquer tipo de serviço e de consumidor?

2. o que explica melhor a intenção de recompra: a qualidade percebida

do serviço ou a satisfação do consumidor?

3. o que vem primeiro: a qualidade percebida do serviço ou a satisfação

do consumidor?

4. a metodologia de avaliação do SERVQUAL é consistente com as

.observações práticas?
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o sistema de medição da qualidade a partir da comparação entre o esperado e

o efetivamente recebido introduz, segundo Cronin e Taylor, complicações

adicionais para determinação das duas percepções (expectativa e qualidade

real), que não contribuem para uma melhor avaliação e, principalmente, não

explicam melhor as intenções de recompra decorrentes de um maior grau de

satisfação do consumidor. Como o fornecimento de um serviço de qualidade

faz, cada vez mais, parte da estratégia das empresas para obter vantagem

competitiva e medi-Ia é difícil (Garvin, 1983; Parasuraman et aI., 1985; Oliver,

1993), Cronin e Taylor realizaram experimentos (1992), visando a melhor

avaliação. Os experimentos abrangeram 4 tipos de serviços (serviços

bancários, combate de pragas, lavanderia e fast-food) e, a partir de 660

respostas ao questionário aplicado em uma pequena cidade do sudeste dos

USA, concluiu-se, em relação ao modelo SERVQUAL, que:

1. não se pode afirmar (baixo coeficiente de correlação) que as 5

dimensões consolidadas do modelo da qualidade do serviço prestado,

segundo Parasuraman et aI. (1990), possam avaliar corretamente um

serviço prestado;

2. a qualidade percebida de um serviço é eficazmente medida a partir da

avaliação das 22 variáveis, sobre as quais os estudos de

Parasuraman et aI. se basearam, mas não de acordo com o modelo

das diferenças entre expectativas e percepções e sim por avaliação

direta do desempenho de cada uma delas. A esse modelo mais

simples e que apresenta, pela análise dos questionários, um maior

grau de correlação e de explicação da qualidade do serviço, Cronin e

Taylor atribuíram o nome de SERVPERF (service performance). No

SERVPERF, as 22 varáveis são analisadas a partir de igual peso

relativo (pesos ponderados resultaram em índices de correlação e de

explicação menores), fornecendo uma avaliação final que, pelo

demonstrado no estudo, explica melhor a percepção de qualidade do
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serviço. A avaliação já engloba a expectativa do consumidor e a

percepção do real serviço prestado (para o cliente é mais fácil e

objetivo responder pelo serviço que está recebendo sem fazer

abstrações sobre o que seria desejável); serviços prestados acima

(abaixo) das expectativas recebem, automaticamente, avaliações de

desempenho maiores (menores) e

3. confirmando as idéias de Parasuraman et aI., Cronin e Taylor

comprovaram a relação causal (a qualidade vem antes da satisfação):

Qualidade do Satisfação do Intenção de
Serviço Consumidor Recompra

figura 5.2.1.b - relação entre qualidade percebida do serviço, satisfação do

consumidor e intenções de recompra (Parasuraman et aI. - 1985)

no entanto, as análise mostraram que a Qualidade do Serviço

também influencia a Intenção de Recompra, sendo correto, portanto,

o seguinte esquema:

I
I

Qualidade do Satisfação do Intenção de
Serviço Consumidor Recompra

I i
figo 5.2.1.c - relação entre qualidade percebida do serviço, satisfação do

consumidor e intenções de recompra (Cronin e Taylor - 1992)

A principal contribuição do estudo é a conclusão de que "a qualidade do serviço

se forma, é conceituada e deve ser medida como uma atitude", isto é, é uma
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percepção que se constrói a partir de múltiplas situações de satisfação (ou

insatisfação), que influenciarão futuras avaliações da qualidade.

Segundo o modelo, seria impossível haver processos e sistemas padronizados

para serviços (exemplo: os constantes de normas e prêmios da qualidade) a fim

de, garantidamente, obter avaliações positivas já que, para cada consumidor, a

percepção de qualidade se forma com a influência dos contatos anteriores,

eventualmente até a partir de contatos com outras empresas e situações

(Parasuraman et aI., 1991). Oliver (1993) também afirma que a satisfação do

consumidor é um conceito que se forma a partir de situações e experiências

específicas, como podemos observar na tabela seguinte:

Dimensão a comparar Qualidade do Serviço Satisfa.ção com o Serviço

Atributos ou Dimensões Específicos para Potencialmente todas as
julgamento da dimensões relevantes

qualidade

Referências para as Ideais, "excelência" Prognósticos, padrões e
Expectativas necessidades

Dependência de Não é requerida Requerida
Experiências

Outros Antecedentes Comunicações Eqüidade, Emoções,
Conceituais Atribuições

Tabela 5.2.1.b - Comparação dos Conceitos de Qualidade do Serviço e Satisfação do
Consumidor - fonte: Oliver, 1993

Outros Conceitos e Modelos sobre Qualidade dos Serviços:

Apesar de haver um grande número de artigos e publicações sobre qualidade

percebida do serviço, satisfação do consumidor e suas implicações sobre as

intenções de recompra (Roest e Pieters - 1997), a conceituação predominante

ainda é estática e baseada na noção confirmação/desconfirmação, sendo só
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recentemente observados alguns progressos com análises mais profundas e

melhor colocação do assunto.

Em um artigo de 1993, Gr6nroos analisa a situação dos modelos para medição

da qualidade dos serviços, sua influência sobre a satisfação do consumidor e

intenções de recompra e propõe interessantes focos para pesquisa futura. A

análise considera o "paradoxo da aprendizagem", isto é, a razão pela qual se

torna cada vez mais difícil satisfazer convenientemente o consumidor, já que a

satisfação é obtida pela surpresa, pelo fornecimento do serviço além das

expectativas; após a obtenção de um primeiro bom resultado, um maior esforço

precisa ser feito para surpreendê-lo novamente, transformando-se em um

círculo vicioso de baixo retorno. Ao fenômeno, Gummeson (1991 - citado por

Gr6nroos (1993)) dá o nome de "peanut syndrome", referindo-se ao que

acontece com a avaliação da qualidade do serviço fornecido por uma

companhia aérea que, após ter obtido excelência em todos os requisitos

importantes, que passa a ser julgada pelo sabor e frescor do amendoim servido

a bordo. A distorção aparece em função do modelo estático de avaliação

utilizado (basicamente o de expectativas versus qualidade percebida, de

Parasuraman et aI. - 1985), devendo, pois, ser substituído por outros mais

dinâmicos, já que as expectativas se modificam através da experiência do

serviço. Segundo Stauss e Weinlich (1997), a qualidade do serviço precisa ser

medida, do ponto de vista do consumidor, não por seus atributos, mas sim

através de seus vários subprocessos. Como o consumo do serviço é um

processo geralmente complexo, prestado mediante contribuição de vários

funcionários, uma avaliação geral acaba ignorando as variações pontuais,

gerando uma percepção falha do serviço como um todo. Stauss e Weinlich

sugerem, para isso, o emprego da técnica do incidente crítico (SIT =sequential

incident technique), por meio da qual cada momento de troca é analisado,

gerando, além da apreciação sobre o nível de qualidade atual, pistas sobre

como melhorar os serviços (melhoria em processo contínuo).
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o artigo de Gronroos, que, como já dissemos, propõe interessantes focos para

pesquisa, encerra-se colocando os desafios futuros para a Administração dos

Serviços, quais sejam:

1. desenvolver novas maneiras de se medir qualidade percebida,

aprofundando-se mais nos conceitos que a condicionam;

2. levar em consideração, nessas novas metodologias, a possível

substituição do critério de medida combinada de expectativas do

consumidor e da qualidade percebida, já que, na prática, parece ser

impossível executá-lo assim;

3. introduzir modelos mais dinâmicos de avaliação, que englobem, a

exemplo do que é feito para produtos tangíveis, outras variáveis tais

como imagem da empresa prestadora, etc.;

4. desenvolver modelos de avaliação da qualidade dos serviços

integrados à avaliação dos produtos, levando em consideração a

proposta de valor da empresa como um todo; e

5. como, cada vez mais, não há uma fronteira clara entre fornecedores

de produtos e de serviços, desenvolver modelos que avaliem a

qualidade de maneira conjunta.

A partir de 1993, surgiram vários estudos e investigações sobre as relações,

antes supostas lineares, entre Qualidade Percebida, Satisfação do Consumidor

e Intenções de Recompra, basicamente:

a) aqueles que redefiniram as hipóteses sobre parâmetros e

características condicionantes da percepção da qualidade pelo

consumidor;

b) aqueles que examinaram outros efeitos e condicionantes da

satisfação do consumidor, além da qualidade percebida;
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c) aqueles que analisaram outros parâmetros e características

condicionantes na construção da satisfação do consumidor; e

d) aqueles que examinaram outros efeitos e condicionantes da

intenção de recompra e retenção, além da satisfação do

consumidor.

Parâmetros e Características Condicionantes para a Percepção da Qualidade

pelo Consumidor

Neste tema destaca-se o trabalho de Pieters et al.(1995), que analisou o efeito

das experiências passadas no julgamento da qualidade e satisfação do serviço.

O efeito se faz presente de maneira intensa, apesar de ser subestimado ou, até

mesmo, ignorado quando da aplicação de modelos mais estáticos, tipo

SERVQUAL ou SERVPERF. Nesses modelos, apesar de o efeito das

experiências passadas ser considerado, de certo modo, no momento em que o

consumidor faz suas avaliações de expectativas ou mesmo do desempenho do

serviço entregue, a avaliação final não leva em conta, ponderadamente, a

experiência específica de cada consumidor. Johnston (1995b) já destacava que

o modelo de 5 dimensões não serve para qualquer serviço, já que os atributos

que determinam a qualidade variam de indústria a indústria. Para contornar as

dificuldades, Johnston recomenda que funcionários devem disponibilizar ajuda,

ser atenciosos, amigáveis e comprometidos com a situação além de,

evidentemente, entregar corretamente o objeto principal da prestação do

serviço. Essas recomendações nada mais são do que as de introduzir no

processo de prestação do serviço um conteúdo emocional maior, já que não se

pode ter perfeito controle sobre os processos durante o fornecimento ; esse

conteúdo será desempenhado pelos funcionários que entram em contato com

os consumidores, estando exclusivamente a cargo deles.
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Pieters et al. (1995), em um estudo junto a um grupo de 176 estudantes da

Universidade de Erasmus (Holanda), demonstraram haver uma assimetria na

avaliação da qualidade por influência de experiências passadas (backward

assimilation) e das expectativas de desempenho formadas antes da prestação

do serviço (forward assimilation). Assim, além do julgamento da qualidade do

serviço ser influenciado por determinadas experiências passadas, foi detectada

a influência das expectativas de desempenho na avaliação: expectativas mais

elevadas levam a menor probabilidade de satisfação, mas também levam o

consumidor a relevar possíveis falhas, como querendo comprovar que suas

previsões estavam corretas. Os efeitos de assimilação antecipada ou de

assimilação tardia (vide figura 5.2.1.d) comprovados por esse estudo podem ser

sintetizados em:

a) os consumidores buscam confirmação de suas experiências passadas,

principalmente para serviços cujo julgamento se baseia em referências,

resistindo a alterações no julgamento anterior. O trabalho já citado de

Mason e Bequette (1998) confirma a idéia;

b) por ter estabelecido expectativas para o desempenho futuro dos

serviços, os consumidores se adaptam a novas situações em função das

expectativas; assim, expectativas maiores motivam o consumidor,

fazendo com que participe mais nos serviços e tenha a tendência de

avaliá-los com pontuação mais elevada. Essa observação é válida,

também, para as expectativas do funcionário em relação ao

comportamento do consumidor: uma expectativa de comportamento não-

adequado em relação a um consumidor acaba influenciando o processo

de fornecimento do serviço, durante o qual os integrantes buscam uma

confirmação de suas expectativas negativas anteriores, influenciando

uma apreciação mais justa sobre o desempenho e

c) a experiência de prestação do serviço que está sendo vivida influencia

também as avaliações, já que a tendência é a de esquecer as
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expectativas iniciais e adotar outras durante o processo de seu

fornecimento; assim, o julgamento da qualidade se dá a partir de

parâmetros diversos daqueles estabelecidos inicialmente.

i
I

,"]

I

retrospecto,
expectativas

revistas

expectativas
anteriores/

antecipação

. confirmação/ J experiência
adaptação de consumo

assimilação i
tardia I

'~
I

Satisfaçãol
Insatisfação

Fig. 5.2.1.d assimilação antecipada e tardia na formação da satisfação do consumidor

- fonte: Pieters et aI., 1995

Há evidências, comprovadas através de estudo realizado por Schul - 1992

(citação de Pieters et aI.) junto a um grupo de estudantes, e confirmadas em

Nicholls et aI. (1998) , de que as expectativas de desempenho por parte dos

consumidores exercem influência, além da avaliação da qualidade, também na

satisfação. Opondo-se a esse tipo de consideração, poderíamos citar as idéias

de Roest e Pieters (1997) - das quais discordamos - que sugerem serem as

avaliações de qualidade separadas das de satisfação já que, segundo eles,

qualidade deve ser tratada no campo cognitivo e satisfação no emotivo. Em

função do citado anteriormente, cremos ser racional esperar-se que

experiências anteriores devam condicionar a percepção de qualidade e a

67



formação da satisfação do consumidor, e não serem funções únicas de um

cálculo matemático de notas ponderadas obtidas como a diferença positiva ou

negativa entre expectativas e fornecimento percebido.

A partir da idéia de que expectativas altas geram comprometimento do

consumidor e conseqüentes índices de satisfação maiores, poder-se-ia

estabelecer como estratégia gerar expectativas as mais altas possíveis (HPL =

highest possible levei) ao iniciar-se a prestação de um serviço.

Os modelos e fatores que levam a uma avaliação positiva da qualidade são

influenciados, também, pelo tipo de serviço analisado. Para serviços de longa

duração, grande conteúdo afetivo e proximidade espacial intensa, definidos

como serviços do tipo EAI (Extended Affectively Intimate), segundo Price et aI. -

1995b, a avaliação do desempenho é profundamente afetada pelo conteúdo

emocional intenso, que aparece em dois tipos de situação:

quando a emoção faz parte da prestação do serviço por este

envolver reações psicológicas (ex: advogado criminalista), por

envolver práticas invasivas (cirurgia, tatuagem) ou por

envolver percepção de risco para serviços cuja avaliação se

baseia fortemente em referência (serviços de aconselhamento

financeiro) e,

quando o consumidor é motivado e envolvido pelos benefícios

afetivos oferecidos pelo serviço (apresentações artísticas,

aventuras e recreações, hotéis tipo "SPAS", etc.).

O forte conteúdo emocional motiva a auto-revelação, contribuindo para a

intimidade e para o desenvolvimento de relações abertas entre os participantes.

Para serviços EAI, a percepção de desempenho geral do provedor do serviço

influencia diretamente a Satisfação do Consumidor. Essa percepção de

desempenho está vinculada à compreensão autêntica (dimensão diferente da

"empatia" avaliada no modelo de Parasuraman et aI. (1985), já que envolve
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trocas e relacionamento mais profundo do que "compreender as necessidades

dos clientes) e ao fornecimento de "extras" durante a prestação dos serviços,

fatores esses que facilitam o aparecimento de uma relação mais aberta entre

cliente e fornecedor.

A análise dos dados para esse tipo de serviço (EAI) realizada por Price et aI.,

surpreendentemente, não confirma a existência de uma relação entre

desempenho (ou qualidade) do serviço e satisfação do consumidor, sugerindo

que a relação é antes determinada por uma reação afetiva positiva, que não

mantém correlação com a avaliação objetiva do desempenho. Por outro lado,

percepções afetivas negativas têm influência negativa pequena e bem

determinada na satisfação, sugerindo que um programa de aumento da

satisfação devesse ser desenvolvido a partir do tipo de serviço focalizado, da

análise do contexto social e dos modelos de relacionamento aplicáveis.

Outros efeitos e condicionantes da satisfação do consumidor, além da

qualidade percebida

Johnston (1995b) já alertava para a não-linearidade e multidimensionalidade

dos fatores de julgamento e satisfação do consumidor: não estar satisfeito não

quer dizer estar insatisfeito. Hausknecht (1988), citado por Johnston, mostra

que a satisfação está ligada a sentimentos de interesse emocional, de alegria e

de surpresa e a insatisfação ao nervosismo, à angústia e à surpresa.

É razoável esperar-se que, por ter de fazer grandes investimentos (tempo,

esforço, empenho, etc.) no encontro do serviço, o consumidor se deixe

influenciar mais por sua emoção do que por propagandas ou apelos comerciais

(Price et al.-1995a). Como, na prestação de um serviço, o consumidor e o

prestador estão no "palco", sua realização lida com emoções e sentimentos

(Pine 11 e Gilmore-1999); apesar disso, a literatura não explorou, até agora e

para efeito de gestão e melhoria dos índices de satisfação, esse tipo de
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enfoque tão importante, não havendo modelos mais elaborados ligando a

medição da satisfação dos serviços a conteúdos emocionais. A satisfação para

os vários tipos de serviço, que apresentam características bastante variáveis

entre si, não pode ser tratada como unidimensional (sim ou não), mas devem

ser avaliados seus aspectos multidimensionais. Comportamentos e posturas

éticas, tais com honestidade e transparência, são, por exemplo, importantes

em serviços com trocas longas (Czepiel- 1990).

Para realizar sua pesquisa, Price et aI. (1995a) treinaram 83 estudantes de

duas universidades americanas, que registraram suas impressões através dos

encontros de serviços pelos quais passaram, diariamente, durante certo

período, sob os pontos de vista:

a) Compreensão mútua

b) Extras (benefícios e brindes além dos contratados)

c) Autenticidade

d) Competência e

e) Mínimo de erros cometidos

Após instruções que garantiram a qualidade e precisão das informações, os

pesquisadores elaboraram registros de suas impressões e emoções,

categorizando-as em função da duração do encontro e da proximidade física

mantida durante ele, separando as emoções em positivas e negativas. Como

conclusões, temos:

1- a compreensão mútua, atenção extra, autenticidade do prestador do

serviço e sua competência são fatores significativos para gerar emoções

positivas;

2- não se pode afirmar que compreensão mútua, atenção extra,

autenticidade do prestador do serviço e sua competência são mais

importantes para gerar emoções positivas em encontros mais
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duradouros e próximos fisicamente do que para serviços breves e

isolados e,

3- não proceder segundos padrões mínimos de civilidade é fator importante

na geração de emoções e repostas negativas nos encontros de serviço,

principalmente nos encontros de mais curta duração e de pouca

proximidade física.

Apesar de a pesquisa e de seus resultados fornecerem um número de

informações consideravelmente menor do que gostaríamos de ter, demonstra

ela uma positiva incursão ao campo da medição da satisfação sob um ponto de

vista social.

Outro estudo investigatório bastante interessante sobre medição da satisfação

do consumidor foi o realizado por Nicholls et aI. (1998). Nele, foram aplicados

1199 questionários para consumidores de serviços de vários tipos, dos setores

público e privado, logo após o fornecimento do serviço; esse primeiro lote serviu

para testar as variáveis e a metodologia. Numa segunda fase, foram aplicados

outros 2992 questionários, agora em caráter definitivo para analisar e tirar as

seguintes conclusões sobre a satisfação do consumidor:

a) a satisfação do consumidor é função da relação pessoal que se

estabelece entre cliente e provedor do serviço e do ambiente no

qual o serviço é prestado;

b) observaram-se medidas de satisfação diferentes em função das

expectativas de desempenho e do tipo de serviço analisado. Por

exemplo, uma corrida de cavalos na qual os participantes

incorreram em perdas, teve avaliações médias menores do que

aquelas observadas para um cruzeiro marítimo. O resultado

confirma as hipóteses de assimilação antecipada e tardia de

Pieters et aI. (1995), citados anteriormente;
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c) a média de satisfação obtida para os serviços do setor público

esteve abaixo da média do setor privado. (nova comprovação de

assimilação antecipada) e

d) os padrões de desempenho fornecidos e exigidos para

determinado setor, acabam passando de um tipo de indústria

para outro.

As conclusões nos levam a rever profundamente as providências estratégicas

recomendadas para garantir a satisfação e lealdade do cliente, já que

introduzem a dimensão social na composição da satisfação, além daquelas

mais simplistas propostas pelos modelos estáticos de avaliação da satisfação

do consumidor ligadas à qualidade percebida.

Parâmetros e Características Condicionantes para Construção da Satisfação do

Consumidor

o modelo mais simplista, no qual a satisfação de um determinado consumidor

em relação a um prestador de serviços se forma somente em função da

qualidade percebida através dos vários encontros de serviços (Parasuraman et

aI. 1985, 1990, 1991, 1993 e 1994; Teas 1993 e 1994; Cronin e Taylor 1992 e

1994, além de outros), tem, recentemente, recebido novas contribuições.

Numa investigação em 1998, Danaher e Mattson procuraram determinar a

relação entre a complexidade de um serviço (cateqorizada como sendo função

das interações e inter-relacionamentos mais ou menos intensos durante o seu

fornecimento) e seu processo de avaliação, resultado da somatória das

avaliações através dos vários encontros com o fornecedor dos serviços. Foram

analisados 3 tipos de serviços:
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Categoria Serviço Analisado . 1\

Complexo Estada em Hotel

Medianamente complexo Participação em Conferência

Simples Refeição em Restaurante

Resumidamente, as conclusões da investigação de Danaher e Mattson foram:

1- os subprocessos de serviços complexos $:êo, em média, são avaliados de

modo pior, apresentando, nas avaliações, variações maiores em relação às

dos serviços mais simples; essa conclusão não foi confirmada para o

processo global, sugerindo que, quando se procede a avaliações mais

globalizadas e genéricas, fatos e observações importantes escapam;

2- para um serviço, seja ele complexo ou não, os atributos mais relevantes

para a avaliação são aqueles ligados aos processos básicos; dessa maneira

o serviço é julgado, primordialmente, pelo fato de atender ou não ao seu

propósito fundamental, não adiantando, para efeito de melhoria na

avaliação, aprimorar o desempenho em atributos secundários. Para o

Serviços de Hotel analisados, por exemplo, os atributos principais são:

arrumação do quarto e qualidade do café da manhã; para o Restaurante,

são importantes a qualidade do serviço e da comida; no caso da

Conferência, o foco da avaliação está na sala e no serviço de recepção e

lanche;

3- para todos os serviços, as avaliações foram, em geral, elevadas, com

médias menores para serviços mais simples, talvez por serem mais fáceis

de avaliar. Em primeiro lugar de importância para a avaliação aparecem os

atributos lógicos (negócio principal); os emocionais estão em segundo lugar

e os aspectos práticos, em terceiro e
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4- é necessário monitorar-se cada subprocesso, através de atributos e

julgamentos diferentes, pois os atributos que elevam a satisfação do

consumidor em um subprocesso nem sempre são os mesmos para os

demais.

Contudo, a principal conclusão do trabalho de Danaher e Mattson é de que

"nem sempre aquilo que satisfaz o consumidor é que o torna leal"; como, com

certeza, a satisfação do consumidor contribui para a sua lealdade, deverão

existir outras variáveis que, em alguns casos, podem até inverter a avaliação

final.

Dentro das outras variáveis, a percepção de maior ou menor controle do

consumidor durante o encontro de serviço e sua sensação de risco pode

contribuir para a explicação de sua satisfação (Bateson (1985); no capítulo

5.2.6 estaremos discutindo as inter-relações entre controle e risco percebido).

Apesar de alertar para a necessidade do desenvolvimento de novas pesquisas

e para as dificuldades de se obterem resultados práticos que orientem a gestão

dos serviços, o trabalho de Bateson traz a importante idéia de que a satisfação

do consumidor é, antes, função de aspectos comportamentais e psicológicos e

não resultado "contábil" das avaliações de desempenhos.

Outros Efeitos e Condicionantes da Intenção de Recompra e Retenção, além da

Satisfação do Consumidor

Sóderlund (1998) analisa as funções de relacionamento entre a satisfação do

consumidor e suas reações positivas, ou seja: falar bem para outros

(propaganda boca a boca), recomprar (lealdade) e reclamar quando

descontente; esta última atitude é considerada positiva já que possibilita à

organização fornecedora do serviço aprender e corrigir os erros.

Normalmente, os resultados das pesquisas de satisfação do consumidor

apresentam algumas distorções, visto que há uma concentração de avaliações
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em torno das categorias: satisfeitos ou insatisfeitos, permanecendo vazio o

meio da escala (consumidores meio satisfeitos). O fato, segundo Sóderlund,

indica uma inadequação das escalas e do sistema de medição já que é de se

esperar que a realidade de um relacionamento deva ser muito mais rica e

pluridimensional: o oposto da satisfação não é a insatisfação; ao contrário,

satisfação e insatisfação são escalas independentes, com múltiplos aspectos.

Além disso, a relação entre aumento da satisfação e da lealdade não obedece a

uma trajetória linear, havendo várias proposições e conceituações possíveis

quanto ao relacionamento entre satisfação/ insatisfação e a propaganda boca a

boca. Hart et al.(1990) por exemplo, relatam experiências demonstrando que,

quando um consumidor fica descontente, transmite seu descontentamento, em

média, para outros 11; em compensação, os satisfeitos com o serviço prestado

falam apenas para 6; em artigo da revista Fortune, a estimativa de Stewart

(1995) é de 20 para 8. Essa tendência aparece, pois, o aspecto negativo de

uma determinada situação está associado a um erro, que, por sua vez, deve ser

corrigido (pressupõe que uma providência necessita ser tomada - Sóderlund),

ocasionando representações cognitivas mais complexas. Quanto mais

descontente está um consumidor com o serviço recebido, maior é sua

necessidade de transmitir o fato aos outros; ao contrário, um consumidor

satisfeito, tende a distorcer a realidade, minimizando as dificuldades e seus

efeitos (assimilação tardia, segundo já citado - Pieters et aI., 1995).

Em seu estudo, junto aos executivos e estudantes que faziam parte de um

programa de Educação em Negócios, com duração de dois anos, Sóderlund

comprovou as seguintes hipóteses:

1. a relação entre satisfação do consumidor e propaganda boca a boca

depende do nível da satisfação: se é baixa, produz associação

negativa (consumidor faz propaganda contrária) e, se é alta, produz

associação positiva (consumidor fala bem do serviço).
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2. as reclamações apresentam associações negativas com a satisfação

do consumidor para baixos índices (consumidor nem sempre reclama

quando insatisfeito) e não muito positivas em caso de alta satisfação

(consumidor satisfeito não faz muita questão de transmitir isso ao

provedor dos serviços).

3. a lealdade do consumidor (recompra) aumenta com a satisfação.

Um resumo das conclusões encontra-se na figura. 5.2.1.e a seguir:

Relações entre Satisfação e
Recom pra

8 ~---------------------------------
Boca a Boca

Q~_6+--------=:::::::~===~:::::;:::;:~-:7"~---= .g
.:.l .-S 5 4 +- .=...--=:::- -=--oI!!!::.- _
~ :=t: '"
~ § 25 u 1---::::::;;;;----""""=-------------
Q

U 0+--------,-------,-------,,-------,
O 2 4 6 8

Satisfação do Consumidor

Figura 5.2.1. e - Relações entre satisfação do consumidor e seu comportamento - fonte

S6derlund - 1998

Na determinação dos fatores que influenciam e da dinâmica que orienta a

construção da satisfação do consumidor em relação a determinado serviço ou

provedor, Wirtz e Bateson (1995) citam o efeito halo (halo effect). O efeito halo

refere-se a distorções que ocorrem na percepção dos consumidores em relação

a propriedades de atributos específicos, quando a avaliação de determinado

atributo é influenciada pela avaliação do produto ou serviço como um todo ou

quando a avaliação de um atributo dominante influencia a avaliação dos

.demais. Assim, por exemplo, uma simpatia (ou antipatia) em relação à sua

marca ou imagem pode influenciar positivamente (ou negativamente) a
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avaliação de desempenho de determinado prestador de serviço; do mesmo

modo, um excelente serviço de bordo pode fazer com que as avaliações da

qualidade da comida servida sejam mais positivas. Muito possivelmente o efeito

halo aparece em função da tendência do indivíduo de manter sua consistência

cognitiva (Wirtz e Bateson) e/ou de evitar a dissonância cognitiva, semelhante

ao conceitos de assimilação antecipada ou tardia, citados anteriormente.

Apesar de ser bastante razoável pensar-se que a satisfação do consumidor seja

bastante influenciada pelo efeito halo, por ser este de difícil medição e pelas

pesquisas e literatura anteriores sobre o assunto se fixarem em observações

baseadas em atributos, nenhum estudo havia sido ainda executado para a área

dos serviços, antes das experiências de Wirtz e Bateson (1995).

Acreditava-se que o consumidor, para serviços cuja avaliação dependesse de

referência, só poderia estruturar sua percepção após efetivamente passar por

essa experiência; no entanto, segundo as pesquisas na área citadas por Wirtz e

Bateson, existem alguns atributos que fornecem "pistas" aos' consumidores

numa pré-avaliação dos serviços, sendo ela, muitas vezes, de caráter ambíguo,

isto é, o consumidor pode perceber as evidências de maneira diversa. Por

exemplo: uma oficina desorganizada pode indicar, para alguns consumidores,

que os serviços de reparo são deficientes; para outros, pode ser considerada

uma situação "normal" para aquele tipo de serviço (oficinas são assim mesmo)

ou, ainda para outros, representarem uma situação excepcional (hoje está

assim, mas não representa o estado normal das coisas).

O estudo de Wirtz e Bateson foi desenvolvido para serviços bancários

acessados a partir da residência (home banking), simulados por um sistema

especialmente desenvolvido para a experiência, garantindo seu controle e

consistência. Como resultados importantes para nossas conclusões, o estudo

confirmou que:

1- o efeito halo está presente na medida e na avaliação da satisfação do

consumidor com o serviço;
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2- quando o efeito halo está presente, as medidas de satisfação apresentam

distorções na sua amplitude (intensidade) e direção (satisfeito X insatisfeito);

3- o efeito halo torna sem efeito as medidas de satisfação! insatisfação

realizadas através da avaliação de atributos.

As comparações baseadas em atributos só serão válidas, portanto, quando se

tratar de um mesmo produto, pois as distorções serão proporcionais; a mesma

conclusão não é válida para as providências gerenciais decorrentes, já que elas

poderiam ser dirigidas a atributos que, na verdade, não são o foco real do

problema.

A análise do efeito halo deve, logicamente, levar em consideração o tempo

decorrido do relacionamento, que determina os perfis cognitivos formados na

mente dos clientes. Rosen e Surprenant (1998), avaliando o relacionamento

que se estabelece entre cliente e provedor de um serviço através do tempo (o

que acontece após o consumidor tornar-se cliente), concluíram que qualidade e

satisfação parecem não ser suficientes para medir todas as reais dimensões da

relação, já que o serviço é um processo, cujo resultado é um/relacionamento

que emerge muito mais em função do tempo e da seqüência de encontros do

que das impressões de um primeiro encontro. Cada encontro contribui para a

satisfação do consumidor e para a continuidade do relacionamento (Bitner et aI.

1990).

A Satisfação, conforme normalmente analisada, obedece ao paradigma da

expectativa-desconfirmação (Rosen e Surprenant - 1998), não levando em

conta emoções OLl outras variáveis atuantes, tais como a percepção de um

futuro relacionamento vantajoso para ambas as partes: determinado cliente

pode estar satisfeito, avaliar bem o serviço recebido, mas o relacionamento

pode não ser mais conveniente para ele, em função de o concorrente

apresentar oferta mais vantajosa, conforme consta do modelo que

apresentamos no capítulo 5.1.3.
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A Qualidade Percebida, por sua vez, não pode ser avaliada somente através de

medidas globais e genéricas de avaliação, do tipo SERVQUAL ou SERVPERF,

com notas do tipo satisfaz ou não, mesmo que estas sejam atribuídas em várias

graduações: há outras dimensões, que, normalmente, só são captadas em

entrevistas profundas e se tornam de extrema importância na composição de

um quadro mais próximo da realidade.

Rosen e Surprenant obtiveram, como resultados de investigações junto ao

departamento de serviços ao consumidor em 2 empresas, uma de suprimento

de equipamentos sofisticados para escritórios e outra de equipamentos

eletrônicos de consumo, as seguintes conclusões:

1. as relações entre fornecedores e consumidores de serviços

estão caminhando na direção do estabelecimento de vínculos

mais fortes;

2. as fontes mais importantes de satisfação em um

relacionamento são os próprios processos em si, e não os

resultados como % de entregas dentro do prazo previsto,

número de ordens processadas sem erros, etc.;

3. a satisfação é, antes, função de uma percepção das possíveis

vantagens de um relacionamento e não da avaliação pura e

simples de atividades passadas; o processo de trocas em um

relacionamento é contínuo e não limitado a uma atividade ou

momento;

4. a aplicação de questionários fechados para avaliação da

satisfação leva a resultados imprecisos e incompletos, sendo os

questionários maus avaliadores do relacionamento;

5. os componentes da avaliação de um relacionamento e da

satisfação do consumidor são: o tempo do relacionamento, a
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qualidade da relação em si, a experiência acumulada e a

concorrência ou os serviços alternativos disponíveis;

6. as experiências boas ou más e, principalmente, a maneira pela

qual foram tratadas, contribuem para a melhoria (ou piora) do

relacionamento e

7. conforme a evolução do relacionarnento, os fatores que

satisfazem ou os que criam insatisfação podem alterar-se; esses

fatores estão resumidos na tabela a seguir:

Nível de Tipo de Grau de Medida indicada para Objeto da
relacionamento vínculo customização avaliar relacionamento avaliação

• Qualidade
1 Financeiro Baixo • Satisfação com preço Atributos

• Qualidade
2 Social Médio • Satisfação com preço e Conseqüências

com atividades de
relacionamento

• Qualidade
3 Estrutural Alto • Satisfação Valores

• Soluções

Tabela 5.2.1.c - Análise dos níveis de relacionamento - fonte: Rosen e Surprenant-

1998

Como o objetivo final é de se avaliar a lealdade (índice de deserção) e intenção

de recompra do consumidor (Reichheld, 1996 - p..265), é importante examinar-

se qual o tipo ou a qualidade da satisfação, já que um consumidor "meramente

satisfeito" não recompra. Reichheld (op.cit.) fornece exemplos de programas

dispendiosos aplicados na indústria automobilística, que conseguiram elevar os

índices medidos de satisfação até a marca dos 90% e não proporcionaram

resultados efetivos uma vez que os índices de recompra continuaram baixos,

em torno de 30 a 40%. No início dos anos 80, por exemplo, os produtores norte-

americanos, apesar de apresentarem índices de satisfação superiores aos dos

seus competidores, perderam, sistematicamente, participação no mercado

(Stauss e Neuhaus - 1997). Reichheld e Aspinall (1994), segundo citados por
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Stauss e Neuhaus (1997), concluem que a satisfação do consumidor não é um

indicador confiável de seu comportamento futuro.

Para categorizar devidamente os consumidores e avaliar corretamente seus

potenciais de recompra, seria necessária uma classificação mais abrangente e

profunda do que as normalmente propostas. Stauss e Neuhaus (1997)

identificaram vários padrões de comportamento de consumidores dentro

daqueles classificados simplesmente como "satisfeitos" ou "insatisfeitos"; desta

maneira, existem os seguintes tipos de satisfação:

a) consumidores com satisfação demandadora (demanding customer

satisfaction), caracterizada por sentimentos positivos de otimismo e

confiança; o cliente quer manter o relacionamento e sua lealdade desde que

o fornecedor consiga acompanhar as suas crescentes necessidades;

b) consumidores com satisfação estável (stable customer satisfaction),

caracterizada por estabilidade e confiança na atual relação; devido a

experiências passadas há desejo do cliente de continuar a relação;

c) consumidores com satisfação resignada (resigned customer satisfaction),

satisfação que não é proporcionada pelo preenchimento das necessidades,

mas pela resignação de que é irreal esperar por mais; o cliente apresenta

comportamento passivo, sem estar disposto a fazer esforços para melhorar

o relacionamento;

d) consumidores com insatisfação estável (stable customer dissatisfaction),

insatisfação com o desempenho do provedor, não provocando ainda

conseqüências negativas efetivas; o relacionamento é determinado por

emoções negativas, com a crença, por parte do cliente, de que não deverão

ser esperadas melhorias para o futuro; o relacionamento só se mantém em

função da falta de opções e

e) consumidores com insatisfação demandadora (demanding customer

dissatisfaction), insatisfação que resulta em protestos e oposição declarada,
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com demanda por melhorias; o relacionamento provavelmente não será

mantido para o futuro, não havendo qualquer obrigação ou lealdade para

com o prestador.

A partir dessa classificação, foi conduzido um estudo para verificações junto a

365 consumidores de serviços financeiros fornecidos por bancos, com os

seguintes resultados:

1) consumidores podem ser classificados segundo os cinco tipos de

satisfação anteriormente sugeridos (a escala é válida);

2) consumidores com a mesma pontuação em pesquisa de

satisfação apresentam diferentes emoções em relação ao provedor

dos serviços, diferentes expectativas sobre seu desempenho futuro

e diferentes intenções sobre a condução futura do relacionamento;

3) entre os consumidores satisfeitos, existem emoções, expectativas

e comportamentos que indicam uma possível descontinuidade do

relacionamento e

4) entre os consumidores que obtiveram pontuação correspondente

a "muito satisfeitos" ou "satisfeitos", existem os pertencentes ao

grupo de "satisfação resignada", que apresentam um potencial

grande de mudança de provedor.

As conclusões indicam a necessidade de uma completa reformulação do

sistema de gerenciamento dos índices de satisfação do consumidor atualmente

utilizado por muitas empresas (por exemplo, aquelas que se baseiam em

modelos tipo SERVQUAL), devendo, os acompanhamentos ligarem-se a

sistemas efetivos de processamento e interpretação das informações obtidas

junto aos consumidores, possivelmente apoiados por equipes internas que

assegurem a correta interpretação da "voz do cliente" e a conseqüente adoção

de medidas necessárias para garantia de sua retenção.
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Resumindo as principais idéias deste capítulo 5.2.1, temos:

1. Os sistemas e modelos para avaliação da qualidade percebida do serviço

prestado, para avaliação da satisfação do consumidor e para previsão das

intenções de recompra estão, ainda, num estágio bastante inicial de sua

formulação, necessitando do desenvolvimento maciço de experimentos e

conceituações adequadas, apresentando, atualmente, poucas possibilidades

práticas de utilização em decisões empresariais.

2. Os modelos mais tradicionais (SERVQUAL, SERVPERF) de avaliação da

percepção de qualidade e satisfação do consumidor de serviços são

inadequados para prever comportamentos futuros envolvendo lealdade e

intenções de recompra destes consumidores.

3. A avaliação da qualidade percebida do serviço prestado, da satisfação do

consumidor e de suas intenções de recompra devem obedecer a modelos

voltados a aspectos comportamentais e sociais, ligados à emoção e às

expectativas futuras desse consumidor.

4. Os modelos, por terem de equacionar situações complexas de

comportamento, tenderão a ser mais eficazes se construídos

especificamente para grupos de clientes e para tipos de serviços prestados.

5. Em função do observado nos itens anteriores, a gestão da satisfação do

cliente e de suas intenções de recompra, não poderão basear-se na simples

medida de atributos (atitude reativa da administração), mas no contínuo

monitoramento da voz do cliente, decodificando suas necessidades,

alterando os processos e subprocessos componentes do serviço e tomando

as medidas necessárias para a correção dos desvios.
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5.2.2 - lucratividade e retornos da qualidade dos serviços

Neste capítulo analisaremos a inter-relação entre lucratividade e retorno sobre

investimentos em qualidade dos serviços. Procuraremos respostas à pergunta:

serviços de melhor qualidade implicam maior lucratividade e retorno?

A necessidade de manutenção e até eventualmente da melhora dos padrões da

qualidade para qualquer empresa, principalmente quando se trata de uma

empresa de serviços, parece ser uma verdade incontestável; esse o

pensamento que, provavelmente, impulsionou, durante a década de 90, as

empresas dos mais variados setores a fazer grandes investimentos e buscar

melhorias através de extensos programas de qualidade (Barnes e Cumby -

1995), muitos deles sem a preocupação de um cálculo mais efetivo de retorno

do investimento (Rust et aI. - 1995).

Após a aplicação, nem sempre criteriosa, de grandes somas na melhoria e

desenvolvimento da qualidade, algumas empresas começam a questionar se

investimentos em qualidade sempre têm retornos garantidos (parasuraman et

aI. - 1990; Anderson et aI. - 1994; Rust et aI. - 1995; Foster e Gupta - 1997

entre outros), existindo, na literatura, exemplos de empresas que obtiveram

prêmios Baldrige de qualidade e passaram por problemas financeiros logo a

seguir (Anderson et aI. - 1994; Rust et aI. - 1995; Reichheld - 1996, p.19).

Por outro lado, alguns autores defendem a posição de que "Qualidade é Grátis"

(Crosby - 1979), ou de que investimentos na qualidade dos serviços sempre

são indicados (Heskett et aI. - 1990) já que a redução de custos decorrente da

redução das ineficiências, da melhoria da imagem e conseqüente aumento de

receita, compensam, além do previsto, os eventuais gastos necessários.

Podemos dizer que existem duas escolas de pensamento sobre melhoria da

qualidade: a que considera que investimentos (ou gastos) em qualidade sempre

apresentam retornos convenientes ("quality is free") e a que considera que os
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retornos não obrigatoriamente são convenientes ("trade-off") (Foster e Gupta -

1997).

Uma primeira questão, sobre a qual as duas escolas divergem, é se devemos

considerar os desembolsos com a melhoria da qualidade como investimentos

ou não. Supondo que sejam considerados investimento, a segunda questão é

se estes retornos estarão sempre acima dos custos de oportunidade para a

empresa ou se seria necessário fazer-se "trade-offs" entre investimentos

concorrentes.

Há investimentos a realizar em qualidade?

Programas de qualidade em serviços caracterizam-se por grandes

investimentos em capital humano e financeiro, apesar de, geralmente, não se

avaliar formalmente o retorno desta aplicação (Barnes e Cumby - 1995).

Quando se implanta um programa de melhoria da qualidade utilizando o tempo

ocioso de funcionários, equipamentos e materiais recuperados e sem valor

contábil significativo, podemos supor que não estão sendo consumidos

recursos e, portanto, o programa não se caracteriza como um investimento.

Apesar de podermos conceber e implantar alguns programas, com certeza eles

não serão os únicos possíveis nem, talvez, os que melhorarão

substancialmente a vantagem competitiva da empresa. As dificuldades e a

inexistência de sistemas de apuração de custos que consigam isolar os

investimentos, acabam alimentando a idéia de que não existe custo para

realizar um esforço para melhoria da qualidade, sendo esse custo, portanto,

não considerado investimento em muitas empresas (Rust et aI. - 1995).

Ainda, para qualquer programa de qualidade poder ser considerado

investimento, os benefícios e dispêndios ligados a ele deveriam poder ser

caracterizados independentemente dos demais gastos e movimentações

financeiras da empresa. Custos referentes à qualidade e, principalmente,
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aqueles advindos de sua ausência, são conceituados e analisados na literatura

especializada (Gr6nroos - 1990; Carr - 1992; Rust et aI. - 1995; Barnes e

Cumby - 1995; etc.); existe, sim, uma dificuldade em isolá-los e medi-los,

principalmente por alguns deles não serem tangíveis, não implicarem

desembolsos ou encaixes imediatos ou não serem de caráter monetário.

Barnes e Cumby sugerem a seguinte estrutura para relacionar receitas e custos

advindos da qualidade de um serviço:
...

Tipo de Benefício

Alocação Monetário Não~monetário

Alocável Vendas atuais Satisfação do consumidor
Vendas futuras/ fluxo de Receitas advindas da
vendas propaganda boca a boca

Benefícios de associações
Afiliação a grupos de
referência

Não alocável Vendas por Lealdade/ Goodwill
recomendações Imagem da Corporação
Negócios repetidos Posicionamento
Crescimento em vendas
Previsões mais
consistentes

Tabela 5.2.2.a - Benefícios decorrentes da qualidade dos serviços - adaptado de
Barnes e Cumby - 1995

Tipo de Custo
...

Alocação Monetário Não- monetário

Alocável Descontos Tempo gasto com
Amostras/ provas consumidores
Remuneração direta dos Esforços para qualidade do
integrantes serviço (específicos)

Não alocável Treinamento Esforços para qualidade do
Recrutamento serviço (genéricos)
Tempo da gerência Motivação
orientando e dando feed- Perda de imagem
back aos funcionários Aborrecimentos ou
Compensações adicionais preocupações

Tabela 5.2.2.b - Custos decorrentes da qualidade dos serviços - adaptado de
Barnes e Cumby - 1995
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Dessa maneira, como é possível (apesar de difícil ) caracterizar custos e

receitas, podemos afirmar que os esforços com melhoria da qualidade poderiam

ser considerados investimentos.

Investimento em Qualidade sempre dá retorno?

Medir o retorno de investimentos em qualidade não é atividade ou critério

comum nas empresas (Anderson et aI. - 1994; Rust et aI. - 1995); na verdade,

esses investimentos não deveriam ser encarados como propriamente ern

qualidade e sim investimentos em determinada estratégia ligada a aumento de

lucratividade a longo prazo em função de um aumento da lealdade dos clientes.

Quando se analisa um investimento em melhoria da qualidade, na verdade têm-

se implícitos os seguintes pressupostos:

a. o investimento será percebido pelo consumidor como capaz de

aumentar, para ele, o valor do serviço prestado (maiores

benefícios, menores custos de aquisição ou ambos);

b. como decorrência, aumentará o grau de satisfação e de lealdade

ao provedor;

c. o aumento de lealdade fará com que ele compre mais vezes, esteja

disposto a pagar um preço extra, recomende o serviço a outros e

mantenha contatos com o provedor, alertando-o em caso de falhas

no serviço e

d. a empres-a prestadora do serviço apoia seu posicionamento

estratégico na diferenciação dos serviços, apresentando uma

estrutura de custos e receitas que possibilite, a longo prazo, o

aumento de sua lucratividade em função desta lealdade adicional

do consumidor.

Além de cumpridos os pressupostos acima, existe outra condicionante

importante: verifica-se a percepção de qualidade e satisfação do consumidor
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em relação a uma oferta e não a uma empresa (Mathur e Kenyon -1997; Porter

- 1996); portanto, não se deveria avaliar a lucratividade, retorno sobre vendas

ou sobre os investimentos da empresa e sim calcular esses mesmos índices e

valores para a oferta considerada, que não é, obrigatoriamente, a única na

empresa prestadora de serviços.

Quando são realizadas análises de desempenho global das organizações,

como as efetuadas por Buzzle e Gale (1987), no seu trabalho sobre o impacto

das estratégias de mercado no resultado das empresas, no qual os autores

procuram estabelecer relações entre estratégias genéricas e resultados

observados para as empresas, deve-se ter em mente que:

a- estamos pressupondo que a empresa analisada se posiciona com apenas

uma oferta de qualidade relativa superior;

b- qualidade relativa superior aumenta o retorno sobre investimentos e a

participação relativa no mercado, e

c- consistentemente, a empresa faz seus investimentos e concentra seus

esforços na sua única oferta.

Caso a empresa atue nos mercados através de mais de uma oferta, os

resultados e conclusões deverão ser ponderados em relação à participação de

cada oferta no esforço total despendido pela empresa. A conceituação por nós

apresentada baseia-se nos critérios discutidos por Mathur e Kenyon (1997),

principalmente naqueles comentados no cap.3, p.44 - 73, e que caracterizam a

separação entre "estratégia do negócio", centrada em uma oferta única, e

"estratégia da corporação", composta de um agrupamento (cluster) de ofertas.

O modelo de cálculo de retorno sobre investimentos em melhoria da qualidade

proposto por Rust (1995), por exemplo, ressalta a necessidade de se isolarem

grupos de clientes e processos utilizados para atendê-los a fim de se julgar o

ROQ (Return on Quality). No modelo são propostas as etapas a cumprir a fim

de se julgar a viabilidade dos investimentos com a aplicação do critério do valor
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presente para os investimentos marginais (Thuesen e Fabrycky - 1993, p.222).

Como recomendação para o sucesso do efetivo julgamento de propostas de

melhoria da qualidade percebida, Rust ressalta a necessidade das seguintes

providências e cuidados adicionais:

1. modificação dos atuais questionários para levantamento da satisfação do

consumidor: devem ser introduzidos quesitos sobre satisfação geral,

referentes ao serviço como um todo, e para cada processo componente;

cada questão deve estar ligada a um particular processo administrativo, de

tal maneira a garantir a possibilidade da gestão e atuação para melhoria dos

processos e

2. segmentação do bloco de clientes de maneira a identificar requisitos

específicos de cada segmento e a poder caracterizar investimentos e

retornos para cada medida de melhoria.

As recomendações, na verdade, diagnosticam dois problemas comuns de se

encontrar nas empresas ao avaliarem e conduzirem seus programas de

qualidade: primeiro, a inadequação dos sistemas de acompanhamento e

controle de satisfação do cliente e sua influência sobre os resultados das

empresas; segundo, a necessidade de se ancorar a tomada de decisão de

investimentos a um posicionamento estratégico que, obrigatoriamente,

pressupõe não fornecer de "tudo a todos", e sim escolher nichos de clientes

para alinhamento mais eficiente e eficaz das atividades e processos a realizar.

Como conclusões deste capítulo, temos:

1. Não se deve falar em retorno sobre a qualidade e sim retorno sobre uma

estratégia integrada, construída a partir de escolhas conscientes de um

conjunto de atividades diferenciadoras, que determinam o posicionamento

da oferta (tipo de serviço prestado).

2. Os investimentos realizados para melhoria da qualidade elou da satisfação

do consumidor precisam, portanto, além de dar retorno e serem viáveis
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financeiramente, estar alinhados com o posicionamento estratégico da

empresa prestadora do serviço.

3. O acompanhamento da satisfação dos clientes, da análise, do diagnóstico e

do eventual ajuste necessário dos serviços prestados não pode ser

executado globalmente e sim pelo acompanhamento de cada subprocesso

integrante do conjunto de processos da empresa prestadora.

4. As empresas, na sua maioria, ainda não possuem sistemas de decisão,

gestão e controle adequados ao gerenciamento efetivo de seus programas

de qualidade; em função disso, explicam-se muitos dos descontentamentos

e descréditos em relação aos programas de qualidade mal sucedidos.
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5.2.3 -o valor do cliente e estratégias de retenção

Neste capítulo analisaremos as características e benefícios (tangíveis e

intangíveis) advindos da retenção de clientes bem como teceremos alguns

comentários sobre critérios e estratégias indicados para maximizá-Ia.

Estaremos buscando respostas às perguntas: Retenção dá lucro? O que é

preciso fazer para aumentar os índices de retenção de clientes escolhidos ou

diminuir a taxa de deserção de clientes importantes para o negócio?

Retenção dá lucro?

A partir de um estudo realizado, primeiramente para uma companhia de
, .

cartões de crédito e, após, para cerca de mais 100 empresas classificadas em

12 indústrias, Reichheld e Sasser (1990) fizeram estimativas do valor de um

cliente retido. Dizemos "estimativas", pois, conforme afirmado no próprio artigo

que relata o estudo, os sistemas de contabilidade atuais não captam todos os

valores e benefícios gerados por um cliente leal. Seybold (1998 - p. 56)

também afirma que decisões visando a incrementar a retenção do consumidor

podem requerer informações não coletadas ou calculadas anteriormente).

Os benefícios viriam de negócios adicionais que poderiam ser feitos a partir de

um relacionamento mais intenso, da propaganda boca a boca realizada pelo

cliente fiel, das reduções de custos operacionais obtidos a partir da maior

facilidade de realizar as operações e do preço-prêmio ou valor mais alto das

transações que um cliente leal estaria disposto a pagar para não ter que mudar

de fornecedor (Bateson - 1995, p.459); além disso, há um desembolso

adicional de benefícios e bônus para atrair novos clientes, que poderiam ser

evitados caso se mantivessem os clientes mais antigos. As economias e

receitas adicionais, dependendo do setor, geram benefícios que, se

acumulados durante o período no qual o consumidor é cliente da companhia,

aumentam sobremaneira o valor deste para a prestadora de serviços. Por
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exemplo, uma redução de 5% na taxa de deserção de clientes de cartões de

crédito, gera um aumento de 85% do valor do cliente para a companhia; para

uma rede de serviços de reparos automotivos, os mesmos 5% aumentam em

30% o valor do cliente. (Reichheld e Sasser-1990).

Em obra posterior, Reichheld (1996, p.14), analisando empresas de

publicidade, aponta uma correlação positiva entre o índice de produtividade

relativa ao setor, a margem de lucro e o índice anual de retenção observado,

comprovando as hipóteses estabelecidas anteriormente.

Correlação positiva entre satisfação do consumidor e retornos econômicos

também são confirmados por Anderson et aI. (1994); por sua vez, a satisfação

do consumidor é função, segundo o mesmo estudo, da qualidade percebida e

das expectativas que o mercado tem sobre a qualidade, inclusive com efeito

adaptativo em relação às ofertas (a avaliação da qualidade é influenciada pelas

expectativas e pelos acontecimentos durante a prestação do serviço ou

fornecimento do produto). Uma conclusão importante do estudo é a de que o

retorno econômico do aumento da satisfação do consumidor não é imediato,

sendo, portanto, um investimento de médio a longo prazo, devendo ser tratado

como tal; uma estimativa desse retorno, para as 1000 maiores empresas

americanas citadas na Revista Business Week, é de cerca de 11,5% de

incremento no RSI (retorno sobre o investimento das empresas) para cada

ponto incrementai obtido no índice de satisfação do consumidor. No entanto,

fica evidente ser muito difícil de se comprovar, na prática, a validade das teorias

e conceitos que relacionam aumento da lucratividade com um maior índice de

retenção ou como resultado de medidas que visam à maior satisfação do

cliente.

Wayland e Cole (1997) reconhecem o maior valor do cliente fiel, apresentando

modelo de cálculo a seguir:
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tempo de
fidelidade do

cliente
(retenção)

I taxa de J
: oportunidade d I

capital

custos de
volume de

compras por
período

margem por
compra

efetuada

Valor do
Cliente

Fig. 5.2.3.a - Modelo para estimativa do valor do cliente - adaptado de
Wayland e Cole - 1997

O modelo se presta, inclusive, ao auxílio na gestão da carteira de clientes e na

determinação de políticas de vendas e bônus para clientes e vendedores.

Ainda em Wayland e Cole (1997), relata-se o resultado de pesquisa através de

entrevistas profundas com cerca de 200 executivos de empresas classificadas

entre as 1000 maiores da revista FORTUNE. A pesquisa comprova serem as

empresas com visão mais abrangente dos seus clientes as que mais crescem:

Companhias com altas Companhias com baixas
Indicador

taxas de crescimento taxas de crescimento

Percentagem das

companhias com visão

extremamente clara dos 38% 22%

clientes mais valiosos

Percentagem da Receita

proveniente dos 10%

maiores clientes 46% 32%

índice de medida da

utilização de tecnologias

para melhor conexão com 7,0 5,7

clientes (escala de 1 a 10)

Tabela 5.2.3.a - Crescimento e conexão com o cliente - fonte: Wayland e Cole
(1997)p.9
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Storbacka et aI. (1994), questionando os relacionamentos comumente

considerados na literatura segundo o representado na figura 5.2.3.b a seguir,

propõem que um relacionamento duradouro nem sempre é garantia de

lucratividade.

Comprometimento
do Consumidor

Alternativas
percebidas

Concentração das
Compras

Receita do
Relacionamento

Percepção de
Valor

Qualidade do
Serviçol percepção

de Valor
saída do

relacionamento
Episódios Criticos

Configuração dos
Episódios

Custos do
Relacionamento

• = paradigma de relacionamento estabelecido na literatura

figo5.2.3.b - Modelo de lucratividade do relacionamento segundo Storbacka et aI.

(1994)

De fato, em um 'estudo apresentado na obra citada e realizado para um banco

de varejo, foram identificados clientes extremamente não lucrativos e que

apresentavam índices de satisfação elevados. Para gerar transações com

resultados positivos é necessário volume de receita apreciável, alta

concentração das compras em um único fornecedor e uma configuração

positiva dos episódios ou momentos de troca ao longo do tempo; assim, um

cliente que compra os mesmos serviços de vários provedores, que provoca

episódios desgastantes nos vários momentos de troca ou que não se dispõe a

pagar um preço algo maior por um serviço mais conveniente, é um cliente

provavelmente não-lucrativo, independente de estar muito ou pouco satisfeito.

(Storbacka et aI. - 1994).

Tornam-se evidentes as recomendações do artigo quando estabelecem que é

necessária uma análise mais sistemática das configurações dos
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relacionamentos, notadamente: caracterização dos serviços fornecidos ao

consumidor, a configuração dos episódios experimentados junto a esse

consumidor e os canais de distribuição utilizados. Como cada cliente tem uma

configuração específica de seqüência de episódios e de volume de transações,

a lucratividade para cada consumidor também será diferente, necessitando ser

medida.

Para efeito deste nosso trabalho, estamos aceitando a hipótese de que, na

maioria dos casos e para empresas prestadoras de serviços, maiores níveis de

retenção e, principalmente, uma gestão mais consciente do valor do cliente,

proporcionarão maior lucratividade sustentada a longo prazo.

o que é preciso fazer para reter o cliente?

Como se pressupõe, pelo item anterior, que o benefício da retenção é a

perspectiva de maior lucratividade advinda de mais negócios (em escopo e em

horizonte temporal), maiores margens (preço-prêmio) e economia operacional,

vamos chamar de "atitudes positivas" o seguinte conjunto de atitudes

esperadas:

a- ter disposição em comprar novamente (lealdade);

b- ser indiferente a pequenos acréscimos de preço (disposição a pagar

preço-prêmio para evitar incorrer em custos de mudança);

c- fazer propaganda espontânea (boca a boca) do serviço e do provedor e

d- fazer reclamações e manter um canal de comunicação com o provedor

do serviço.

A atitude positiva pode surgir além da satisfação do consumidor, como função

de outros fatores e sentimentos, tais como, simples falta de outras opções,

confiança no provedor, percepção de maior valor, etc.
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Uma idéia bastante difundida na literatura é a de que a lealdade do cliente está

ligada à sua satisfação e é função dela (Parasuraman et aI. - 1985, 1990, 1991,

1993, 1994; Teas - 1993; Cronin e Taylor - 1992, entre outros). Como, ainda

segundo as mesmas obras citadas, a satisfação é obtida "surpreendendo" o

cliente, isto é, fornecendo um serviço acima das suas expectativas, e, como as

expectativas crescem com o passar do tempo, não se conseguindo mais

"surpreender" o cliente continuamente, esses modelos levam ao paradoxo

citado por Gummeson (1991), segundo o qual os prestadores de serviços

passam a ser julgados por adicionais fornecidos, nem sempre relevantes (vide

a "síndrome do amendoim", conforme citada no capítulo 5.2.2).

Tendo em vista que surpreender o cliente torna-se cada vez mais difícil e

desafiador, a solução apresentada por vários autores é a da capacitação e

comprometimento do pessoal da "linha de frente". Desde Carlzon (1985), outros

autores tais como Berry (1992, 1999), Heskett et aI. (1990 e 1997), Reichheld

(1996), Albrecht (1988), Albrecht e Bradford (1990), Bitran e Hoech (1990),

Schlesinger e Heskett (1991 a), Bowen e Lawler (1992), Hartline e FerreI!

(1996), entre outros, são defensores da idéia. Provavelmente, por haver tantas

variáveis e tantas decisões a tomar, em função do comportamento e do perfil de

cada consumidor, não existe outro jeito a não ser delegar ao funcionário

atendente a responsabilidade de detectar, para cada consumidor, a "chave

específica" que consegue criar uma percepção de maior valor e, com isso,

aumentar sua satisfação.

A medição dos efeitos das atitudes do funcionário atendente nos índices de

retenção e conseqüente lucratividade da companhia não é algo óbvio ou fácil de

se executar. Somente algumas empresas conseguem, atualmente, medir

algumas das relações mais importantes, como, por exemplo, entre a lealdade

do consumidor e o crescimento e a lucratividade da empresa, entre a satisfação

do empregado e a do consumidor ou entre a satisfação do empregado e a sua

capabilidade (Heskett et aI. - 1997, p.33). Através de um esforço pioneiro, o
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CEO da SEARS, Arthur Martinez, junto a um grupo representativo de

executivos da companhia, criou um sistema de medição e avaliação,

interligando atitudes dos empregados, percepções do consumidor e efeitos na

lucratividade da empresa (Rucci et aI. - 1998). Pelos resultados obtidos,

através de medições detalhadas e comparações entre as cerca de 800 lojas da

companhia, uma melhoria em 5 unidades na avaliação da atitude do empregado

redunda em um aumento de 0,5% no crescimento das vendas. O modelo,

esquematizado na figura 5.2.3.b, leva em conta, também, a defasagem

temporal entre a tomada de providências internas (por exemplo, melhoria das

condições de trabalho do funcionário) e seus reflexos na percepção do

consumidor e conseqüentes benefícios financeiros. Os valores são medidos

através de metodologia chamada TPI (Total Performance Indicator), que

calcula índices e relações, obedecendo a um rigorismo contábil, a partir de

dados coletados através de pesquisas (surveys) ou de dados e registros já

existentes (hard data). Há uma correção e ajustes periódicos dos valores em

função dos impactos das flutuações de mercado, atuação da concorrência e do

comportamento da economia como um todo.
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Recomendações.
Boca a Boca

Serviço
Disposição a

Auxiliar

Consumidor
Impressionado

Empregado Consumidor Investidor

Melhoria de 5 pontos Melhoria de 1,3 pontos Aumento de 0,5%
na avaliação das atitudes na impressão do na Receita de Vendas

dos empregados consumidor

Fig. 5.2.3.c - A Cadeia Empregado -> Consumidor -> Lucro para a SEARS
fonte: Rucci et aI. - 1998

Esse e outros modelos, que seguem a mesma conceituação, pressupõem a

participação integral e comprometida dos funcionários e sua identificação com

as metas e estratégias globais da empresa. No próprio caso analisado em

Rucci et aI. (1998), as principais dificuldades observadas para a implantação e

conseqüentes investimentos foram concentradas no treinamento e

desenvolvimento dos executivos e empregados, num esforço que abrangeu

todo o país (USA).

Na verdade, a empresa acaba tendo de delegar aos funcionários de

atendimento, que nem sempre são categorizados, capacitados e

comprometidos, a gestão do bem mais precioso da empresa prestadora de

serviços: a satisfação de seu cliente. Neste nosso trabalho, proporemos

algumas alternativas para contornar ou, pelo menos, reduzir as dificuldades,

através do redesenho e melhoria dos processos de entrega do serviço visando
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à redução da percepção de risco do consumidor, conforme detalhado no

capítulo 6.

Existem outras investigações e experimentos, tais como o apresentado por

Patterson e Spreng (1997), por exemplo, que examina os motivos e as razões

da intenção de recompra para serviços de consultoria business-to-business.

Neste trabalho os autores chegaram à conclusão de que as expectativas

mantidas pelo consumidor sobre o valor dos serviços, e não somente sobre o

desempenho passado, são particularmente importantes no estímulo de atitudes

positivas; principalmente nos primeiros contatos e atuando sempre a partir de

uma satisfação do cliente, a percepção de maior valor causa maior satisfação

que, por sua vez, estimula as citadas atitudes positivas do cliente.

Garbarino e Johnson (1999) realizaram estudo para investigar as relações entre

satisfação, confiança e comprometimento com atitudes positivas, basicamente

intenções de recompra. Para isso, foram escolhidos os clientes de um teatro de

New York, segmentados em:

a. clientes com pouco relacionamento (compradores ocasionais) e

b. clientes com alto relacionamento (clientes assinantes e

freqüentadores assíduos).

Os resultados indicaram que, para compradores ocasionais (baixo

relacionamento), as intenções de recompra são decorrentes da satisfação do

cliente que, por sua vez, é influenciada pelo desempenho percebido dos atores,

pela familiaridade com o elenco, pelas condições físicas e instalações do teatro

e pela própria peça encenada. Já, para freqüentadores assíduos (alto

relacionamento), as intenções de recompra são função de comprometimento e

confiança, não sendo influenciadas pela satisfação. Assim, a intenção de

recompra para este tipo de cliente só seria alterada a partir de mudanças nas

atitudes de comprometimento e confiança, estas dependentes do desempenho

percebido numa observação contínua e a longo prazo. Isso mostra que, após
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adquirir confiança e comprometer-se com o provedor do serviço, o consumidor

passa a ter uma atitude de maior complacência e compreensão em relação a

eventuais erros cometidos, pautando seu futuro relacionamento e demais

atitudes positivas em função de observações mais profundas e não-pontuais

e/ou localizadas.

As conclusões ratificam os conceitos e pressupostos do marketing de

relacionamento e da melhoria da qualidade percebida do serviço a partir de

uma redução do risco percebido (maior confiança), que abordaremos nos

capítulos 5.2.6 e 6. Aliás, no artigo já citado de Rucci et aI. (1998), a pesquisa

sobre satisfação do consumidor revelou que, apesar dos índices observados

estarem baixos, a confiança do consumidor na organização ainda era alta; o

fato permitiu uma rápida recuperação de lucratividade e participação no

mercado a partir de algumas providências administrativas e de acertos

operacionais (mix de produtos, horários de funcionamento, etc.).

Além de não serem facilmente identificáveis (Oliva et aI. - 1992), as relações

entre desempenho do provedor dos serviços, satisfação do consumidor e

intenções de recompra provaram ser assimétricas, isto é, os resultados e os

impactos de um desempenho negativo têm maior influência na satisfação do

consumidor do que uma avaliação positiva (Oliva et aI. - 1992; Mittal et aI. -

1998); ao lado disso, a partir de certos valores de desempenho percebido, a

sensibilidade a essa influência não é tão forte (para o lado positivo ou negativo),

indicando ser ineficiente buscar-se elevar indiscriminadamente o nível de

desempenho dos processos de serviços. Quando se pensa no efeito

cumulativo, isto é, na satisfação construída a partir de várias impressões ou

relacionamentos (trocas) através do tempo, valem as mesmas considerações,

ou seja, cada nova impressão, positiva ou negativa, terá, proporcionalmente,

menor influência na satisfação do consumidor (Mittal et aI. - 1998), confirmando

os conceitos de assimilação antecipada e tardia, conforme discutidos no

capítulo 5.2.1.
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Quanto aos efeitos nas intenções de recompra, Mittal et aI. (1998) provam que

a satisfação e a avaliação do desempenho dos serviços em relação a atributos

têm influência separada e distinta: nem sempre um desempenho pior leva a

menores intenções de recompra, nem altos índices de satisfação asseguram

atitudes positivas por parte dos consumidores. Da mesma maneira que o

observado para a relação entre desempenho e satisfação, há um efeito

assimétrico entre desempenho percebido e intenções de recompra, na medida

em que desempenhos negativos têm, proporcionalmente, maior influência sobre

a propensão à recompra que os positivos. Tais conclusões se fundamentam em

3 estudos: o primeiro, realizado junto a cerca de 500 médicos afiliados a

Instituições de Saúde (HMO = Health Maintenance Organizations) dos USA; o

segundo, junto a 9.359 compradores de veículos novos de determinada marca

e o terceiro, junto a 13.759 proprietários de veículos de várias marcas (Mittal et

al.-1998).

Apesar de reconhecer que o conceito de retenção do consumidor tem sido

abordado de várias maneiras pelos vários autores, Bateson (1995) crê que os

dois mais eficazes instrumentos para garantia da retenção dos consumidores

são: gestão da deserção e garantia do serviço. Acreditamos, no entanto, que o

comportamento e as razões pelas quais um consumidor se torna leal a

determinada marca ou serviço ainda é um enigma (Ruy ter et aI. - 1998),

havendo muita confusão na literatura devido à conceituação ainda limitada e a

resultados contraditórios de experimentos na determinação das ligações entre

qualidade do serviço e lealdade do consumidor. Lealdade, na verdade, é atitude

e não comportamento, estando ligada a outras variáveis, tais como custo de

mudança e resultados de fatos e acontecimentos em contatos passados (Oliva

et aI. - 1992). Estudando a implicação dos custos de mudança na lealdade do

consumidor, Ruyter et aI. (1998) levantaram dados junto a 5 industrias de

serviços: fast food, supermercado, parque de diversões, hospitais e teatros

municipais. As atitudes positivas em relação ao provedor dos serviços

identificadas foram: preferência na recompra, indiferença em relação às
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variações de preços e tipo de respostas a insatisfações ou eventos negativos.

Como resultados obtiveram as seguintes conclusões:

1. os custos de mudança são diferentes para diferentes tipos de

serviços;

2. a qualidade percebida do serviço influencia a lealdade do consumidor

(preferências) e aumenta a indiferença ao preço, isto é, à disposição

a pagar mais sem reclamar;

3. a percepção de qualidade inferior do serviço não leva,

obrigatoriamente, à insatisfação do consumidor e

4. a relação entre percepção de qualidade do serviço e preferência em

futuras compras é mais fraca para tipos de serviços que apresentam

custos de mudança relativamente baixos e mais forte para serviços

com altos custos de mudança.

Os resultados são consistentes com os obtidos por Oliva et aI. (1992), quais

sejam: para serviços cujo custo de obtenção é baixo, há uma relação

aproximadamente linear entre satisfação com a marca e lealdade à ela; já, para

serviços cujo custo de obtenção é maior, a relação é descontínua e não-linear

(Ruy ter et aI. - 1998), estando sujeita aos fenômenos de: histerese, ou seja, o

consumidor não volta, facilmente, a ser cliente de uma marca se desaparecer o

fator que o levou a abandoná-Ia; de bimodalidade, ou seja, nem sempre uma

determinada providência gera o mesmo resultado em todos os consumidores, já

que esse efeito depende da história recente do relacionamento mantido com a

empresa; inacessibilidade, ou seja, para o consumidor cujo custo de obtenção

de determinado bem ou serviço seja alto, a tendência é ser leal a determinada

marca ou evitar mais positivamente a marca que não é de sua confiança, e de

catástrofe, ou seja, a mudança de marca pode ocorrer bruscamente, não

passando por estágios intermediários de queda de satisfação ou de insatisfação

(descontinuidade da função).
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Conclusões do capítulo:

1- retenção e atitudes positivas (propensão à recompra, propaganda boca a

boca e volume das reclamações/da comunicação com provedor) aumentam

a lucratividade;

2- bom desempenho em atributos, alta qualidade percebida e satisfação do

consumidor não são as únicas maneiras de se garantir a sua retenção;

atitudes positivas são obtidas, também, através de confiança e

comprometimento do consumidor;

3- retenção e atitudes positivas são estimuladas a partir de providências

diferentes, dependentes do tipo de serviço considerado e do tipo de

relacionamento que se estabeleceu com o cliente;

4- lealdade à marca e intenção de recompra são mais dependentes dos

preços, para serviços cuja escolha dependa da experiência; já, para serviços

cuja escolha dependa da referência, preço é fator menos importante, sendo

maior a importância da confiança e do comprometimento do consumidor;

5- confiança e comprometimento do consumidor são obtidos a partir de

relacionamento prolongado (gestão do clientes) e processos para redução

do risco percebido.
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5.2.4 - a intimidade com o cliente

Neste capítulo abordaremos os conceitos de "intimidade" com o consumidor e

suas implicações sobre a especificação dos processos de entrega dos serviços

bem como sua contribuição à lucratividade da empresa. Procuraremos

responder às perguntas: A intimidade com o cliente ou potencial consumidor,

isto é, conhecer profundamente suas necessidades e manter alto grau de

relacionamento como ele, pode constituir vantagem competitiva? Quais são as

possíveis bases para a montagem deste relacionamento? Para qual(is) tipo(s)

de serviços um relacionamento mais intenso é estrategicamente indicado?

A Intimidade com o Cliente é indicada e possível para qualquer tipo de serviço?

A execução de um serviço envolve fazer o trabalho do consumidor e, por isso,

requer que se estabeleça um alto grau de intimidade entre cliente e provedor.

Esta intimidade (customer intimacy), por seu lado, requer um alto nível de

comunicação, compreensão, customização, personalização, conveniência e

empatia, num relacionamento dinâmico (Kolesar et ai. 1998).

Segundo Harker (1999), e coincidindo com nossas pesquisas, as primeiras

idéias sobre as vantagens de se manter com os clientes um maior grau de

relacionamento e intimidade aparecem, na literatura pesquisada, em 1985

(Jackson - 1985). No artigo, Jackson, baseando-se em mais de 100 entrevistas

realizadas junto a consumidores, vendedores e gerentes ligados à área de

equipamentos para comunicação e computação, propõe um novo enfoque para

as relações entre cliente e fornecedor em negócios entre empresas, sugerindo

que o relacionamento não seja tratado pontualmente, e sim como uma

seqüência de encontros e experiências. Pela primeira vez, na literatura, aparece

a divisão entre marketing transacional e marketing de relacionamento, sendo o

primeiro indicado para produtos e serviços cujo custo de mudança de

fornecedor (switching cost) é baixo, tais como commodities e compras não
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repetidas; já para produtos e serviços sujeitos a custos de mudança maiores, é

sugerido o marketing de relacionamento.

Em 1988, Shapiro, também analisando relacionamentos comerciais entre

empresas, sugere dividir as atividades de vendas em quatro diferentes tipos de

foco e atuação: a) vendas através de transação (o menor nível de

relacionamento); b) vendas por sistemas (requer maior grau de interação, já

que envolve mais do que a transação de uma só parte ou objeto); c) venda para

grandes contas (através de contratos abrangentes envolvendo várias

transações e requerendo maior relacionamento e intimidade com o cliente) e d)

contas estratégicas, cuja transação envolve parceria, desenvolvimento

conjunto, intensa troca de informações e contratos de venda negociados mais

cuidadosamente.

Como as vendas do tipo d) (alto relacionamento) têm manutenção e operação

dispendiosas, sugere que sejam indicadas apenas em casos especiais para

clientes criteriosamente escolhidos. São exatamente esses conceitos que hoje

conduzem um relacionamento íntimo entre provedor e consumidor do serviço.

A solução que Shapiro (op. cit.) propõe para que as despesas maiores não

inviabilizem a administração das contas estratégicas de alto relacionamento é a

de manter uma longevidade (custos diluindo-se através do tempo) e intensa

troca de informações com mútua colaboração entre cliente e provedor

(economias de escopo). Os pré-requisitos para esse tipo de atuação são:

importância (escolher os clientes especiais), intimidade (troca intensa de

informações e compartilhamento de recursos) e longevidade (relacionamento se

mantendo-se através dos anos). A recompensa, ainda segundo Shapiro (op.

cit.), viria da posição competitiva fortalecida, obtida através de um melhor

aproveitamento dos recursos e habilidades de cada parceiro e da garantia da

receita gerada por consumidores vitalícios. Na verdade, é uma filosofia diferente

de negócios baseando-se na continuidade e na confiança.
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Com a evolução dos sistemas computadorizados e o barateamento dos

equipamentos, as soluções de relacionamento puderam ser estendidas dos

serviços especiais entregues a uns poucos clientes escolhidos para nichos ou

segmentos inteiros de clientes de serviços mais comuns (Pine 11 et aI. - 1995).

Dessa maneira, a intimidade com o cliente passou a ser um dos caminhos mais

eficientes de adicionar ou entregar valor a clientes escolhidos (Treacy e

Wiersema - 1992). Segundo os autores, as companhias que seguem a

estratégia de manter uma intimidade com seu consumidor estão continuamente

ajustando e remodelando seus produtos e serviços a fim de adequar-se cada

vez mais precisamente aos desejos e necessidades do cliente. Essa é,

também, a perspectiva de abordagem do marketing de relacionamento (no nível

micro) dos anos 90 (Bateson - 1995; p. 457), ou seja: reorientação das

atividades de um foco de realização de simples transações com uma série de

novos e diferentes consumidores para o da construção de um relacionamento

mais duradouro com os atuais consumidores. No nível macro, essas relações

se estendem aos empregados, fornecedores, governo e demais interessados

("stakeholders") que, de alguma forma, mantêm relações com a empresa e que

deverão ter seus requisitos considerados. (Bateson - 1995).

Até que ponto ou, para quais produtos/clientes ou estratégias deve manter-se

um relacionamento "íntimo"? Pine 11 et aI. (1995) afirmam que as técnicas de

relacionamento para a mútua aprendizagem (portanto, intimidade com o cliente)

não devem ser aplicadas indiscriminadamente da mesma maneira para

qualquer tipo de produto/serviço/cliente/estratégia. Para os produtos/serviços

cujo intervalo entre interações é muito elevado, o acúmulo de informações

visando a um relacionamento mais íntimo pode não trazer benefícios palpáveis;

para um escritório de corretagem imobiliária, por exemplo, parecem ser inócuos

a obtenção de informações e a condução de um relacionamento de mútua

aprendizagem com clientes que, provavelmente, comprarão um outro imóvel

somente após um longo período de tempo (Pine 11 et aI. - 1995). O mesmo

ocorre para um vendedor de automóveis novos, cujo retorno médio esperado do
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cliente está por volta de dois a três anos quando, na maioria das vezes, o

profissional que efetuou a transação até já mudou de empresa.

No artigo, ainda, Pine 11et aI. (1995) reconhecem que, apesar de parecer ser

mais rentável manter-se um relacionamento de mútuo aprendizado apenas com

os melhores consumidores, os avanços da tecnologia da informação

continuamente reduzem os custos de manutenção desse tipo de

relacionamento, estendendo esta possibilidade a um maior número de negócios

e de consumidores. Dentre os negócios, os mais propensos a obterem

vantagens de um relacionamento íntimo, são:

1. Produtos e serviços mais complexos, com muitas opções de

configuração, de sistemas de distribuição e de entrega: o provedor

pode facilitar e orientar o consumidor na sua escolha.

2. Produtos ou serviços caros, para os quais aparecem oportunidades

de agregar à oferta básica outros produtos e serviços e, com isso,

dilatar as margens de lucro. Tais oportunidades aparecem para, entre

outros: automóveis, sistemas de informação, serviços de consultoria,

etc.

3. Produtos ou serviços com compras freqüentes, ligadas a hábitos

pessoais, tais como: revistas, periódicos, serviços de

telecomunicações, vídeos, etc. O relacionamento com esses

consumidores faz com que haja uma otimização do valor entregue.

4. Serviços prestados "on-line", nos quais é facultado ao consumidor

tomar suas próprias decisões e efetuar suas escolhas, após

"navegação" através das possibilidades.

5. Produtos de luxo e especialidades, cujos consumidores apresentam

gostos e preferências específicas e cujo conhecimento pode ser

utilizado para solidificação do relacionamento.
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6. Serviços de varejo, que, por estarem perto dos desejos e

necessidades do consumidor, conseguem atendê-los mais

eficientemente.

Essa abordagem passou por uma evolução: hoje, a visão das oportunidades de

ganho passa por todo o ciclo de vida de um produto/serviço, estando mais

próximas do consumidor final e mais longe da fábrica (Wise e Baumgartner -

1999), requerendo das empresas, portanto, o desenvolvimento de um íntimo

relacionamento com mútua aprendizagem.

Dessa maneira, o marketing de relacionamento enfatiza a importância da

retenção do consumidor e dos benefícios a ele proporcionados pelo

produto/serviço, estabelecendo relacionamento de longo prazo com o cliente,

proporcionando-lhe serviços e atendimento, incrementando o mútuo

comprometimento e a intensidade dos contatos, com uma busca pela qualidade

que transcende os limites dos departamentos e setores da empresa prestadora

do serviço, sendo responsabilidade compartilhada por todos os integrantes da

organização. (Bateson - 1995; p.457). A intimidade com o cliente, portanto, é

um dos principais alicerces para o marketing de relacionamento, pressupondo

que se estabelecerá um relacionamento de aprendizado, no qual, a cada

interação, haverá progresso e maior entendimento das duas partes (consumidor

e provedor do serviço): o consumidor revela suas necessidades e o provedor

customiza seus produtos/ serviços para atendê-Ias (Peppers et aI. - 1999).

Essa estratégia acarretará, evidentemente, a necessidade de se lidar com

bancos de dados extensos, que deverão ser devidamente estruturados e

aproveitados, sob pena de serem utilizados única e exclusivamente para

adicionar endereços a uma mala direta mal direcionada (Fournier et aI. - 1998).

Recentes estudos sobre a real utilização das bases de dados acumulados dos

clientes, conduzidos por Ovans (1999), junto a 322 executivos de empresas de

serviços profissionais especializados em marketing (no Estado de

Massachusetts - USA), verificaram que, apesar de praticamente todas
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empresas contarem com sistemas especializados de coleta de dados junto aos

seus clientes e de 82% utilizarem os dados para automatizar procedimentos de

mala direta, apenas 30% delas os utilizavam estrategicamente. Segundo

Seybold (1998 - p.280), ao comentar o projeto de atividades de comércio e

serviços pela INTERNET, uma estratégia de diferenciação baseada na

personalização do serviço requer estar preparado para interagir com milhares

de consumidores como indivíduos únicos. Os próprios conceitos do marketing

de relacionamento estabelecem a customização, ou seja, a capacidade de se

lidar com o cliente de forma singular, como regra predominante para a obtenção

de vantagens competitivas (McKenna - 1991 ).

As bases para a prática da Intimidade com o Cliente:

Quais seriam os critérios e diretrizes para se desenvolver um relacionamento

positivo para ambos provedor e cliente? Partindo de pesquisas e dados

colhidos junto a cerca de 204 pontos de venda de pneus para automóveis por

todos os USA, Morgan e Hunt (1994) demonstraram a propriedade de se

considerar mútua confiança e comprometimento como os pontos focais de um

relacionamento. Um maior grau de comprometimento e maior confiança entre

as partes faz com que haja, por parte do cliente, uma maior compreensão em

relação a requisitos e políticas estabelecidas pelo provedor, maior cooperação e

menor predisposição a conflitos funcionais; por outro lado, seriam reduzidas as

incertezas e inseguranças bem como a propensão a abandonar o provedor.

Como decorrência de um clima de mútua confiança, as partes encaram os

conflitos eventualmente surgidos com maior benevolência, discutindo os

problemas abertamente e sem pensar que o parceiro esconde más intenções.

(Morgan e Hunt - 1994). O consumo e a produção dos serviços, sendo

simultâneos, dificultam o controle da qualidade, esperando-se, por isso uma

maior heterogeneidade no seu desempenho (Wirtz e Bateson - 1999) e maiores

possibilidades da ocorrência de erros e incidentes desagradáveis. Um
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relacionamento duradouro e flexível, baseado na confiança e no mútuo

comprometimento, seria uma garantia de retenção dos atuais consumidores,

que relevariam algumas dessas falhas.

A construção de um relacionamento efetivo baseado no conhecimento e

utilização da intimidade com o cliente é, obrigatoriamente, uma via de duas

mãos (Gwinner et al. - 1998). Enquanto muita atenção é dada à pesquisa das

características e dos benefícios de um relacionamento para o provedor do

serviço, existem poucas pesquisas sistematizadas sobre os benefícios que o

cliente recebe por ser leal. Em um estudo bastante abrangente sobre eles,

Gwinner et al. (1998) procuraram responder às seguintes perguntas:

1. quais são os benefícios da manutenção de um relacionamento, do

ponto de vista do consumidor?

2. quais, desses benefícios, são os mais importantes para ele?

3. é possível previsão dos benefícios em função do tipo de serviço a

ser prestado?

O estudo foi conduzido em duas etapas: numa primeira etapa, através de

entrevistas profundas de cerca de 50 minutos realizadas com 21 consumidores

de vários serviços (10 homens e 11 mulheres), de diversas profissões e idades

e provenientes de uma das maiores regiões metropolitanas do oeste americano,

objetivou-se a investigação de possíveis fatores, até então não levados em

conta, e considerados benefícios de um relacionamento no ponto de vista do

consumidor. Numa segunda etapa, foi aplicado um questionário a 300

consumidores para investigar, para cada um dos 3 tipos de serviços

identificados, os maiores benefícios percebidos por eles.

Como resultado da primeira etapa, Gwinner et aí. (1998) identificaram 4 tipos de

benefícios: sociais, psicológicos, econômicos e de customização.

• Benefícios sociais são os decorrentes do contato social que se estabelece

com o prestador do serviço, com o ambiente e demais clientes, e podem ser
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caracterizados como a amizade e o reconhecimento pessoal que aparecem

através dos contínuos contatos; esse tipo de benefício é mais intenso para

serviços de alto grau de contato interpessoal. Quando Pine e Gilmore (1999

- p.6) afirmam que o atributo chave da oferta estratégica é a experiência

pessoal, conceituando o que eles chamam de "economia da experiência", na

verdade estes benefícios sociais estão sendo levados em conta.

• Benefícíos psicológicos são, basicamente, sentimentos de conforto,

menor ansiedade e segurança advindos de uma confiança e percepção de

redução dos riscos.

• Benefícios econômicos englobam os monetários (descontos, ofertas e

brindes) e não-monetários (economia de tempo na entrega do serviço e na

busca por alternativas)

• Benefícios em função de uma maior customização referem-se à

percepção de tratamento preferencial, atenção extra ou reconhecimento

pessoal e acesso a serviços especiais não-disponíveis a outros clientes.

Após a aplicação dos questionários na segunda etapa do estudo, Gwinner e

seus colegas verificaram que os quatro benefícios listados poderiam ser

representados por três fatores: o primeiro relacionado à confiança (benefícios

psicológicos); o segundo, relacionado a benefícios sociais e o terceiro

relacionado a tratamento especial (benefícios econômicos e de customização).

Os três fatores demonstraram manter um forte relacionamento com os

comportamentos dos consumidores, basicamente: lealdade, continuidade do

relacionamento (continuar a realizar mais negócios com o mesmo provedor),

propaganda positiva boca a boca e satisfação com o serviço, comportamentos

esses ligados aos esforços do marketing de relacionamento. Para os três tipos

de serviços analisados, quais sejam: serviços de alto contato, com alto grau de

personalização e customização, tais como serviços de consultoria financeira, de

prestação de serviços médicos, de agenciamento de viagens, de cabeleireiros,

etc.; serviços de contato e customização moderados e não-personalizados, tais
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como conserto de sapatos, manutenção de piscinas, banco de varejo, etc. e

serviços de contato moderado e padronizados tais como companhias aéreas,

cinemas, bares, mercearias, etc. e para os quatro tipos de comportamentos de

relacionamento, o benefício mais valorizado e influente foi o da confiança; em

segundo apareceram os benefícios sociais e, em terceiro, o tratamento

especial. Os resultados mostram que, para aumentar a lucratividade de um

serviço com base no relacionamento mais íntimo com o consumidor, devem-se

antes realizar processos e ações que suscitem a confiança dele em vez de

proporcionar benefícios tangíveis, tais como brindes, descontos ou favores

especiais.

Esquematicamente poderíamos relacionar os objetivos do provedor e os

benefícios percebidos pelos clientes num relacionamento íntimo, segundo a

figura a seguir:

Práticas de Intimidade Percepção de Benefícios
com o Cliente: por parte do cliente:

1- foco em consumidores 1- beneficios sociais:
especificos com amizade e reconhecimento
necessidades especificas pessoal Desenvolvimento do Atitudes Positivas do

Relacionamento: Consumidor:

2- considerar o valor do 2- benefícios psicológicos:
1- Confiança 1- lealdade ao provedorconsumidor a longo termo segurança, redução de

e não como função de ansiedade e de percepção
2- propaganda boca-a-uma única transação de risco, confiança

2- Relações Sociais boca

3- infra-estrutura e 3- benefícios econômicos: ~ r----
processos ajustados para descontos, brindes, ofertas, 3- recompra e ampliação

entregar valor de várias maior rapidez no 3- Tratamento do volume de negócios

maneiras em função das atendimento e redução do Diferenciado

necessidades dos esforço de escolha 4- satisfação com o

clientes provedor
4- beneficios de

4- identificação de customização: ajuste ás
necessidades especificas necessidades particulares,
e lucratividade de cada tratamento preferencial,
cliente! grupo de clientes consideração e serviços

adicionais

Fig. 5.2.4.a - A dinâmica da Intimidade com o cliente
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Excelência no Relacionamento com Consumidores:

A vantagem competitiva, atualmente, pode ser obtida através da construção de

um sólido relacionamento com clientes escolhidos, e não da procura do

aumento indistinto da participação de mercado da empresa (Wise e

Baumgartner - 1999).

Este relacionamento deve basear-se no desenvolvimento de mútua confiança,

comprometimento e intimidade (Treacy e Wiersema - 1992, Morgan e Hunt -

1994, Fournier et aI. - 1998), principalmente quando se trata da prestação de

serviços ( Reichheld e Sasser - 1990, Reichheld - 1996, Gwinner et aI. - 1998).

A idéia de se desenvolver uma "intimidade" com o consumidor, como forma de

atender melhor às suas necessidades (economia de escopo) em vez de

padronizá-Ias para conseguir uma economia de escala, baseia-se no

estabelecimento de um relacionamento de aprendizagem mútua (Peppers et aI.

- 1999). O relacionamento pressupõe que se escolham os consumidores mais

convenientes, se estruturem processos especializados em atendê-los e se

acompanhem as novas configurações ou variações dessas necessidades e

requisitos, adequando-se a operação (processos) aos novos parâmetros

(Peppers et aI. - 1999). Dentro dos processos, obrigatoriamente deverão estar

inclusos os processos que lidam com as reclamações e insatisfações

observadas junto a atuais clientes (Tax et aI. - 1998). O estudo de Tax et aI.

(1998), realizado a partir de uma amostra de 257 respondentes que passaram

por experiências de reclamações ligadas a serviços de variados tipos, revela a

profunda relação que existe entre a percepção do consumidor em relação à

justiça com a qual o provedor trata das reclamações e pleitos do cliente e o

desenvolvimento da confiança e comprometimento desse cliente com o

provedor. Uma outra conclusão bastante importante do estudo é a de que o

modo pelo qual é tratada uma reclamação tem maior influência sobre confiança

e lealdade do que têm as experiências positivas anteriores, indicando que o

tratamento de uma reclamação é um dos momentos de troca mais importantes
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para a garantia da futura lucratividade dos serviços prestados àquele particular

consumidor.

A opção por um relacionamento íntimo e de aprendizado mútuo parece não ser

perfeitamente eficaz para qualquer tipo de atividade ou estratégia empresarial

(Lovelock - 1996, p.43; Moon - 1999): quando estamos considerando

"commodities" ou produtos de margem reduzida de lucratividade, quando o foco

das transações está voltado ao curto prazo, quando o custo de manter um

cliente é maior do que o de desenvolver um novo ou quando o ciclo de

recompra é muito longo, os benefícios de um relacionamento mais duradouro

podem não ser o suficiente para apresentar retornos sobre os investimentos

compatíveis com as demais oportunidades para a empresa. No entanto, quando

a qualidade e a avaliação do fornecimento são altamente influenciadas e estão

ligadas ao conhecimento dos hábitos, preferências e necessidades específicas

dos consumidores, como acontece para a quase totalidade dos tipos e

categorias de serviços, com certeza a abordagem trará resultados positivos, na

medida em que fomentará o desenvolvimento da lealdade entre provedor e

consumidores (Peppers et al. - 1999).

Desenvolver um relacionamento de mútuo aprendizado junto a consumidores

previamente escolhidos não é uma tarefa já plenamente cumprida ou realizada

pelas empresas (Fournier et al. - 1998). Aparecem, principalmente, obstáculos

culturais, de processos e organização além das necessidades de investimentos

em programas e equipamentos de informática; além disso, algumas empresas.

acabam por considerar o relacionamento mútuo como uma via de mão única,

com o cliente fornecendo uma série interminável de informações, nem sempre

devidamente aproveitadas e que não geram nenhum retorno para o próprio

cliente (Gwinner et al. 1998).

O conceito de relacionamento, que é planejado para desenvolver confiança e

intimidade entre cliente e provedor, acaba sendo, algumas vezes,

extremamente desinteressante para o consumidor (Fournier et a! - 1998):
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utilização indevida e/ou ineficiente das informações fornecidas, campanhas

enganadoras oferecendo vantagens a consumidores não-fiéis em detrimento de

outros mais antigos, sensação de perda de controle, vulnerabilidade, etc.,

acabam por fazer com que os consumidores vejam as companhias como

inimigas e não como aliadas (Fournier et aI. - 1998).

Para ser alcançada a excelência do relacionamento, o desenvolvimento de um

ambiente de confiança junto ao consumidor com a manutenção de um ambiente

de intimidade positiva e comprometedora deverá, portanto, observar certo

cuidado na ocasião da implantação, bem como na condução do

relacionamento.

A seqüência recomendada por Peppers et al.(1999) é a seguinte:

1. Identificar consumidores:

1.1. complementar base de clientes

1.2. coletar informações adicionais

1.3. consolidar e aperfeiçoar base de clientes

2. diferenciar

2.1. selecionar consumidores valiosos para a organização

2.2. procurar dados de sua história recente com a organização

2.3. "rankear" clientes e determinar segmentos

3. interagir

3.1. buscar opiniões e informações internas, com clientes e concorrentes

3.2. usar comunicações de clientes como oportunidades de negócios

3.3. incrementar troca de informações com clientes atuais e potenciais

3.4. utilizar tecnologia da informação para aperfeiçoamento do
relacionamento

3.5. desenvolver retorno eficaz para reclamações
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4. customizar

4.1. customizar e simplificar relacionamento com clientes

4.2. personalizar comunicações e contatos

4.3. descobrir necessidades específicas dos clientes

4.4. envolver a alta direção no esforço de relacionamento

Após implantação, os processos a serem executados, garantindo o contínuo

comprometimento mútuo, confiança e lealdade, são (Hiebeler et aI. - 1998):

1. esforço contínuo para entender mercados e clientes

1.1.entender ambiente de mercado

1.2. entender necessidades e desejos do consumidor e suas evoluções

1.3. segmentar consumidores

2. envolver o consumidor no projeto de novos serviços

2.1 .desenvolver novos conceitos e planos para serviços

2.2. projetar, implantar e avaliar novas maneiras de prestar serviços

2.3. refinar e customizar os serviços, testando sua eficácia

3. divulgar e vender serviços

3.1. garantir canais de distribuição

3.2. estabelecer preços

3.3. desenvolver estratégias de promoção e propaganda

3.4. desenvolver e aperfeiçoar força de vendas

3.5. processar ordens de serviço

3.6. desenvolver consumidores

4. envolver os consumidores na entrega dos serviços

4.1. oferecer muitas opções de entrega dos serviços

4.2. usar entrega de serviços customizada para atrair e reter consumidores
escolhidos

4.3. identificar necessidades dos consumidores no processo de entrega

4.4. desenvolver capacidade de distribuição
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5. prover serviço ao consumidor

5.1. estabelecer excelência em todos os pontos de contato (troca, hora da
verdade)

5.2. estabelecer contribuições entre funções nos pontos de contato

5.3. treinar empregados para desenvolver expectativas do consumidor em
relação aos serviços

6. gerenciar informações do consumidor

6.1 .construir perfil dos consumidores

6.2. estabelecer informações dos serviços

6.3. medir desempenho e satisfação dos consumidores

Conclusões do capítulo:

1. Atualmente e, sobretudo, para produtos/serviços para os quais o

conhecimento dos hábitos de compra, os anseios e as necessidades

do consumidor são necessários para o fornecimento de um valor

diferenciado, é conveniente que as empresas estabeleçam

relacionamentos de troca intensa de informações com seus clientes.

2. As práticas do marketing de relacionamento que pressupõem

comunicações e trocas de experiências e benefícios nos dois sentidos

(provedor X cliente), são as indicadas para se conseguir esta

intimidade com o cliente.

3. A intimidade propicia o desenvolvimento de confiança e o

comprometimento entre consumidor e provedor, fatores essenciais

para se conseguir a lealdade daquele, principalmente tratando-se de

serviços (Pine 11 et aI. - 1995), já que a simultaneidade entre

produção e consumo não permite que se garanta qualidade somente

através da conformidade com as especificações (Wirtz e Bateson -

1999).
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4. As técnicas e procedimentos do marketing de relacionamento

necessitam ser criteriosamente implantadas, através de processos

que garantam sua adequação ao tipo de estratégia e organização,

sob a pena de se provocar, junto aos consumidores, reações

contrárias às previstas e desejadas.

5. A garantia de continuidade e desempenho eficaz do marketing de

relacionamento baseia-se na implantação e condução de processos

que sejam flexíveis o suficiente para atender às novas necessidades

e requisitos advindos do conhecimento e intimidade estabelecida com

o cliente (Peppers et aI. - 1999).
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5.2.5 - a industrialização da intimidade em serviços

Neste capítulo abordaremos o conceito de industrialização dos serviços bem

como sua possível interface com a garantia da eficácia e adequação dos

processos de relacionamento e intimidade com o cliente. Procuraremos

responder às perguntas: O que é e quando é indicada a industrialização dos

serviços? Quais os benefícios esperados e para qual tipo de

serviço/necessidade do cliente?

Industrialização dos serviços: aproveitar as eficiências da indústria no setor de

serviços.

A idéia da "industrialização dos serviços" aparece na literatura em 1972, com o

artigo de Levitt, que discute como se poderiam aproveitar, na área dos serviços,

os desenvolvimentos já alcançados na indústria manufatureira. No artigo, Levitt

compara a abordagem pouco quantitativa ou pouco racional que normalmente

se utiliza para analisar e gerenciar serviços. A visão do autor está relacionada à

imagem do serviçal ou escravo servindo a alguém de uma maneira primitiva e

muito dependente do esforço físico ou de sua dedicação pessoal; as

abordagens, normalmente, são pouco científicas, exatamente o oposto

daquelas da área industrial ou de manufatura, na qual os administradores

sempre se preocupam em como se deveria melhorar a realização do trabalho a

partir de uma visão integrada e de sistemas. Como resultado, os métodos e

ferramentas utilizados proporcionam maior produtividade e eficiência para a

indústria, deixando os serviços num nível de mediocridade não-compatível com

a importância deles na economia. Enquanto os caminhos da melhoria de

desempenho na manufatura são buscados a partir da intensa utilização de

técnicas quantitativas, de melhorias de processos, de readequações

organizacionais, de incentivos, de controles, de auditorias, etc., para os serviços

a busca é centralizada em quem executa as tarefas, ou seja, para se ter um
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serviço melhor sempre se pensa em melhorar o desempenho dos indivíduos

que o realizam em vez de buscar melhorar processos e sistemas. Essa diretriz

de abordagem limita as possibilidades de intervenção gerencial somente ao

treinamento e capacitação dos executantes das atividades, não sendo

aproveitadas as demais técnicas e procedimentos tão comumente vistos em

ambientes de manufatura.

Como exemplo bem sucedido de industrialização dos serviços, Levitt (1972)

analisa o caso McDonald's, em que os padrões, projeto adequado do serviço e

das instalações retiram do empregado qualquer poder de decisão (e, portanto,

de erro) na realização do serviço, conseguindo-se manter e garantir padrões de

desempenho quaisquer que sejam os empecilhos e dificuldades particulares da

operação. O pacote de valor "industrializado" entregue ao consumidor vai além

do hambúrguer, ou seja: a rapidez, a limpeza do local, a garantia da qualidade,

o tratamento delicado e a previsibilidade das situações também fazem parte da

transação e da experiência do serviço.

As idéias são nitidamente avançadas para a época (1972), sendo válidas até

hoje. A idéia da indivisibilidade entre produtos e serviços, com a composição do

valor para o consumidor sendo encarada de maneira mais ampla como um

pacote de produtos e serviços voltados para uma necessidade, ainda hoje

(1999) é comentada com um certo sentido de inovação (vide Wise e

Baumgartner - 1999). Como exemplo, Levitt (1972) analisa uma iniciativa

pioneira nos USA, na qual uma companhia de petróleo, percebendo a lacuna

existente entre as necessidades reais dos consumidores e o pacote de

serviços/produtos fornecidos pelas montadoras de automóveis e seus

distribuidores, montou uma operação integrada e gigantesca de reparos em

autos. Todos as etapas e módulos de serviço foram cuidadosamente projetados

e equipados com aparelhagem especializada e altamente eficiente; os postos

operavam também em horários noturnos a fim de minimizar o tempo em que o

proprietário ficava sem o seu carro. Apesar de o conceito estar perfeitamente
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alinhado com os padrões mais eficientes de industrialização, a iniciativa foi mal

sucedida por problemas de gestão equivocada (segundo Levitt - 1972). Apesar

desse problema gerencial ter seu grau de influência, provavelmente outro fator

preponderante para o fracasso foi a tentativa de industrialização somente do

"back-roorn", esquecendo-se do "front-office" ou relacionamento com o cliente.

O modelo proposto nesta tese procura abordar exatamente esta região de

intimidade com o cliente, geralmente esquecida nos esforços de racionalização

e aumento da eficiência dos serviços. Como conclusão, Levitt (1972) coloca as

duas principais distorções observadas na condução da gestão de serviços:

1. serviços são vistos de uma maneira marginal em relação aos

produtos tangíveis, recebendo, por isso, atenção marginal,

respeitabilidade marginal, sendo, muitas vezes, realizados por

funcionários com desempenho marginal e

2. serviços são tratados como tarefas desempenhadas individualmente

por pessoas, trabalhando isoladamente, fornecendo o melhor de si,

mas sem contar com as mínimas técnicas de ajuda e racionalização

tão comuns nas atividades industriais.

Em outro artigo posterior (1976), Levitt analisa a grande quantidade de serviços

escondida nos produtos, desde os necessários para sua execução até os

acessórios e complementares para sua instalação, operação e manutenção.

Essa fatia apreciável do produto interno do país não apresenta a evolução de

eficiência igual àquela observada na indústria, surgindo aí uma possível

explicação para o menor crescimento da produtividade nos países

desenvolvidos em relação aos que estão em desenvolvimento: em função dos

países mais desenvolvidos terem as economias mais voltadas à prestação de

serviços, que, por sua vez, não teve sua produtividade melhorada, as taxas

médias de crescimento da produtividade global para esses países estiveram

abaixo das dos seus concorrentes menos desenvolvidos. No artigo, Levitt

(1976) esboça possíveis critérios de industrialização dos serviços, sempre, no
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entanto, referindo-se somente às atividades do "back-room". Assim, critérios

como o da divisão do trabalho, automatização, operação em grandes lotes

visando à economia de escala, utilização de equipamentos e sistemas

especializados, etc. são os que permeiam as suas recomendações.

Um dos primeiros textos que aplica especificamente técnicas de gestão de

operações na administração de serviços é o de Sasser (1976), no qual são

analisadas soluções para gestão da demanda e da capacidade para a

prestação de serviços. No entanto, ainda se reconhece a não-aplicação integral

todas as técnicas disponíveis de gestão das operações na administração dos

serviços (Johnston - 1994)

Na industrialização deve-se prever a participação do consumidor!

Uma das características básicas dos serviços é a profunda relação que existe

entre a sua produção e a sua comercialização. Esse relacionamento é tão

importante que Eiglier (1977) criou uma palavra para exprimir a operação

integrada característica dos serviços: SERVUCTlON = junção de "service" +

"production"; outros autores também ressaltam a importância da interação

(Lovelock e Young - 1979; Langeard et aI. - 1981; Bateson - 1995, p.11 e 91;

Lovelock - 1996, p.22, além de outros; vide, também, comentários no capítulo

5.1.1). Dessa maneira, não faz sentido pensar-se em uma industrialização

somente do "back-room": este está tão integrado e é tão dependente do que se

transaciona no "front-office" que sua otimização muito provavelmente não

corresponderá à otimização do serviço como um todo.

Em 1979, Lovelock e Young analisam esse lado da otimização da produtividade

mais voltado ao cliente e seu comportamento, mostrando que uma

industrialização eficiente e eficaz passaria obrigatoriamente por uma visão

integrada da prestação do serviço, considerando, também, as atividades

exercidas pelo consumidor. Após citarem casos de melhorias e de introdução

de inovações em serviços não aceitas pelos consumidores, Lovelock e Young
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recomendam que sejam tomados alguns cuidados a fim de se eliminar ou, pelo

menos, diminuir a resistência do consumidor a acatar inovações nos processos

de fornecimento dos serviços. São eles:

1. Desenvolver um ambiente de CONFIANÇA e mútuo respeito em

relação ao consumidor (a melhoria será acatada como benéfica e

sem desconfianças).

2. Entender os hábitos e preferências do consumidor (não introduzir

modificações que não possam ser absorvidas por ele).

3. Testar preliminarmente novos processos e equipamentos (melhorias

não consolidadas podem assustar o consumidor).

4. Compreender os fatos determinantes do comportamento do

consumidor (examinar as razões das características daquela

particular demanda a fim de melhorar o que realmente é importante

para ele).

5. Ensinar o consumidor a utilizar as inovações dos processos de

serviços (diminuir ou eliminar barreiras para a introdução de novos

processos) .

6. Divulgar e promover os benefícios e estimular a experimentação (criar

expectativas positivas para facilitar a introdução das melhorias).

7. Monitorar e avaliar constantemente o desempenho dos processos

(fazer as correções necessárias).

Dessa maneira, por participar do processo de produção e ser também

responsável por seu desempenho, o cliente precisa ser profundamente

envolvido na sua industrialização. A participação, que deve justificar-se através

da transferência de valor ou de algo que adicione valor ao consumidor (Heskett

- 1986 p.41), pode se dar através da execução de tarefas e/ou atividades de

conteúdo físico (levar a própria mala, servir o próprio prato, etc.) antes

prestadas pelos funcionários do provedor ou por operação de máquinas e/ou
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equipamentos que substituem os empregados do provedor (máquina de café,

de refrigerante, etc.) (Langeard et at. - 1981, p.115). Levitt (1976) também

apresenta estrutura semelhante de classificação das atividades que poderiam

ser industrializadas, ou seja: atividades nas quais se substitui o esforço humano

por equipamentos de alto conteúdo tecnológico (equipamentos de raio X para

exame do conteúdo das bagagens numa viagem, de escaneamento em

supermercados, etc.), se substitui o esforço dos funcionários do prestador de

serviços por novos sistemas e processos ou se utiliza uma solução híbrida.

Esses conceitos e critérios de participação, no entanto, continuam focados na

utilização de técnicas de produção para desempenho das atividades de apoio

aos serviços, e não para auxílio na gestão do processo integrado da

manutenção de um relacionamento duradouro com clientes previamente

escolhidos. Schlesinger e Heskett (1991 b) reconhecem a limitação da

abordagem quando afirmam que uma industrialização dos serviços do tipo que

se pratica em um fast-food como McOonald's, não pode auxiliar na recuperação

de clientes.

Há muito mais a executar do que simplesmente industrializar o "beck-room":

Os objetivos da gestão de um serviço devem estar muito além do aumento de

sua eficiência. Tais objetivos seriam o de estabelecer e continuamente

fortalecer um relacionamento com clientes convenientes de serem atendidos,

sob o ponto de vista do provedor dos serviços (Levitt - 1981; vide, também, o

capítulo 5.2.4). Há, segundo Levitt (1981), muitas maneiras de se proporcionar

este fortalecimento, muitas delas podendo ser sistematizadas ou

industrializadas.

As técnicas de produção passaram, nas últimas duas décadas, por sensível

desenvolvimento (Bolden et aí. - 1997; Pilkington e Liston-Heyes - 1999). Além
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daquelas mais tradicionais, tais como: (Bowen e Lawler 111- 1992 e 1995;

Bowen e Youngdahl- 1998)

1) simplificação das tarefas,

2) divisão clara do trabalho,
3) padronização dos serviços,

4) substituição da mão de obra por equipamentos e sistemas e
5) pouca delegação de decisões para o funcionário,

existem outras, mais atualizadas, que englobam (Bolden et aI. - 1997):

6) melhoria e gestão da qualidade (controle estatístico do processo,

TOM (total quality management), TPM (total productive maintenance),

OFD (quality function deployment), etc.)

7) busca da eficiência e redução de custos (Just in Time, racionalização

de estoques, mapeamento e análise de processos, fluxos, lay-out e

logística, downsizing, terceirização, benchmarking, técnicas de

controle de custos, gestão da cadeia de suprimentos, etc.)

8) responsividade ao consumidor (engenharia simultânea, manufatura

flexível , operação em células, reengenharia de processos de

negócios, .etc.)

9) desenvolvimento da tecnologia (CAD/CAM/CIM - computer aided

design, computer aided manufacture, computer integrated

manufacture, etc., manufatura flexível, tecnologia de grupos, sistemas

automatizados, EDI - electronic data interchange, etc.)

10)desenvo/vimento do empregado (rotação das atribuições (job

rotation), trabalho em grupo, enriquecimento do trabalho, etc.)

A essas técnicas podemos adicionar aquelas referentes à manufatura enxuta

(Womack et aI. - 1990, Womack e Jones - 1996 e Bowen e Youngdahl - 1998):
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11) alta eficiência com lotes de produção menores

12) valor especificado pelo cliente /

13) visão integrada da cadeia de produção e fornecimento /

14) trabalho em fluxo contínuo e não-eJepartamentalizado por

especialidades

15) produção/fornecimento puxado (só produzirlfornecer quando

solicitado)

16) perfeição (erro e desperdício zero)

A aplicação dessa gama adicional de técnicas e procedimentos

(industrialização) à gestão dos serviços, torná-Ios-á com certeza os mais

eficientes e menos dependentes do humor dos funcionários de atendimento

(Kolesar et aI. - 1998; ver exemplos de empresas bem sucedidas que aplicaram

as técnicas citadas em Bowen e Youngdahl (1998)). Dessa maneira, como

afirmam Bowen e Youngdahl (1998), os avanços e inovações de desempenho,

mais explorados na área de manufatura, poderão ser compartilhados pela área.

de serviços; a opinião é exatamente oposta à de Heskett (1986, pA) quando

propõe ser a área de serviços quem fornece experiências e "insights" para a

manufatura, tais como: a necessária coordenação entre produção e marketing,

a gestão da demanda e do fornecimento sem estoques intermediários, a

preocupação com introdução de inovações nas organizações que

compreendam e relacionem consumidores com empregados, etc. Na verdade, a

discordância somente fortalece a nossa impressão de mútua dependência,

relacionamento esse que pode ser sintetizado na figura 5.2.5.a a seguir:
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pacote de serviço
resultado padronizado
front officel back room

diferenciação baixa entre os empregados
aliguns estoques de bens facilitadores

oportunidades de automação

Linha de Produção
Manufatura

I
'transferência

••I '.

'\ '-----------------"

inovação\

Linha de Produção
Serviço

produto tangível
produto padronizado

competências técnicas isoladas em grupos
diferenciação baixa entre os empregados
estoques elevados de produto acabado

Capital intensivo

I Produção Enxuta (Manufatura) II ,
alta eficiência com lotes de fornecimento ,I Ialta eficiência com lotes de produção menores

menores I fluxo contínuo para produção
fluxo contínuo para fornecimento transferência I produção puxada Just in Time
fornecimento puxado Just in Time 1+1orientação para adição de valor através da

orientação para adição de valor através da I cadeia de produção
cadeia de fornecimento intenso foco e envolvimento do consumidor

•. n_t_en_s_o_f_o_co_e_tr_e_in_a_m",",e::-n_to_d_o_co_n_s_u_m_id_o_r--.JI I "empowerment" do empregado"empowerment" do empregado .

-~ ~
--~-------~-~~ergênCia ~

Produção Enxuta (Serviços)

Customização em massa
Manufatura e Serviços

flexibilidade e responsividade foco em consumidores individuais
integração e desagregação da cadeia de adição de valor

empowerment de empregados e trabalho em grupos
gestão do conhecimento organização em redes

Fig. 5.2.5.a - A convergência entre as orientações de Serviço e de Manufatura -

adaptado de Bowen e Youngdahl - 1998

A aplicação das técnicas de industrialização ao relacionamento (intimidade)

com o cliente dos serviços que assim o requerem necessita de algumas

reflexões: primeiro, a idéia de que industrializar necessariamente passa pela

redução de opções ao consumidor, tal como acontece em um cardápio de "fast-

food" , não é verdadeira; com as atuais técnicas de redução de lotes

econômicos, tempos de "set-up" e informatização, a restrição não mais

necessariamente se faz presente. Hoje, industrializar o fornecimento do serviço
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não é reduzir opções para obter economias de escala. mas sim flexibilizar e

modularizar a produção para se fornecer mais valor (economia de escopo).

Em segundo, a idéia de que não é possível aumentar a produtividade de

determinados serviços por uma impossibilidade técnica: não existe técnica que

permita um quarteto de músicos realizar um concerto em metade do tempo

(Kolesar et aI. - 1998). Mas, se analisarmos a produção do músico sob outro

ponto de vista, ou seja, do número de consumidores beneficiados com

determinado concerto, e constatarmos o poder da divulgação da música via

formato MP3 através da INTERNET, por exemplo, verificaremos que o músico

apresentará um excepcional aumento de sua produtividade, além da

possibilidade de expansão de sua rede de clientes, da velocidade de divulgação

e globalização de sua música e de outros benefícios. Uma aula planejada a

distância com recursos multimídia ou uma tele-cirurgia seriam outros exemplos

igualmente válidos.

Por último, o sentimento de que uma industrialização corresponde a uma

desumanização na prestação do serviço também é equivocado. Processos de

fornecimento do serviço ajustados e, principalmente, devidamente

automatizados podem fazer com que o atendimento e o fornecimento sejam

mais propriamente conformados às reais necessidades dos clientes. Todos os

sistema de gestão do relacionamento com o consumidor (CRM = customer

relationship management) buscam exatamente proporcionar ao cliente, de

modo personalizado e otimizado, a satisfação de suas necessidades. Seybold

(1998) propõe toda uma série de critérios e procedimentos que caracterizam o

relacionamento personalizado aplicado ao comércio eletrônico, podendo ser

sintetizados em (Seybold - 1998, p. XVIII):

1. focalizar o consumidor certo (escolher, em função da estratégia, o

consumidor-alvo );
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2. apropriar-se da experiência total do consumidor (conhecer suas

necessidades de maneira ampla, total e integrada, respeitando-lhe a

individualidade e proporcionando-lhe o controle sobre a sua experiência);

3. ajustar e otimizar os processos de negócios que impactam o consumidor

(identificar o consumidor alvo, otimizar os processos sob o seu ponto de

vista, disponibilizar-lhe clara visão desses processos, introduzindo neles

contínuas melhorias baseadas no retorno das informações do

consumidor);

4. disponibilizar informações completas sobre o consumidor a todos que

possam, na companhia provedora dos serviços, manter contato com ele;

5. possibilitar ao consumidor que ele mesmo projete e escolha seu serviço;

6. facilitar as coisas para o consumidor (deixá-lo ter acesso a todas as

informações e dados que facilitem a especificação e realização dos

serviços);

7. fornecer serviço personalizado (personalizar ofertas e tipos de interação

em função das preferências e histórico do cliente; cada cliente deve ser

estimulado a deixar algo de si a cada interação) e

8. fomentar a criação de comunidades junto a seus consumidores.

Por experiência própria, a Iivraria que me proporciona melhor e mais caloroso

atendimento, não importando a hora do dia ou da madrugada em que desejo

comprar livros, quantas vezes mudo de idéia ou qual vendedor está a serviço, é

a Amazon Books, na INTERNET.

Na tabela 5.2.5.a, apresentamos uma análise paralela entre a evolução do

relacionamento com o cliente, as providências para sua industrialização e os

princípios do comércio eletrônico (vide numeração segundo regras de Seybold

(1998) citadas anteriormente):
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I Faço testes para I
: identificar melhor I'

I provedor dos serviços
i

I
t

I Realizo negócios com I

I
· o provedor escolhido: I

a qualquer hora :
I em qualquer lugar I
1

I através de qualquer :.1 _

meio I I
! de maneira rápida t i
: interagindo e: I

i escolhendo entre
I muitas alternativas

I

t

I Forneço informações I
I para a realização dos h

neqocios

Processos de gestão do
relacionamento com os
clientes

Banco de dados

Critério E-com

5

3

6

4

2

8

1

7

4

Providências gerenciais

Tabela 5.2.5.a. - Evolução do relacionamento com cliente e processos recomendados
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A partir desses critérios, do atual elenco de técnicas de gestão da produção e

operações e das idéias de Kolesar et aI. (1998), temos os 7 princípios básicos

para o projeto de processos de industrialização da intimidade para serviços:

1) Projetar processos para conhecer o consumidor, sem depender

exclusivamente da experiência dos funcionários de contato:

(a) processos para a customização do serviço, ajustando o seu

fornecimento a cada necessidade específica do cliente;

(b) processos para conhecer e antecipar desejos e necessidades

do consumidor, acompanhando seu histórico e perfil de

preferências;

(c) incrementar o valor percebido, personalizando o fornecimento

e projetando uma imagem de competência e empatia;

(d) aumentar a recuperação de consumidores reclamantes,

sabendo imediatamente quando existe falha e respondendo

com atividades customizadas a cada situação/consumidor e

(e) eliminar trabalho desnecessário, simplificando e racionalizando

processos

2) Buscar fornecer o serviço completo desejado em um só encontro,

sem retornos ou várias idas ao local da prestação dos serviços.

3) Promover auto-serviço que aumente o valor percebido. Alguns

processos de serviços, quando realizados diretamente pelo

consumidor, proporcionam-lhe maior flexibilidade e controle

(Kolesar et aI. 1998). Langeard et aI. (1981), ao analisar a

disposição à participação do consumidor em determinado serviço,

concluem que o tempo disponível para executar a atividade, o nível

de eficiência requerido e a percepção de controle (ou aversão ao

risco) são condicionantes dessa disposição; os pesquisadores

identificaram, também, que existem consumidores mais propensos
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a participar e outros que evitam fazê-lo, sugerindo, inclusive,

utilizar-se da propensão à participação como variável de

segmentação. Dessa maneira, um cuidado especial deve ser

tomado ao decidir-se sobre quais processos/atividades podem ser

transformadas em auto-serviço, sem o perigo de destruir valor

entregue ao consumidor.

4) Proporcionar ao consumidor o fornecimento completo para

satisfazer a sua necessidade e não só a do serviço principal; o

provedor deverá coordenar todo o processo de fornecimento do

serviço, mesmo que esse aja simplesmente como um integrador de

outros fornecimentos.

5) Deixar o consumidor projetar seu próprio serviço; disponibilizar

menu de opções que possibilite ao cliente efetuar suas escolhas e

customizar o serviço. Essa providência, que agrega valor ao

consumidor e ao provedor dos serviços e está ligada à flexibilidade

necessária do sistema de prestação do serviço, deverá ter seus

resultados avaliados e medidos a fim de gerenciar a customização

e dirigi-Ia a clientes que representem retornos maiores para a

empresa prestadora dos serviços.

6) Acumular a competência na prestação do serviço através de seus

processos e sistemas e não só a partir de seus empregados de

atendimento; a rotatividade de pessoal e o difícil controle sobre sua

motivação e atitudes torna custoso manter a estabilidade da

qualidade necessária para garantia dos resultados do serviço.

7) Construir um relacionamento a longo prazo com o consumidor; esse

tipo de relacionamento é diferente para diferentes tipos de serviços:

um relacionamento fortalecido para um serviço simples pode ser

conseguido através da confiança na estabilidade do fornecimento

(fornecer sempre o prometido, dentro do prazo e na conveniência
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do consumidor), enquanto, para um serviço de maior complexidade,

pode se firmar através de uma história de atendimentos

personalizados e customizados.

Conclusões do Capítulo:

1. A industrialização, ou a aplicação de técnicas quantitativas e estruturadas de

administração à gestão dos serviços, principalmente aquelas mais atuais

("Iean productíon"), parece ser interessante e útil, não havendo necessidade,

em função das novas tecnologias viabilizadoras já existentes, do sacrifício

do número ou do tipo de opções disponibilizadas aos consumidores.

2. Por ser composto por sistemas complexos e depender da participação do

cliente, o fornecimento do serviço apresenta um elevado grau de

imprevisibilidade. A maneira convencional de se lidar com isso e de se

introduzir flexibilidade no sistema é fazer com que os funcionários de contato

solucionem os problemas e garantam o desempenho das atividades

estratégicas para a satisfação e retenção do consumidor (Bowen e Lawler 111

- 1992); no entanto, é também interessante ter-se projeto dos processos e

aplicar-se técnicas de gestão estruturadas para essa garantia, deixando a

cargo da "linha de frente" somente as atividades de humanização do

contato.

3. Não há separação clara entre problemas típicos da gestão dos serviços ou

da gestão das operações industriais, uma vez que, adotando-se uma

perspectiva mais ampla, todos os produtos possuem uma dimensão

intangível e os serviços precisam ser "tangibilizados" para construir, na

mente do consumidor, uma idéia de seu posicionamento (Levitt - 1981);

dessa maneira, para a retenção do consumidor, deve-se:
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a. tangibilizar o intangível;

b. reafirmar constantemente os benefícios e vantagens do serviço

e

c. industrializar os processos.

4. A industrialização da intimidade do cliente é possível e permite a criação de

maior valor no fornecimento de serviços a clientes previamente escolhidos.

5. As diferenças entre a industrialização do back-room, do tipo proposta por

Levitt (1972) e a industrialização da intimidade podem ser sintetizadas na

tabela 5.2.5.b a seguir:

Industrialização Industrialização da
convencional intimidade

Foco do Negócio do Baixo custo Diferenciado
serviço Alto volume Personalizado

Customizado

Ligação com o Transação única Relacionamento
Consumidor Tempo curto Tempo longo

Tecnologia Rotineira Não rotineira

Simples Complexa

Ambiente Previsível Não-previsível

Poucas surpresas Muitas surpresas

Expectativas em Teoria X Teoria Y
relação às pessoas

Tab. 5.2.5.b - diferenças entre industrialização do back-room e da intimidade com o

cliente - adaptado de Bowen e Lawler 111 - 1992
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5.2.6 - a percepção de risco pelo cliente

Neste capítulo analisaremos o conceito de percepção de risco e de sua gestão

como fatores decisivos para o desenvolvimento da confiança entre provedor e

cliente do serviço e a construção de um forte relacionamento entre eles,

fundamentando uma estratégia de retenção. Procuraremos determinar as bases

para uma proposta de segmentação psicográfica de clientes centrada na sua

percepção de risco.

o que é risco percebido; análise para o fornecimento de serviços:

Um dos modelos que procura explicar as atitudes de compra e que pode ser

utilizado para uma eventual segmentação de clientes é a sua percepção de

risco (Heskett - 1986; Bateson - 1995, p.28). Essa percepção é particularmente

importante para serviços, por serem estes mais complexos do que os produtos,

dadas a sua heterogeneidade, perecibilidade e intangibilidade, características

que ocasionam o crescimento do risco percebido (Mitchell - 1999). Geralmente

a aquisição de um serviço é associada a um maior risco porque existem menos

informações disponíveis, não há padronização do serviço, critérios claros de

avaliação (fornecimento depende também da participação do cliente) nem

garantias contra um desempenho insuficiente. (Heskett - 1986).

A idéia de associar-se o comportamento do consumidor ao conceito de risco

percebido foi primeiramente aventado por Bauer, em 1960 (segundo citação em

Mitchell - 1999; vide, também, Bateson - 1995, p.29); desde essa data, o

conceito continua recebendo atenção de pesquisadores e profissionais, sendo

instrumento poderoso para explicar o comportamento do consumidor, já que

este quer evitar erros e maximizar a utilidade de uma compra. A análise de risco

percebido serve para auxiliar nas decisões e ações sobre posicionamento de

produtos e serviços, para desenvolvimento de marcas, para segmentação de

clientes com base nas estratégias de redução de risco percebido, etc.
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o risco percebido pode ser dividido em: risco da categoria e risco relacionado à
marca. Quanto aos tipos possíveis, temos (Bateson - 1995, p.29): risco

financeiro, ou seja, possibilidade de perdas monetárias caso a compra seja

equivocada ou não atenda aos requisitos desejados; risco de desempenho, ou

seja, o serviço pode não atender às necessidades para as quais foi contratado;

risco físico, ou seja, o cliente pode ser injuriado fisicamente se o serviço for mal

fornecido; risco social, ou seja, aquele associado à possibilidade de perdas de

status ou ao medo de reações negativas do grupo. Em Ward e Sturrock (1998),

aparecem, ainda, o risco de tempo, ou seja, expectativas de ter o prazo não

cumprido; risco psicológico, ou seja, de ameaça à auto-imagem, e risco de

oportunidade, ou seja, a possibilidade da perda da oportunidade de realizar a

compra.

O consumidor médio tem informações limitadas, poucas experiências

semelhantes e memória não totalmente confiável (Mitchell - 1999); por outro

lado, uma análise de compra e a manutenção de um relacionamento entre

cliente e provedor são compostos por observações subjetivas, que dificultam

mais a medição, não se conseguindo avaliar objetivamente o risco de uma

decisão. Portanto, o risco percebido nunca é objetivo.

Mitchell (1999) apresenta estudo comparativo entre as várias definições de

risco e chega à conclusão de que a melhor delas, sob o ponto de vista de

facilidade de compreensão, capacidade de previsão, confiabilidade, validade,

praticidade e usabilidade, é a representada por:

Risco percebido = 2:n importância das conseqüências negativas +

probabilidade das conseqüências negativas

onde n = tipos de risco percebido aplicáveis ao caso

É interessante notar-se que o modelo, de soma (importância + probabilidade),

ao contrário do que, intuitivamente e por semelhança com a teoria das

probabilidades, seria mais correto (importância X probabilidade), mostrou ser,
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em função de resultados obtidos a partir de experiências citadas por Mitchell

(1999), o mais explicativo; ainda como resultado destas investigações, Mitchell

(op. cit.) conclui ser a importância o melhor critério para uma eventual

segmentação, uma vez que a probabilidade de conseqüências negativas

mantém uma correlação alta com a escolha da marca.

Implicações da percepção de risco nas decisões de compra e relacionamento

com o cliente:

Geralmente os consumidores gostam de saber antecipadamente o que estão

comprando, quais as características e qual será o desempenho do produto ou

serviço adquirido (Lovelock - 1996). Se, conforme afirma Bateson (1995, p.31),

partirmos do pressuposto de que o consumidor é averso ao risco, então uma

estratégia para manter um relacionamento a longo prazo entre provedor e

cliente seria a de se reduzir o risco percebido. A percepção de menor risco gera

uma atitude de confiança e de comprometimento, aumentando os custos de

troca para o consumidor e fortalecendo o relacionamento de longo prazo. Desta

maneira, a percepção de risco antecede confiança: um resultado do

desenvolvimento da confiança é a redução do risco percebido (Mitchell - 1999).

A inerente característica de intangibilidade dos serviços favorece o

desenvolvimento de um relacionamento baseado em confiança que, por sua

vez, confere mais tolerância a erros e desvios (Berry - 1999). Em seu artigo,

Johnston (1995a) defende a proposição de que consumidores envolvidos com

os processos de serviço ampliam a "zona de tolerância", que é a faixa dentro da

qual um serviço é avaliado como cumprindo seus objetivos (vide definições no

capo 5.2.1); Consumidores mais aversos ao risco pagam mais por serviços bem

projetados (Heskett - 1986); assim, os sistemas e processos de fornecimento

de serviços desempenham um papel fundamental na redução do risco real e do

percebido para um serviço (Heskett - 1986, p.23), uma vez que transmitem

pistas ao consumidor para formação das opiniões.
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Diferentes pessoas têm percepções diversas de risco sobre a mesma situação,

mas o maior redutor de risco é a marca. As percepções de risco mais difíceis

de se medir são as sociais e psicológicas, exatamente as que mais influem na

escolha de uma marca; por isso, tendo sido escolhida uma marca, há distorções

nas percepções dos demais riscos não-associados a ela, tais como os

financeiros, físicos, de tempo, de desempenho e de oportunidade (Mitchell -

1999).

Um outro redutor de risco bastante importante, para serviços, é a indicação de

um amigo (Bateson - 1995, p.31). Como, principalmente para o caso da

prestação de serviços, o consumidor tem que tomar decisões a partir de poucas

informações sobre situações intangíveis, uma maneira de agregar valor é

através do fornecimento de pistas sobre desempenho e resultados do serviço

antes de sua execução (Devlin - 1998).

Às vezes e para alguns serviços, alguma percepção de risco pode ser positiva,

principalmente em ambientes monótonos, de escolhas constantes; nesse tipo

de situação, o consumidor pode querer mudar de marca para testar outros

padrões ou experiências de serviço (Mitchell - 1999).

Retenção do cliente e redução da percepção de risco:

Segundo citado por Ward e Sturrock (1998), existem 37 maneiras de se reduzir

a percepção de risco em uma compra genérica.

Para serviços, além da marca e de indicações de amigos, outros critérios e

procedimentos que reduzem o risco percebido são:

• Execução, pelo próprio consumidor, de atividades e processos de

fornecimento do serviço (auto-serviço): Em seu estudo sobre

comportamento do consumidor e disposição em participar dos processos de

fornecimento dos serviços, Langeard et aI. (1981) descobriram que duas

dimensões são de crucial importância para o consumidor tomar sua decisão
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de participar ou não: tempo (prazo) disponível para realizar a tarefa e

necessidade de controle sobre a situação, visando a diminuir a percepção

de risco. As maneiras mais tradicionais de prestação dos serviços (provedor

executando todas as atividades) foram classificadas como as que

possibilitam menor controle; para os serviços mais simples e cujos

resultados são mais importantes do que o modo ou os processos de seu

fornecimento, os consumidores optaram por delegar a realização das tarefas

ou atividades, enquanto para outros, cuja avaliação depende mais dos

processos de realização do que dos resultados em si, a escolha recaiu em

executar por conta própria. Os serviços analisados foram de variados tipos,

desde auto-operação de bombas de gasolina, viagens aéreas, operações

em caixas eletrônicos de bancos, etc. e indicam que a confiança e bem-

estar do cliente aumentam com a sua maior participação nos processos de

fornecimento dos serviços. O envolvimento do consumidor é função do

prazer de comprar o produto ou serviço, de seu valor simbólico, da

importância do risco e da probabilidade de erro na compra (Mitchell - 1999).

• Aumento do controle percebido: A idéia de redução do risco percebido

através do aumento do controle percebido, é fundamentada na hipótese de

que, quando um evento é mais previsível, terá menor impacto negativo

sobre o consumidor (Bateson - 1985). A experiência mais gratificante para o

consumidor é aquela na qual ele tem muitas alternativas para escolher e

mantém controle sobre elas (Bateson e Hui - 1990). Segundo os autores, o

comportamento do consumidor em um encontro de serviço só pode ser

explicado se analisarmos os aspectos interpretativo e avaliativo: em

qualquer encontro o consumidor interpreta pistas e avalia o que está

recebendo de acordo com elas e com sua experiência acumulada, tomando

suas decisões. Os estudos de Bateson e Hui (1990) concluíram que a

satisfação do consumidor com a experiência do serviço é determinada pela

percepção de controle durante o encontro do serviço, sendo uma variável

chave que influencia suas respostas e seu comportamento. Como variáveis
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e critérios que contribuem para a percepção de controle do consumidor,

Bateson e Hui (op. cit.) propõem:

a) Procedimentos e regras que limitam a participação do

consumidor, causam-lhe percepção de pouco controle;

b) situações com menos possibilidades de escolha causam-lhe

sensação desagradável;

c) a previsibilidade aumenta a percepção de controle;

d) a customização aumenta o número de alternativas, mas

diminui a previsibilidade. Dessa maneira, decisões de

customização ou de padronização dos serviços representam

um "trade-off' estratégico e são funções do tipo de serviço:

para serviços não rotineiros, ter possibilidade de escolha é

melhor do que sacrificá-Ia em benefício de uma rapidez ou

produtividade e

e) outros fatores de influência na percepção de controle são:

tipo de aglomerações e densidade de clientes, informações

sobre o serviço que está sendo prestado e seu andamento,

distrações e atividades na fila de espera e projeto e

arquitetura convenientes do ambiente do serviço.

• Garantia: Quando o conhecimento do cliente sobre o serviço a ser fornecido

é baixo e o serviço é complexo, o oferecimento de garantia reduz a

percepção de risco (Hart - 1988). Segundo o autor, uma garantia do serviço

prestado deve ter as 5 seguintes características: primeiro, ser incondicional,

isto é, não ter exceções que façam com que o consumidor necessite

recorrer à justiça para interpretar e fazer valer os seus direitos; segundo,

deve ser fácil de entender e de comunicar, escrita numa linguagem simples

e concisa; terceiro, deve fazer sentido, isto é, garantir aspectos que

realmente importem na prestação do serviço; quarto, deve ser fácil de ser
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utilizada; e, por último, deve ter procedimentos que garantam a fácil

realização da compensação ao consumidor. Uma garantia sem riscos para o

provedor, geralmente é de pouca valia para o consumidor, não sendo capaz

de reduzir sua percepção de risco; uma garantia séria apresenta, como

resultado suplementar, um estímulo à melhoria de desempenho operacional

do prórpio provedor, já que, se os custos de garantia forem altos, a empresa

provavelmente não estrá operando adequadamente.

A seguir, fornecemos uma tabela de identificação das principais maneiras de se

reduzir a percepção de risco por parte do cliente, consolidando as

recomendações de vários autores:
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Momento Redutor do Risco Percebido
Ação Recomendada! Processo a

Desenvolver
Imagem corporativa

gestão da MarcaAntes da Compra Andreassen e Lindestad, 1998

Informações de outros clientes gestão de clientes (Customer
Relationship Management), das

Peppers e Rogers, 1993 reclamações, do processo de
recuperação, dos índices de retenção

Pistas/Informações/ Propaganda divulgar informações sobre aspectos
tangíveis! instalações! equipamentos,

Clow, Tripp e Kenny, 1996 disponibilidade, garantia/ firmeza/
competência, empatia e, principalmente,
sobre confiabilidade

Oportunidade de experimentar ou projetar processos separados para
testar o serviço antes da decisão diagnóstico e implementação (processo

de compra com 2 compras e 2 decisões)

Lovelock, 1996
disponibilizar testes ou experiências
prévias sem compromisso

Garantia do Serviço oferecer garantia sem restrições,
especificada através de termos claros,

Bateson, 1995
consistente, fácil de utilizar e rápida no
ressarcimento

Durante o processo Simplificação do Serviço projeto de processos que façam com
de fornecimento Heskett et a1., 1990 que serviços complexos pareçam

simples
Interação e confiança entre garantir a capabilidade dos funcionários

funcionários e cliente de contato/ treinamento/ motivação/

Berry, 1992 e Reichheld, 1996
reconhecimento e recompensa/
sistemas/ empowerment

Percepção de controle
divulgar/ informar critérios, normas,
procedimentos, etc.! estabilidade de
regras/ normas claras

Bateson, 1995 reduzir aglomerações/ filas
poder escolher/ ter muitas opções
ter opções customizadas/ particulares!
economia de escopo/ adicionar valor
para o consumidor
participar da execução/ fazer por conta
própria e/ou no seu próprio ritmo
aumentar previsibilidade/ fornecer o que
promete
fornecer informações sobre o
andamento do serviço

Após fornecimento Fazer os clientes leais se criar canais de comunicação com troca
sentirem especiais de informações customizadas

Seybold, 1998
reprojeto de serviços com a participação
de clientes
formação de Comunidade/ clubes de
interesses-Tab. 5.2.5.a - Providências e processos para reduçao do riSCO percebido
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Conclusões do Capítulo:

1. A percepção de risco por parte do consumidor é uma variável muito

importante para a segmentação e identificação de grupos de

consumidores, principalmente quando lidamos com serviços.

2. Para serviços que dependam de referência, a redução da percepção

de risco e o conseqüente desenvolvimento de mútua confiança e

comprometimento entre consumidor e provedor aumentam o nível de

retenção do consumidor e a lucratividade da prestação dos serviços.

3. O surgimento de um ambiente de confiança proporciona maior

tolerância a erros cometidos pelo provedor dos serviços.

4. Existem técnicas e procedimentos que reduzem a percepção de risco

do cliente; muitas dessas técnicas e procedimentos estão ligados e

referem-se aos processos de fornecimento do serviço.

Como conclusão principal deste capítulo e confirmando nossa proposição 1:

Os fatores que proporcionam a satisfação de um consumidor perante um

serviço dependem da categoria do serviço (não são únicos para qualquer

tipo de serviço)
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6. RECOMENDAÇÕES PARA REDESENHO E MELHORIA DE PROCESSOS

DE SERViÇOS DE APRC (Alta Percepção de Risco pelo Cliente)

6.1 - Características dos serviços APRC (Alta Percepção de Risco para o

Cliente)

Neste capítulo definiremos mais profundamente o que se entende por serviços

de Alta Percepção de Risco para o Cliente (APRC), elencando suas

características e peculiaridades que orientarão as recomendações sobre

segmentação estratégica (cap. 6.2) e sobre redesenho e melhoria de processos

(cap.6.3)

Serviços de APRC (Alta Percepção de Risco para o Cliente):

Existem serviços cujo desempenho é difícil de avaliar antes de seu

fornecimento (experiência e referência) e outros para os quais é um pouco mais

fácil de se anteciparem resultados (somente experiência). A figura 6.1.:a

(Heskett et aI. - 1990, p.43 e Walker - 1995) expressa esse "continuum",

mostrando, também, quais os procedimentos gerenciais recomendados para

cada situação e tipo de produto/serviço.

Definimos como serviços de alta percepção de riSCO para o cliente (APRC)

aqueles para os quais a avaliação antecipada de desempenho e resultados é

muito difícil de ser realizada pelo consumidor (lado direito da figura 6.1.a) e o

conhecimento do cliente sobre o assunto ao qual o serviço se refere é pequeno.

Isso pode ser função da complexidade do próprio serviço, da ignorância do

consumidor em relação ao serviço que está sendo fornecido ou de uma

combinação de ambos. Para os serviços de APRC, a referência é muito

importante, estabelecendo-se a confiança no prestador do serviço e

fomentando o comprometimento do cliente na relação que se fortalece.
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Fig. 6.1.a - Atributos e avaliação dos produtos e serviços - citado em Heskett et aI.

1990, p.43 - Fonte: Zeithaml- 1981

Um cruzamento das necessidades dos clientes (complexidade) com suas

percepções sobre a dificuldade de se prestar o serviço (conhecimento),

segundo o proposto por Heskett et aI. (1990), resulta em 4 tipos de serviços

(figura 6.1.b), caracterizando convenientemente as alternativas de percepção

de risco e as expectativas dos clientes. Desda maneira, serviços complexos,

sobre os quais o cliente tenha pouco conhecimento, são aqueles definidos

como APRC.

145



complexas

Necessidades dos Clientes

simples

Alto

Percepção de Risco e Expectativas
Moderadas

exemplo: pacote de viagem não
padronizado

para cliente conhecedor do destino

I
I

Baixa Percepção de Risco e I
Expectativas Altas I

exemplo: serviço de transporte, comércio I
tradicional, serviços de limpeza, etc.

I
I

Alta Percepção de Risco e Baixas
Expectativas

exemplo: cirurgia especializada, reparo
de veículos, consultoria e serviços

profissionais, etc.

Baixo

I
Percepção de Risco e Expectativas i

Moderadas I
exemplo: barbeiro (cabeleireiro), alfaiate

Figura 6.1.b - Possíveis expectativas dos clientes em função das percepções sobre os

Serviços prestados, adaptado pelo autor a partir de Heskett et aI. 1990

Aprofundando o que já comentamos em 5.2.1, uma necessidade de serviço

complexa pode ser definida como aquela que necessita de um grande número

de interações entre cliente e provedor, com atividades relacionando-se

complexamente (Danaher e Mattsson - 1998), o que significa que sua

seqüência lógica de execução não é padronizada. Como exemplo, teríamos as

atividades de uma consulta médica, cuja seqüência de atividades vai depender

do diagnóstico e da situação do paciente.

o conhecimento do serviço a ser realizado, por parte do cliente, é função de

suas experiências anteriores, sejam elas de serviços semelhantes, oriundas de

sua formação ou de sua competência. Como, para um mesmo serviço e para

um mesmo cliente, com o passar do tempo e após algumas interações com o

provedor, haverá um aumento do conhecimento e da confiança, diminuindo-se

a percepção de risco, os procedimentos para retenção dos clientes
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obrigatoriamente passam pelo acúmulo de experiências, com o mesmo

provedor, através dos vários contatos, formando-se a referência.

A percepção de risco é decorrente da insegurança pela falta de controle do

processo e ausência de pistas que demonstrem a qualidade do serviço que está

sendo comprado (vide maiores detalhes no capo 5.2.6). Esse

"desconhecimento" sobre o serviço a ser prestado, com certeza aumenta na

medida em que os serviços se tornam mais sofisticados e complexos

tecnologicamente, surgindo em função de "informações assimétricas", ou seja,

situações nas quais o vendedor sabe mais sobre o produto/serviço do que o

comprador (Hagel & Singer - 1999, p.10), provavelmerte fazendo com que o

cliente se torne mais intolerante em relação a pequenos contratempos (Harbour

- 1997).

Existem serviços do tipo APRC, ou eles são decorrentes de um tipo de

comportamento dos clientes?

O que caracteriza, em última instância, um serviço de APRC é a percepção do

próprio cliente. Assim, uma cirurgia cardíaca, que normalmente seria

considerada como um serviço com alta percepção de risco para o cliente, para

um cliente médico especialista pode não representar o mesmo risco. Por outro

lado, fornecer o número do cartão de crédito numa transação na INTERNET,

pode parecer mais insegura para quem conhece o serviço e é usuário dele.

Para uma segmentação efetiva e para a tomada de decisões estratégicas e de

marketing, na verdade, existem clientes com alta percepção de risco e não

serviços de APRC; apesar disso, considerando certos serviços e determinados

grupos de clientes alguns dos serviços, em princípio, poderiam ser

considerados de APRC. Aliás, uma estratégia de redução do risco percebido

pelo cliente é exatamente alterar a "roupagem" do serviço, simplificando os
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processos de fornecimento (Heskett et aI. - 1990, p.42), e transformando um

serviço de APRC em um de experiência, conforme definido na figura 6.1.8.

Segundo Handy (1995), os sete princípios fundamentais da confiança são:

1. a confiança não é cega: só confiamos em pessoas ou organizações com

as quais mantivemos relacionamento duradouro, cujo comportamento

observamos e que percebemos estarem comprometidas com os mesmos

objetivos;

2. a confiança necessita de limites: não há confiança ilimitada; devemos

reconhecer habilidade e competência em quem confiamos;

3. confiança demanda conhecimento: as organizações e as pessoas devem

aprender, ser capazes de mudar e de se adaptarem a novos requisitos;

4. a confiança é valente: deve apontar o que não está correto e exigir a

mudança necessária;

5. a confiança necessita de vínculos, isto é, de trabalho em grupo forte em

relacionamentos;

6. a confiança necessita de contato pessoal: só uma liderança ou trabalho

independente não é o suficiente e

7. a confiança requer liderança, isto é, necessita de uma visão e objetivo

integradores.

Consideramos ser conveniente considerarmos os serviços de APRC, já que o

fator chave na condução de um relacionamento eficaz é a mútua confiança

(Gummesson - 1995); a confiança melhora a integração e as comunicações

entre clientes e provedores, que, por sua vez, formam as bases de processos

de negócio de classe mundial (Hiebeler et aI. - 1998, p. 225). A confiança (trust)

é mais do que confiabilidade (reliability), propiciando relacionamentos leais

(Reichheld -1996, capo 1).
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Portanto, para efeito de posicionamento estratégico da empresa e garantia de

retenção do cliente, pode ser vantajoso ao provedor manter serviços de APRC,

dadas as suas características:

a) a indústria de serviços é tipicamente uma indústria de experiência e

referência, que apresenta como aspecto principal de relacionamento com os

consumidores o risco na hora da escolha (Ostrom e lacobucci - 1995);

b) conquistar clientes se torna função da redução da percepção de risco, que

pode ser projetada através de processos e sistemas, em vez de se

depender exclusivamente de funcionários inventivos, cuja principal

preocupação se torna "surpreender" positivamente os clientes,

evidentemente contrariando regras e procedimentos operacionais;

c) para serviços de APRC, a fidelidade ao provedor pode ser maior que a

fidelidade aos produtos (Heskett - 1990, p.44);

d) para serviços de APRC, os consumidores tornam-se mais tolerantes após o

envolvimento com o fornecimento do serviço e a aquisição da confiança no

provedor (Johnston - 1995a). Como serviços complexos apresentam alta

probabilidade de erro e maior possibilidade de avaliações negativas

(Danaher e Mattsson - 1998), o único jeito de se atingirem padrões

convenientes de satisfação do consumidor é contando com sua

compreensão;

e) as barreiras de entrada a novos concorrentes é maior, já que a retenção se

dá por confiança e os custos de mudança de provedor aumentam para o

cliente (Hagel & Singer - 1999, p.122; Seybold - 1998, p.18).

Como principal conclusão deste capítulo e confirmando nossa proposição 2:

Para determinado tipo de serviço (serviços de APRC), a satisfação do

consumidor poderá ser melhor garantida através da utilização de técnicas

atualizadas de "industrialização da intimidade", numa visão por

processos.
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6.2 - Necessidade de aperfeiçoamento na segmentação dos tipos de
serviços

Neste capítulo analisaremos as possibilidades e conveniências de utilizar, para'

serviços de Alta Percepção de Risco para o Cliente (APRC), critérios de

segmentação diversos dos que normalmente são utilizados para outros

serviços, optando preferencialmente por aqueles que levam em conta o

comportamento e as necessidades do consumidor. Como conclusão,

pretendemos recomendar critérios específicos para segmentação estratégica

destes serviços de APRC.

Critérios e objetivos de uma segmentação:

Um dos problemas mais complexos de marketing e estratégia empresarial é a

segmentação de mercados, não havendo uma única maneira correta de

identificar mercados para determinada Unidade de Negócios (Buzzel - 1987).

Ainda segundo Buzzel (1987), um dos objetivos estratégicos de uma

segmentação de mercado é o de encontrar segmentos e necessidades não

convenientemente atendidas e que possam oferecer oportunidades de

desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

As bases de uma estratégia de diferenciação em serviços são as percepções

do serviço pelo consumidor (Zeithaml - 1981; Valikanqas e Lehtinen - 1994) e

se sedimentam em uma escolha consciente do tipo de consumidor e da

necessidade que será satisfeita. Segundo Lovelock e Yip (1996), não faz

sentido pensar-se sobre a industria de serviços como um todo, como se ela

enfrentasse os mesmos tipos de problemas estratégicos. Além disso, o setor de

serviços teve obscurecidas suas fronteiras tradicionais com as indústrias,

alimentado pelo desenvolvimento da tecnologia da informação, alterando-se os

padrões de competição (Heskett - 1986, p.163) e tornando ainda mais difícil a

segmentação. Atualmente, os critérios e as diretrizes para a segmentação

parecem-nos pouco efetivos para uma escolha estratégica de posicionamento,
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já que mantêm um maior foco em aspectos operacionais (vide discussão

complementar no capo 5.1.2).

Critérios de Segmentação propostos:

Segundo Buzzel (1987), as principais dimensões utilizadas para a definição de

um mercado são:

1) foco nos produtos oferecidos:

a) por funções desempenhada;

b) por tecnologia utilizada;

2) foco nos consumidores atendidos;

3) foco na geografia ou região atendida e

4) foco na concentração pelos vários estágios da cadeia de

produção e distribuição.

Apesar de, como já dissemos, não haver somente um único critério correto de

segmentação, as abordagens atuais de marketing (Marketing Um a Um

(Peppers e Rogers - 1993), Oatabase Marketing e Marketing de

Relacionamento (McKenna - 1991)) consideram o cliente como ponto focal na

montagem de estratégias vencedoras.

Segundo Reichheld (1996, p.69), no momento da identificação e da escolha de

clientes e canais de distribuição adequados, deve-se ter em mente que:

a) há clientes que são previsíveis e leais, preferindo relacionamentos

duradouros;

b) a realização de negócios com determinados clientes pode ser mais

rentável que a realização com outros e

c) alguns clientes acharão os produtos ou serviços de determinada

empresa mais valiosos que os dos concorrentes.
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Dessa maneira, usar um critério de segmentação e atuação em função das

necessidades dos clientes parece ser o mais aconselhável, principalmente

considerando que nosso objetivo é o de montar uma metodologia de redesenho

e melhoria de processos, tendo por foco exatamente a gestão do valor do

cliente.

No capítulo 5.1.3, determinamos que o valor do serviço para o cliente aumenta

com a diminuição da sua percepção de risco. Em 5.2.6, ficou determinado que a

percepção de risco é variável importante para a segmentação. Em 5.2.3,

estabelecemos que a confiança e o comprometimento do consumidor provoca

atitudes positivas (maior percepção de valor = 3 R's de: retenção, recompra e

recomendação) e que, para serviços de referência na opinião dos clientes, a

confiança e o comprometimento são mais importantes que o preço. Devlin

(1998) comprova que, para serviços mais complexos, se adiciona valor através

da melhoria da imagem do provedor, de sua reputação, da experiência do

consumidor e da referência que se constrói, enquanto, para serviços simples,

valem o preço e o cumprimento do objetivo principal do serviço. Em 5.2.1,

deduzimos que a intenção de recompra obedece a modelos voltados a

aspectos comportamentais, ligados às expectativas futuras, sendo mais

eficientes se construídos para determinados grupos de clientes e determinados

tipos de serviços.

Assim, a nossa proposta de segmentação (quadridimensional) trata das

variáveis que caracterizam a construção de um relacionamento de confiança

entre cliente e provedor, basicamente:

I. grau de customização necessário para o serviço;

11. importância do seu resultado para o cliente;

111. conhecimento do cliente sobre o serviço fornecido e

IV. confiança na marca

Quanto maior o grau de customização necessário, e a importância dos

resultados do serviço para o cliente, e menor o seu conhecimento sobre o
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serviço e a confiança na marca, maior será a percepção de risco para esse

cfiente.

Torna-se difícil a representação destas 4 variáveis em um plano, mas,

mantendo-se constante determinada marca, teríamos:

APRC
"1>-0 x

1>Ci, • o
~1) ~~

:><.,.0 ~Cj
~Cj cJl;

c; ~0
~0

1>";;:"
C§

~--------------------------------------~'
conhecimento do serviço pelo consumidor+

Fig. 6.2.a - critério de segmentação para serviços com base nas necessidades dos

clientes, dada uma certa marca

Fica, portanto, caracterizado o segmento de serviços de APRC, que não tem

uma lista específica de serviços abrangidos, mas poderá englobar diversos

tipos de serviços, dependendo da percepção do consumidor sobre eles.
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A sua gestão, no entanto, pode seguir padrões e processos semelhantes,

havendo sinergia entre as várias experiências gerenciais e sendo interessante a

sistematização (industrialização) no que for possível.
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6.3 - Critérios e métodos para redesenho e melhoria dos processos de

serviços de APRC

Sendo, paraos serviços de um modo geral e, em particular, para os de APRC,

de fundamental importância o projeto e a contínua melhoria de seus processos

(principalmente os de atendimento e de contato com os clientes), o objetivo

deste capítulo é o de construir um apanhado de recomendações que facilitem

esta tarefa de projeto e melhoria. Como conclusão, pretendemos estabelecer

algumas regras e parâmetros para apoio a atividades de redesenho e melhoria.

A importância dos processos para consolidação das estratégias:

As empresas são grandes depósitos de processos. Segundo Porter (1996),

tanto as vantagens competitivas baseadas em custo (produtos ou serviços

entregues dentro de certa qualidade, sendo obtidos a um custo menor que o

dos concorrentes) quanto as baseadas em diferenciação (produtos ou serviços

com características que proporcionam a seus clientes maior valor do que os de

seus concorrentes) são função das atividades que a empresa escolheu realizar

e do modo como as realiza, isto é , são função de seus processos.

Quando se fala em processos, pode-se, inadvertidamente, pensar somente em

fluxos de trabalho ou seqüências de atividades; mas processos, na verdade,

são mais do que isto: são sistemas de coordenação dos esforços de uma

empresa e seu modo de adicionar valor de através da diferenciação (Keen -

1997, p.5).

Processos também podem ser vistos como repositórios dos conhecimentos da

empresa, além de representarem outras características delas, conforme define

Keen (1997, p.19):

"To counter the myopia of the work flow definition, I suggest a new

definition: 'A process is any work that meets these four criteria: it is

recurrent; it affects some aspect of organizational capabilities; it
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can be accomplished in different ways that make a difference to

the contribution it generafes in ferms ot cost, value, service or
quality; and it involves coordination' ".

Os serviços, na verdade, são processos que contam com a participação ativa

dos consumidores; o consumo de serviços é um consumo de seus processos

(Grónroos - 1998). Segundo Grónroos (op. cit.) o valor que o consumidor

busca, ao contratar um serviço, está em seus processos: os consumidores

podem perceber os produtos de diferentes maneiras, mas os produtos são

iguais; o que varia é o modo como eles são fornecidos e seu usufruto, isto é, os

processos pelos quais os serviços são prestados. Gronroos conclui que as

empresas ou organizações de serviço não têm produtos; elas só têm processos

para oferecer a seus clientes.

O objeto do marketing de serviços, portanto, são seus processos, que

requerem, para serem desenvolvidos ou mesmo gerenciados, decisões

integradas entre as várias especialidades e departamentos das empresas,

nitidamente a produção (back-room) e o "marketing" (front-office).

As alternativas da customização em massa também se realizam através da

montagem e reorientação de processos (Pine II - 1993), uma vez que

pressupõem a adaptação dos resultados ou produtos anteriormente fornecidos

não-diferenciados, a um fornecimento personalizado e com seqüência de

atividades específicas para cada grupo de consumidores. É através dos

processos que se consegue esta diferenciação. Como serviços são processos,

ajustar serviços (customizá-Ios) quer dizer ajustar, ou melhorar, processos

(Peppers et aI. - 1999).

Johnston (1995a) considera que a avaliação da qualidade de um serviço se dá

através da avaliação dos vários momentos de troca pelos seus vários

processos, consolidando-se numa avaliação global, que é interessante de se

conhecer, mas não é muito útil no momento em que se quer melhorar a

prestação do serviço. O papel das operações é o de gerenciar e influenciar
156



cada uma dessas avaliações parciais a fim de produzir uma avaliação global

satisfatória.

Critérios e métodos para redesenho e melhoria de processos:

Segundo Bateson (1985), como o processo de fornecimento de um serviço

envolve inclusive atividades desempenhadas pelo consumidor, sua otimização

deve englobar o "back-roorn" e o "front-office"; estas idéias são opostas àquelas

sobre produtividade, alcançadas através do fornecimento de um serviço o mais

padronizado possível a fim de se ganhar em produtividade. O preço da

eficiência obtida pelo isolamento dos processos ligados à operação, daqueles

realizados junto aos clientes, pode ser alto, já que pode destruir valor (exemplo:

serviço eficiente, mas desumano).

Por outro lado, quando, por falta de processos adequados, há improvisação,

através da dedicação do pessoal de contato, cada funcionário obedecerá a um

padrão diferente, introduzindo tensão e ineficiência no "back-room" (quando se

promete o que não se pode cumprir).

Como, segundo Stauss e Weinlich (1997), a qualidade de um serviço se

garante através da qualidade no desempenho de seus vários subprocessos e

incidentes críticos, a solução proposta é ter-se um elenco flexível de processos,

que se ajustam em função das necessidades para atendimento dos clientes

escolhidos.

Ferramentas para o redesenho e melhoria dos processos de serviços de APRC:

A gestão por processos e sua melhoria ou redesenho surgiram como meio de

desenvolver as organizações, por volta dos anos 90 (Camp - 1997).

O redesenho e a melhoria dos processos podem ser abordados em três níveis:

(Tenner e DeToro - 1997, p.7):

157



Melhoria contínua - ganhos e melhorias incrementais

Benchmarking - ganhos periódicos maiores

Reengenharia - reorganizações dramáticas

O redesenho aqui abordado pressupõe que o provedor dos serviços não tenha

aventado, até o momento da intervenção, a opção de rever seus processos com

foco na minimização da percepção de risco para clientes interessantes do ponto

de vista de retorno financeiro. Dessa maneira, apesar da abordagem de

contínua revisão ser necessária, não será objeto de nosso modelo, já que

demandará atividades e conceituações diversas daquelas que estamos

desenvolvendo.

Por outro lado, a reengenharia necessita, para ser planejada, de idéias

inovadoras que poderão ter sua inspiração a partir de um "benchmarking"

investigativo (Tenner e DeToro - 1997, p.241).

A ferramenta aqui idealizada parte do pressuposto de que uma lista de

melhores práticas auxiliaria numa investigação disciplinada de novas idéias.

A lista de melhores práticas foi consolidada a partir:

1. do trabalho de Hiebeler et aI. (1998), já que nele se focalizam

soluções a partir das necessidades dos consumidores;

2. da estrutura de listagem e classificação de processos empresariais

proposta pela APQC International Clearinghouse (Tenner e DeToro -

1997, p.257) e

3. dos conceitos de produção enxuta (Womack et aI. - 1990) e empresa

enxuta (Womack e Jones - 1996)

Apresentamos, a seguir, a matriz de atividades/processos recomendados para

a condução de serviços de APRC, a partir da gestão do valor do cliente:
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ENTRADA Especificado pelo rsao negra a
Fluxo pelas Necessidades do operação semda Cadeiay Cliente Ultrapassar as

integrar e eliminar Consumidor desperdícios,
Só fazer o que o esperas entre etapas só fazer quando eliminação de etapas

Cliente quer
fronteiras da Empresa

solicitado desnecessárias

+ + tratar oas necessrca-
+ realizar atividades e+ identificar cliente e des dos clientes de

bens de sua maneira completa e + planejar o fluxo + agendar serviços e processos sem espe-

propriedade no não só do serviço atual completo dos serviços intervenções em
ras intermediárias

Entrada do + reduzir tempo deprimeiro contato e (ex: histórico de para o cliente função do indicado
cicloServIço personalizar o serviço eventos anteriores), (incluindo o provedor e pelo Banco de Dados + escopo dos serviços+ projetar processos reduzindo sua percep- outros: serviço das intervenções e
em função do históricopara diminuir ção de risco = principal e acessórios) pesquisas passadas
do cliente e bens depercepção de risco "profissional de
sua propriedadeconfianca"

I
.•.

+ realizar processos de 1+executar o serviço + disponibilizar informa-
serviços de acordo + integrar todos os

continuamente, pelas ções de andamento com
várias especialidades, F.U. pelo próprio cliente + fazer certo paraExecução do com perfil do cliente fornecedores de sem parada; concluir (internet! quiosques, etc.) redução da percepçãoServiço (tipo de uso e perfil de produtos e/ou de em horários, segundo + acesso facilitado aos de riscopreferências) = outros serviços necessidades do locais de trabalho/ comu-

segmentar processos
cliente nicaçao com profissionais

I.•.
+ acompanhamento e + planejar tipo e

+ aplicar métodos de "feed
registro do perfil de + averiguar eventuais + prever procedimen-

freqUência de pesquisa e back" diversificadosperguntas, em função do
PÓS- SerViço preferências visando a serviços e necessida- tos especiais para cliente e serviço + aplicar pesquisas

projeto de processos des extras após servi- resserviço, com fluxos executado constantes em interva-Ios

para redução da ço prestado e tempos diferentes + explicar serviço
padronizados
+ garantir retorno para aspercepção de risco executado para redução reclamações regis-tradas

I
de~rc~o de risco

•• + connecer mercado + avatlação de motivos de na,
+ conhecer necessida- clientes + orientação de ações e
des do consumidor + inteqração com outros + registro de seqüên- + sugestão de serviços em atividades de acordo
+ segmentar grupos de bancos de dados cias específicas em tuncãc de ocorrências passa- com banco de dados e

Gestão do Cliente consumidores eventualmente função do histórico dos das, por diagnóstico Integrado perfil de clientes (ex:
+ sistemas e bancos de disponlveis em outros serviços prestados e

através das várias Intervençõe
propaganda dirigida,dados envolvendo + levar em conta observações

clientes e bens de sua
provedores de serviços perfil do cliente dos clientes para melhorar "recalls", ofertas, etc.)

Ipropriedade processos + avaliação do valor e
+ compartilhar informações co retorno do clienteclientes

Valor V· - I t d Produção Puxada Perfeição

Fig. 6.3.a. - matriz de atividades/processos recomendados para a condução de serviços de APRC, a partir da gestão do valor

do cliente.
159



A matriz se presta à identificação das lacunas entre os processos atualmente

desenvolvidos pelo provedor e aqueles idealmente necessários para se

conduzir serviços de APRC.

No capítulo 7.3.4 estaremos utilizando-a para a proposta do Modelo Conceitual.
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7. - VALIDAÇÃO PRÁTICA

7.1 - Escolha do setor/ tipo de serviço

Este capítulo 7 trata da aplicação da metodologia descrita no capítulo 4,

visando à validação prática dos conceitos de redesenho e melhoria dos

processos de serviços de APRC, a partir da gestão do valor do cliente. Dessa

maneira, escolhemos um setor para o qual os serviços se comportam como

serviços de referência, apresentando grande possibilidade de suscitar

sentimentos de risco junto aos seus consumidores e representando um

problema ou paradigma não bem explorado: o setor de reparos de veículos em

Concessionárias autorizadas, aplicando, nele, os passos da metodologia de

resolução de problemas de sistemas pouco estruturados, ou seja (vide capo 4):

1) levantamento do problema não estruturado;

2) expressão da situação do problema;

3) definição preliminar dos sistemas relevantes;

4) montagem do modelo conceitual (este passo auxiliado pelos

conceitos e metodologias estipuladas no capítulo 6), a partir de:

a) sistemas formalizados (o que deveria ser na teoria);

b) outros pensamentos sistêmicos (outras experiências e

pontos de vista, da literatura e de entrevistas com executivos

do setor);

5) comparação do modelo conceitual com o atual e

6) elaboração da lista de melhorias desejáveis e viáveis.
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Alternativas possíveis e critérios que orientaram a escolha

Pesquisamos os setores de prestação de serviços para os quais uma

segmentação a partir da percepção de risco elevada da transação pelos

clientes fosse relevante. O "continuum" de produtos/serviços, apresentado no

capo 6.1, sugere que os serviços para os quais a referência é primordial são:

serviços médicos, assistência técnica de auto, tratamento de canal dentário e

serviços jurídicos. Outros serviços de referência, atualmente emergentes, são

aqueles realizados através da INTERNET (Seybold, 1998, p. 52). Para esse tipo

de serviço, há uma complexidade inerente ao próprio produto a adquirir (ex: um

plano de assistência médica ou de aposentadoria complementar, a aquisição de

um carro usado ou de algum equipamento mais especializado) e ao processo

de compra em si (confiança no fornecedor e no sistema de transmissão e

processamento das informações) (Hagel 111 e Singer - 1999, p. 9), não sendo

possível a redução da percepção de risco do consumidor a partir de interações

pessoais.

Dentro dessas possibilidades, escolhemos o setor de prestação de serviços de

reparos de autos em Concessionárias para objeto da pesquisa prática, apesar

de estarmos conscientes das dificuldades inerentes à escolha, já que:

1. as Montadoras são empresas com padrão de atuação de excelência

global, sendo, portanto, mais difícil a sugestão de medidas e

processos de melhoria;

2. a Cadeia de Produção, Distribuição e Serviços aos clientes é

complexa e

3. a existência de muitos profissionais e empresas capacitadas

analisando os problemas e dificuldades do setor, torna bastante

desafiador o encontro de outras soluções que não as profusamente já

ventiladas por esses profissionais e empresas.
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Motivos da escolha

o setor de serviços pós-venda e assistência técnica autorizada a veículos

sempre esteve sob atenção, tendo sido alvo de citações desmerecedoras.

Segundo pesquisas relatadas por Hagel & Singer (1999, p. 62), o profissional

menos confiável, na opinião do público americano, é o vendedor de carros

usados (o farmacêutico e o padre são os mais confiáveis, afirma a mesma

pesquisa). Ainda segundo os autores (p. 10), o caso da venda de um carro

usado é o paradigma da condição de risco pela qual um consumidor pode

passar. Heskett (1986, p. 10) também comenta a situação de extremo risco

percebido, objeto da indústria de reparos de automóveis, ressaltando a

possibilidade que se abre para uma segmentação que explore essa

característica. Em Heskett et aI. (1990, p. 40), são analisadas as lacunas que se

abrem entre as expectativas de um consumidor proprietário de automóvel e o

serviço que é fornecido efetivamente pela rede de assistência técnica e

revendedores autorizados.

Tradicionalmente, o sistema de distribuição de veículos, através do qual o

serviço autorizado e garantido tem sido prestado, está organizado por marca;

isso assume que, para uma mesma marca, todos os consumidores têm as

mesmas necessidades e passam pelas mesmas dificuldades ao utilizar o

veículo. As pessoas, no entanto, não têm as mesmas necessidades e

enxergam os problemas de maneira diferente, dependendo de sua experiência

em automóveis, de seu interesse em consertar o próprio veículo, da importância

que dão ao desempenho esportivo dele, da confiabilidade do veículo, do

"status" que ele proporciona ou se são mulheres negociando num ambiente

essencialmente dominado por homens (Heskett et aI. - 1990, p. 40). Apesar de

as Montadoras e da própria rede de assistência técnica virem concentrando

esforços para melhorar esse estado de coisas, as providências nos parecem,

até o momento, terem sido pouco efetivas.
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Os índices de retenção do setor são muito baixos (Jones e Sasser - 1995;

Reichheld - 1996, p.289), chegando de 30 a 40% em relação à marca. Ainda

segundo Reichheld (op. cit.), para os serviços fornecidos por Concessionárias o

valor é menor, estando em torno de 20%, sendo que dois terços dos serviços

fora da garantia vão para oficinas mecânicas que não fazem parte do sistema.

A lealdade do consumidor, provavelmente em função da grande quantidade de

alternativas que se apresentam, só é observada para altos índices de satisfação

(Sóderlund - 1998).

A partir do exame das 1910 reclamações registradas (mês de Junho/99) no

endereço eletrônico especializado (http.z/www.reclarna.corn.br), referentes a

pleitos de consumidores junto a fornecedores de bens e serviços (tabela 7.1.a),

é possível verificar que, logo em segundo lugar e atrás apenas daquelas

referentes a Serviços Telefônicos (1" lugar, com 17% das reclamações),

aparecem as referentes às Montadoras e suas Concessionárias (2" lugar, com

12% das ocorrências) (vide, também, Cattini e Santos - 1999) :
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origem da reclamação número %.

telefones e pagers 320 17%
indústria automobílística 220 12%

bancos, financeiras, seguros, cartão 213 11%
de crédito

comércio em geral 177 9%
informática (serviços e produtos) 158 8%
serviços públicos 158 8%
operadoras de TV 150 8%

eletrodomésticos e eletrônicos 127 7%
livrarias e publicações 124 7%
transportes 70 4%
móveis e materiais de construção 65 3%

turismo e lazer 59 3%
construtoras e imóveis 27 1%
saúde 27 1%

ensino, institutos, conselhos re~ionais 15 1%
TOTAL 1.910 100,00%

Tabela 7.1.a - Reclamações registradas - site: Reclama (posição aos 05/06/99)
segundo o publicado em CaUinie Santos, 1999.

Nos Estados Unidos, os serviços de reparos de automóveis são um dos mais

mal vistos pelos seus clientes (Heskett et aI. - 1994). Segundo resultado de

pesquisas realizadas pela FORO (1989 - HBS case 9-690), o público

americano considera a compra de um carro como uma das mais desagradáveis

experiências na vida. Como resultado da mesma pesquisa, caracterizaram-se

como percepções dos consumidores:

• serviço da Concessionária é impessoal e descuidado;

• serviço da Concessionária é incompetente;

• serviço da Concessionária não vale o que custa e
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• a Concessionária não se importa com os horários e restrições de

tempo do cliente.

O setor passa por mudanças profundas, que alterarão o processo de adição e

apropriação de valor pelos seus integrantes, ao longo de toda a cadeia

produtiva; as empresas nacionais (Concessionárias) se deparam com

necessidades de mudanças estruturais no seu comportamento e maneira de

conduzir o negócio (Simpósio FENABRAVE, jun98). As Montadoras, suas redes

de concessionários e demais integrantes da cadeia estão tendo de reinventar

seus negócios. (Mercer - 1996; AT.Kearney - 1997; Seybold - 1998, p. 298;

Hagellll e Singer - 1999, p.220; Kerwin e Naughton - 1999; Miller - 1999).

Apesar de apresentar sinais de problemas ou de dificuldades em função,

provavelmente, de uma segmentação de clientes falha ou inexistente e de

processos não ajustados às necessidades reais dos consumidores, o setor tem

influência direta sobre o desempenho da economia brasileira, sendo

responsável pelo emprego direto de 110.000 pessoas (ANFAVEA - 1999) e por

cerca de 12% do PIB nacional.

Caracterização do setor escolhido

Para a aplicação do modelo de redesenho e melhoria de processos foram

analisadas as operações no setor de serviços de reparos automotivos em

carros de passeio, prestados para pessoas físicas, em Concessionárias

nacionais, vinculadas às bandeiras: FIAT, FORO, General Motors e

Volkswagem. Apesar de estarmos analisando o setor a partir de uma visão

nacional, as entrevistas e levantamentos de dados estiveram mais

concentrados no sul do Brasil. O procedimento pode ter introduzido alguma

distorção em nossas conclusões.
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7.2 - Característícas e tendências do setor

A cadeia de produção e distribuição de veículos tem por foco a Montadora.

Existem apenas cerca de 20 grandes Montadoras multinacionais (Roos e Fine -

1998) ao lado de milhares de fornecedores e de distribuidores. A porção desta

Cadeia dedicada ao varejo e distribuição responde por 25% do valor adicionado

ao longo de toda a cadeia. No Brasil, as 4 bandeiras mais tradicionais no

segmento de veículos de passeio (VW, FIAT, GM, FORO) controlam cerca de

2100 Concessionárias (70% do total aproximado de 3000 existentes no Brasil -

ANFAVEA (1998)) e trabalham com cerca de 1200 fornecedores. (vide

esquema simplificado da Cadeia a seguir - figura 7.2.a).

Nesse panorama, as Montadoras detêm o controle do fluxo da Cadeia de

Abastecimento, estabelecendo metas e cotas de vendas, forçando "rnix"

convenientes, priorizando entregas, estabelecendo preços e margens,

controlando e auditando todo o processo de distribuição (ATKearney - 1997;

Reichheld - 1996, p.289). A operação segue antes a filosofia de "empurrar" do

que a de "puxar", com maior foco no produto oferecido (carro) do que na

necessidade atendida (conveniência, mobilidade e segurança), abrindo espaços

para a insatisfação do consumidor.
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f~r~:~~re:~ escarr:i:ntos
.--------- .._-.- -. peças não certificada~---- e redes acessórios

especializadas parte elétrica,
etc.

peças nao certlficadas-- /{1-~:7;::1- g~
Fornecedores de 1// / pe s -----

Acessórios e Serviço 1/ certificadas
Extras (som, proteção <, ou ]IlO Comerciantes de • __ carros

pintura, etc.) "'" , , veiculas usados usadOl
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• serviços agregados
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• serviços em garantia
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-_._-------------------'

Fig, 7.2,a, Esquema simplificado da Cadeia de Produção, Distribuição e Serviços para autos de passeio - pessoa física

informações! reclamações
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Na medida em que os carros se tornam mais "commodities" do que objetos de

satisfação (Ealey e Troyano-Bermúdez - 1996), a situação tende a mudar, tanto

no nível internacional quanto no nacional, passando a ser mais importante o

sistema de distribuição do que o de produção em si. A tendência de

aparecimento dos "MegaDealers", com reformulação dos critérios de

localização, das características das instalações comerciais e dos sistemas e

processos de entrega dos serviços, é resultado destas mudanças em curso

(Harbour -1997). Na figura 7.2.b, podemos observar a tendência de

consolidação, com a redução já experimentada no número de Concessionárias

para os USA.

Número de Concessionárias - USA
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10000
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O
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Concessionárias de
Autos Novos

1980 1985 1990 1995

Fig. 7.2.b Redução observada no número de Concessionárias - USA
fonte: NADA - National Automotive Dealers Association (A.T.Kearney - 1997)

Segundo projeções feitas para o Brasil (Boucinhas & Campos - 1997), o total

de Concessionárias deverá permanecer constante até 2001, apesar do

aumento esperado da venda de veículos, no período, em torno de 20 a 30 %

(em relação a 1997), correspondendo a uma redução real do número de

Concessionárias por automóvel em circulação. Vilardaga, em artigo publicado
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aos 18/10/99, registra a seguinte evolução no número de Concessionárias de

automóveis das bandeiras consideradas (FIAT, FORD, GM e VW):

Número de Concessionárias de Automóveis no
Brasil

2000

1500

1000 . GM

DVW500
~Total

o
1997 1998 1999

Fig. 7.2.c - Redução observada no número de Concessionárias - Brasil - fonte:

Vilardaga (1999b)

Outra alteração esperada na operação do sistema de distribuição é a fonte de

lucros: enquanto anteriormente (1985 para USA e 1990 para Brasil - vide figo

7.2.d) a Concessionária tinha como principal fonte de lucro a venda de carros

novos, atualmente (1995 para USA e final da década para o Brasil) o lucro vem

dos negócios com carros usados, com venda de peças e prestação de serviços.
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Fig. 7.2.d - Fonte de lucro das Concessionárias

No novo cenário, torna-se extremamente importante o conhecimento das

necessidades do consumidor para se reprojetar o modo de fazer negócios com

automóveis (Loewe e Bonchek - 1999).

As Montadoras, de uma maneira geral, estão atentas e reestruturando-se para

serem bem sucedidas em uma nova realidade que se configura (Lienert - 1998;

Kerwin e Naughton - 1999). A GM, por exemplo, tem o projeto SATURN, a

TOYOTA, o LEXUS (Reichheld - 1996, p. 292; Pirie II e Gilmore - 1999, p.113),

que focalizam determinados grupos de consumidores, em localização

geográfica restrita, e no qual é prestado um serviço considerado exemplar e

integrado a uma "experiência" diferente e mais atraente.

Outra tendência seria a do automóvel totalmente computadorizado, como o

programa GM On Stars (Seybold - 1998, p.298), no qual o consumidor passa a

ser, antes, um assinante de um serviço, do que o proprietário de um automóvel.

Em geral, podem-se esperar as seguintes alterações: (baseadas em Mercer

(1996) e A.T.Kearney (1997)):

171



1) Métodos de distribuição mais diretos (desintermediação dos negócios _

vide, também, Loewe e Bonchek (1999)), com tempo de atendimento

fundamentalmente menor. Hoje, pode-se considerar que o tempo de

atendimento de um pedido específico pelas Montadoras nos USA (não é

muito usual no Brasil, havendo, praticamente, só o caso do FIAT Online) é

de cerca de 60 a 65 dias (colocação do pedido pelo consumidor no

Concessionário até a entrega do automóvel). O objetivo, a curto prazo, para

as principais Montadoras é de reduzir o prazo para 12 dias; a Toyota tem

por objetivo a redução para 3 a 4 dias (Miller - 1999).

2) Sistema de distribuição executado pela Montadora (integração com a

produção), já que os custos da distribuição, integrada e com padrões

atualizados de logística e comunicações, se tomam menores.

3) Menor número de lojas/pontos de venda (menor necessidade de reparos

e novos padrões informatizados de varejo). Os serviços de reparos são cada

vez menos necessários: a média de horas de manutenção por 60.000 milhas

de utilização caiu de aproximadamente 45 h, na década de 70, para 15 a 20

atuais (1999). Os automóveis se tornaram mais confiáveis, em parte por

influência dos movimentos da qualidade das Montadoras japonesas, e os

procedimentos de serviços se informatizaram e se sofisticaram.

4) Concessionárias multi-marcas (prática já comum nos USA e, agora, na

Europa): a pressão da concorrência, a pouca fidelidade do consumidor e a

corrosão das margens de lucro contribuem para uma próxima alteração na

prática - a não exclusividade dos revendedores.

5) Desintegração das funções da Concessionária (para uma

Concessionária padrão existem 4 ou 5 negócios funcionando sob a mesma

coordenação): a especialização e a necessária concentração de esforços

estratégicos bem como a diversidade de operação e objetivos dos vários

negócios de uma Concessionária atual estão fazendo com que não seja

possível alcançar padrões razoáveis de lucratividade em toda a operação de
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distribuição e assistência técnica. A tendência, portanto, é dar-se a

separação dos vários negócios em empresas, que vão explorá-los

independentemente.

Cremos que as dimensões e características globais do negócio de mobilidade,

conveniência e segurança, que é a definição maior na qual se inserem

Montadoras, Concessionárias, Fornecedores e demais participantes, não

permitem que as dificuldades e os problemas da atual configuração da Cadeia

possam ser resolvidos integralmente com esta ou aquela solução ou nova

forma de operar; na verdade, a solução real deverá ser de compromisso entre

várias alternativas e possibilidades. No entanto, fica claro que, até o momento,

não se identifica uma solução, nem tampouco seu implementador. A seguir,

fornecemos uma perspectiva desta situação, segundo Miller (1999):

1900 - 1930 1931-1960 1961 - 1990 1991 - 2020

Tecnologia
Emergente

Otimização de Redução do Custo Redução do Custo Redução do Custo
recursos da Mão de Obra Total Global

Pressão
Econômica

Demandas
Técnicas

Integração
Operacional

Desempenho Funcionalidade Inovação

Líder FORD GM TOYOTA ????

Demandas da
Distribuição Disponibilidade Confiabilidade Vendas

Facilidade e
Velocidade

Fig. 7.2.e -Quem será o próximo líder do desenvolvimento? -adaptado de Miller (1999)

Em resumo, este é um setor que estará sujeito a grandes mudanças nos

próximos períodos (Vilardaga - 1999b).
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7.3 - Aplicaçãb da Metodologia de Análise de Sistemas Pouco
Estruturados

7.3.1 - Descrição do Problema Não-Estruturado:

Neste capítulo devemos analisar o problema que se apresenta de maneira

ampla e tão rica quanto possível, não sendo antecipado nenhum diagnóstico ou

subestimado algum aspecto que possa parecer de menor importância (vide capo

4). As observações e as conclusões deste capítulo bem como a descrição do

problema não-estruturado, basearam-se, em grande parte, nas entrevistas

relatadas nos capítulos 7.3.2.1 e 7.3.2.2.

A escolha do método de coleta de dados para descrição do problema não-

estruturado e montagem do modelo de operação atual:

Para a coleta e análise de dados, a caracterização do problema e a

identificação dos sistemas relevantes, realizamos o tipo de estudo qualitativo

que Bryman (1989, p. 157) chama de "estudo em diversos locais" (multi-site

studies).

Segundo Bryman (op. cit., p. 151), pode haver quatro tipos de estudos

qualitativos:

1. Estudo no qual os resultados são colhidos a partir da participação total do

pesquisador (total participant studies): nele o pesquisador toma parte da

organização a observar. A principal vantagem do método é a possibilidade

de se conhecer o problema com maior profundidade, tornando as

observações mais independentes de preconceitos e opiniões do

pesquisador; como principal desvantagem temos a pouca validade das

observações em contextos diversos dos originais.

2. Estudo no qual a participação do pesquisador é parcial (semi-participant

studies): no estudo, o pesquisador não é membro da organização, mas um

observador indireto, apesar de passar longo período de tempo nela. Como
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vantagem principal do método, quando o comparamos ao anterior, temos a

maior isenção do pesquisador em relação aos dados e fatos observados;

por outro lado, como desvantagem, temos ainda a pouca validade das

observações em contextos diversos dos originais.

3. Estudo baseado em entrevistas (interview-based studies): no qual o

pesquisador realiza, na maioria das vezes, entrevistas semi-estruturadas ou

não estruturadas. A coleta de dados pode ser complementada, em algumas

situações, através do exame de documentos e de observações informais

(durante um almoço, por exemplo). Como vantagem do método temos o

melhor aproveitamento do tempo do pesquisador e uma observação com

maior possibilidade de ser generalizada. Como desvantagem em relação

aos métodos 1 e 2 citados anteriormente, as observações tendem a ser

menos profundas e mais atreladas ao ponto de vista do pesquisador.

4. Estudo em diversos locais (multi-site studies): quando o pesquisador busca

dados em um certo número de organizações. Nesse tipo de estudo, que é o

mais estruturado de todos eles e no qual a potencialidade de generalização

é maior, são utilizados questionários não-estruturados ou semi-estruturados,

exame de documentação e observações. Como vantagem, além da maior

possibilidade de generalização e de estruturação, o método possibilita ao

pesquisador estudar um número maior de organizações. As desvantagens

residem na menor profundidade e maior dependência das pré-concepções

do pesquisador.

A nossa escolha recaiu no método 4, em função da necessidade de se ter uma

visão da situação através de um número grande de organizações e da maior

possibilidade de generalização das conclusões.

~

~ d~crição .!!1ªis detaíhada.,» cO.l1JJ oram realizadas as atividades de

entrevista e coleta de dados, bem como os resultados obtidos, está nos
- -- -------
capítulos 7.3.2.1 e 7.3.2.2.
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Devemos ressaltar uma limitação do método que utilizamos para o

levantamento e diagnóstico do problema e descrição da situação atual: os

desvios observados no processo de diagnóstico. Conforme afirma Thiollent

(1997):

o diagnóstico baseia-se na identificação de problemas a partir de

"sintomas". O diagnóstico nunca é exaustivo, embora seja

desejável que o pesquisador recorra a determinadas pesquisas ou

exames mais aprofundados. Todavia, nunca se chega a uma total

comprovação. Sempre permanece um aspecto de "palpite" que

remete à instituição ou à experiência própria do especialista.

Assim, ao analisarmos as considerações e afirmações a seguir, deveremos ter

em mente que se referem a uma particular seqüência de observações

relacionadas à nossa vida profissional e experiência passada, estando,

portanto, sujeitas às restrições de generalização características desse tipo de

assertivas. '.

Os negócios numa Concessionária e o foco dos levantamentos:

Nesta etapa da aplicação da metodologia, principalmente tratando-se de

sistemas sociais (Checkland - 1993, p.165), as descrições iniciais têm de ser

tão ricas em .detalhes quanto possível e revistas caso se mostrem inadequadas

por ocasião da execução das demais etapas.

Para uma análise estratégica consistente, os negócios da Concessionária

(venda de novos, negociação com usados, serviços de reparos, peças, serviços

acessórios: etc.) deveriam ser tratados integradamente; entretanto, como nem

sempre é possível delimitar claramente as fronteiras de análise quando

estamos abordando sistemas sociais (Checkland - 1993, p.165) e, afim de que

possamos julgar mais facilmente os benefícios da aplicação da metodologia

aqui sugerida, abordaremos somente a área de serviços de reparos.
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Os serviços de reparo de veículos em oficinas autorizadas:

Normalmente, em uma Concessionária, são realizados os seguintes serviços:

1. serviços de preparação para a entrega de novos;

2. serviços de reparos e para garantia de usados;

3. serviços de revisões gratuitas;

4. serviços de revisões em garantia;

5. serviços de revisões fora da garantia;

6. serviços em garantia;

7. serviços provenientes de "recall's";

8. serviços de reparos corretivos de mecânica, eletricidade e de

acabamentos;

9. serviços de funilaria e pintura devido a danos por acidentes e

1O.serviços de instalação de acessórios e complementos.

A maioria dos serviços não são cobrados do cliente final, que os procura com o

fito de usufruir das garantias e revisões gratuitas. Muitos destes serviços

suscitam extensas demandas e conflitos com a Montadora, visando à

determinação de responsabilidades sobre os custos dos reparos, supostamente

inclusos na garantia (vide índice de reclamações registradas no site

http://www.reclama.com.br). Para as demandas mais complexas e para fazer

valer os seus direitos, o cliente, até por sugestão da própria Concessionária,

necessita entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da

Montadora. As recomendações do capo 5.2.5, principalmente aquelas referentes

a como deve ser uma garantia para adicionar valor ao consumidor, são amiúde

ignoradas, até por determinação dos sistemas de gestão e controle sobre os

serviços implantados pelas Montadoras e seguidos pelas suas

Concessionárias. Existem, para algumas das Montadoras pesquisadas,

procedimentos que atribuem prêmios às Concessionárias em função da menor
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utilização e concessão de serviços gratuitos em garantia ao cliente final,

nitidamente estimulando a não-concessão da garantia.

Os serviços de funilaria e pintura devidos a danos por acidentes são

controlados, quase que integralmente, por seguradoras; as características dos

serviços, requisitos de área, tipos de equipamentos e sistemas, necessidade de

padronização de preços e de critérios de reparos (função da ação das

seguradoras) e restrições ambientais, fazem com que seja mais viável a

existência de grandes centros de reparos atendendo a vários pontos de venda

de serviços (Harbour - 1997).

Os serviços de instalação de complementos e acessórios são dominados pelas

redes especializadas nestes serviços (exemplo: troca de pneus, sistema de

escape, regulagem e acerto de motor, sistema de som, travas e alarmes, etc. -

Harbour (1997)).

Os problemas levantados durante nossa pesquisa (vide explicação e descrição

da pesquisa nos capo 7.3.2.1, 7.3.2.2 e 7.3.2.3 a seguir) podem ser englobados

em 3 categorias:

fi) Problemas operacionais da Concessionária:

As Concessionárias autorizadas, no Brasil, são, na sua grande rnarona,

empresas pequenas (faturamentos menores que US $ 100 milhões anuais -

Balanço Anual 1999, p.300) e familiares, cujo fundador, originariamente,

operava em outras áreas de comércio, tendo mudado de ramo. Em função das

poucas mudanças estruturais observadas desde a implantação da indústria

automobilística no Brasil (década de 60), a rede, em geral, opera com padrões

de administração nem sempre atualizados, estando descapitalizada e
r-.

necessitando de renovação (Vilardaga - 1999b).

o pessoal de serviço geralmente apresenta deficiência na sua capacitação; os

treinamentos, fornecidos em parceria com as Montadoras, acabam fazendo
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com que os profissionais que se destacam abram seus negócios próprios,

resultando em contínuo déficit de bons profissionais.

As mudanças econômicas, advindas da introdução do Real e dos novos

padrões de operação logística e de gestão de estoques, fizeram com que o

departamento de peças, antes lucrativo e separado do de serviços, passasse a

apresentar prejuízo. Espera-se nova configuração do modelo e a integração

dos departamentos de peças e serviços em um só, prática esta já consolidada

nos Estados Unidos e Europa (Harbour, 1997).

As reclamações dos clientes (vide capo 7.3.2.3) consideram que o serviço é

mal-feito, com diagnóstico e reparo errado (há a necessidade de vários retornos

para a finalização do conserto). Como houve redução de estoques de peças

(implicações do Plano Real) sem o cuidado de se substituir o antigo volume dos

estoques por sistemas logísticos que possam garantir o nível de serviço ao

consumidor, os serviços passaram a demorar mais, provocando maior

descontentamento entre os clientes. Atualmente, as Montadoras buscam outros

meios de atender à demanda por peças (Vilardaga, 1999a; Paiva, 1999)

/07 Problemas de integração e coordenação de esforços entre Concessionária e
l7 Montadora

o modelo de alocação geográfica de Concessionárias pode, num primeiro

momento, facilitar a distribuição física de veículos; no entanto, inviabiliza

qualquer outra segmentação mais estratégica em nível de Concessionária.

As demandas e relacionamentos entre Concessionárias e Montadoras, em

geral, é conflituoso e pautado por desconfianças; os padrões necessários

impostos pelas Montadoras normalmente estão acima daqueles que a

Concessionária optaria por manter. O total domí '0 e controle mantido sob as.,,-
.~==~~~~~~zem com Q~~s

serviços e peças sejam mais caros na oficina autorizada. Por outro lado, os-
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custos de gestão e os custos indiretos de uma Concessionária acabam sendo

maiores que os das oficinas independentes, seus concorrentes, que nem

sempre têm sua operação completamente legalizada. As limitações de volume

e atuação, para obedecer à regionalização imposta, também inviabilizam a

obtenção de custos mais convenientes.

r@ Problemas estratégicos e de posicionamento da Concessionária junto ao

mercado

Está difundido pelos consumidores que os serviços em Concessionárias é ruim

e caro (vide capo 7.3.2.3). Esse conceito não pode ser prontamente alterado:

para que haja alteração fundamental da avaliação que se proceda a

investimentos, à divulgação de muitas informações consistentes e de fatos

relevantes, durante um período extenso (Mason e Bequette - 1998).

Ainda não há efetiva segmentação de consumidores alinhada com algum

posicionamento estratégico; a segmentação geográfica, inerente ao sistema de

concessão por áreas, é deficiente e mal posicionada (A.T. Kearney - 1997).

Quando tomamos conhecimento de algumas pesquisas realizadas por

Concessionárias para qualificação de clientes e possíveis segmentos,

concluímos que as pesquisas eram, antes, investigações sobre preferências de

veículos e modelos, e não de levantamentos das características de compra e

das necessidades de grupos específicos de consumidores de serviços

automotivos.

Conclusões do capítulo:

1. Serviços são considerados, pela Montadora e Concessionária, "obrigações"

não-lucrativas e acessórias ao principal negócio, ou seja, à venda de carros

novos.
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2. Os processos de gestão e controle dos serviços estão ajustados somente

para a garantia, nem sempre bem sucedida, da marca da Montadora, sem

se constituirem em foco estratégico para a Concessionária.

3. Para os clientes que vêem os serviços de reparos de automóveis como

fracos em atributos pesquisáveis (fig. 6.1.a) e alta percepção de risco, os

processos e sistemas não se ajustam às expectativas, gerando,

provavelmente, baixo índice de fidelidade, pouco aproveitamento da venda

de eventuais serviços e produtos adicionais (mais negócios), baixos índices

de recomendação a outros e de indicações boca a boca positivas.

4. Como diagnóstico do problema não-estruturado temos que:

Os resultados do sistema de serviço não são satisfatórios, já que:

Q a imagem junto ao cliente é ruim;

Q os clientes mostram-se descontentes e

Q o índice de retenção apresenta-se baixo.
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7.3.2 - Expressão da Situação do Problema

7.3.2.1 - o que as Montadoras especificam

Em função da complexidade dos relacionamentos entre Montadoras,

Concessionárias e seus clientes, do aspecto estratégico que o problema

envolve e da dificuldade em consolidar procedimentos e informações

provenientes de culturas organizacionais diversas, faz-se necessária a

presença do pesquisador durante o processo de coleta de dados. A situação é

semelhante àquela relatada por Corrêa (1994, p.111), quando trata de

investigações para as quais não se dispõe de conceituação e nomenclatura

uniforme; nessas situações, a condução da entrevista depende, em parte, das

respostas e percepções do entrevistado, ajustando-se, durante o seu

andamento, o foco e os detalhes dela (Bryman - 1989, p.31). Esta é, na

verdade, a essência da pesquisa qualitativa, segundo Bryman (1989, p.29), ou

seja: a ênfase da pesquisa qualitativa está no fato de

pesquisador sobre o ambiente, sobre o comportamento

é influenciada pelo contexto e pela situação, segundo os quais os dados foram

coletados, Qrocurando-se entelJ...dere interpretar os fatos sob o ponto de vista e

expressões dos participantes da organiz~ção e não do ges .uisador.

Foram realizadas, durante os meses de Junho e Julho de 1999, entrevistas com

executivos, gerentes e assistentes, ligados às áreas de apoio à operação das

Concessionárias, nas montadoras: FORD (1 entrevista com 2 gerentes da rede

de distribuição), FIAT (1 entrevista com um gerente de suporte assistencial à

rede e 1 com um gerente de peças e padrões de atendimento), VW (1

entrevista com um gerente de marketing de serviços), GM (3 entrevistas: 1 no

setor de planejamento de suprimentos e logística de partes e peças, 1 com um

coordenador do programa de total entusiasmo do cliente e 1 no setor de

avaliação e controle de desempenho de Concessionárias), num total

aproximado de 20 horas. As pesquisas, realizadas a partir de questionário semi-
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estruturado (anexo I) proporcionaram grandes contribuições, orientando: em

várias questões, o andamento correto e próximo à realidade que pauta este

estudo. Os profissionais gentilmente possibilitaram o acesso a estudos que

acabaram não sendo incluídos na bibliografia desta tese por questões de

confidencialidade, mas contribuíram intensamente na obtenção do diagnóstico

e dos resultados. As respostas, sintetizadas a seguir, representam uma opinião

média daquilo que foi discutido e levantado nas entrevistas com os vários

executivos:

Atividades (processos) de relacionamento da Montadora com Concessionárias.

Por ocasião da escolha e abertura da concessão (ou franquia), é fornecido

apoio para implantação da operação e atividade comercial.

Para uma Concessionária em operação, são conduzidos programas de:

• treinamento técnico de funcionários;

• cursos e orientações sobre programas de melhoria da qualidade;

• auditoria operacional e

• apoio e fornecimento de diretrizes para:

implantação da manutenção para novas linhas de veículos;

- utilização de ferramental e sistemas de diagnóstico;

novos sistemas administrativos computadorizados, etc.

São estabelecidas metas de desempenho em relação a peças e veículos, em

função de histórico de desempenho e das regiões e populações atendidas. São,

também, realizadas avaliações periódicas de desempenho, baseadas em

critérios padronizados da Montadora e nas respostas de questionários enviados

a clientes (geralmente de carros novos). Há programas especiais desenvolvidos

junto à rede, visando conhecer retornos sobre melhorias sugeridas em projetos
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e para recall's (reparos de peças e sistemas reconhecidos como deficientes

pela Montadora).

Itens cobertos pelos Programas de Qualidade de Atendimento atuais

Os programas e acompanhamento da qualidade baseiam-se, principalmente, no

questionário de satisfação do cliente, aplicado para compradores de carros

novos e para quem utiliza os serviços da Concessionária. Existem 3 momentos

principais, nos quais a satisfação é medida: 1. Imediatamente após a compra

(+/- 20 a 30 dias); 2. Cerca de 10 a 12 meses após e 3. Quase ao final da

garantia; quando esta é de 2 anos, a aplicação dá-se por volta de 20 meses.

Os itens investigados referem-se à cortesia, atendimento, facilidades e

resultados dos serviços, numa estrutura semelhante aos cinco pontos de

avaliação propostos por Parasuraman et aI. (1990). O retorno dos questionários

é relativamente alto (cerca de 40 a 60%) e as avaliações, numa escala de O a

10, situam-se na faixa de 8, decaindo à medida que sua aplicação se afasta do

dia da compra: após 20 meses, avaliações em torno de 7 são comuns.

As 4 Montadoras visitadas estão desenvolvendo programas especiais de

qualidade no atendimento, compreendendo: levantamento e análise dos

processos de atendimento e serviços, montagem e divulgação de programas

padronizados de atendimento ao cliente e treinamento de funcionários das

Concessionárias nos vários níveis. Estes programas são divulgados através de

catálogos e panfletos especiais, com apoio da equipe da Montadora.

A FORO está implantando um sistema um pouco diferente das demais. Abrange

a revisão de processos e instalações para melhoria da qualidade percebida em

serviços, contendo todo o processo de agendamento, instalações especiais

para diagnóstico acompanhado pelo cliente, trabalho em células, sistema de

reserva de peças, atendimento em horário estendido, etc. O sistema já está

operando em parte da rede, com extensão prevista para as demais.
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Utilização de sistemas de transferência eletrônica de dados (EDI):

A interligação física está bastante avançada em todas as 4 bandeiras. Há um

controle, por parte da Montadora, dos automóveis vendidos e de serviços

prestados em garantia, até seu término. O controle não é integralmente

compartilhado por toda a rede, não se disponibilizando, para determinada

Concessionária, sem prévia análise, informações estatísticas mais gerenciais

ou dados de veículos de outras regiões. Atualmente, alguns sistemas mais

sofisticados estão em desenvolvimento e começam a surgir rotinas para gestão

de estoques e do nível de serviço para peças.

Não há registro central e integrado dos reparos e histórico que não se refiram à

garantia nem informações após o veículo não mais ser contemplado por ela.

Não são disponibilizadas bases de dados e preferências de clientes, com

informações para marketing de relacionamento.

Mudança de visão em relação à Cadeia de distribuição e serviços:

Não foi observada, no plano operacional, nenhuma mudança de visão em

relação à gestão da rede de distribuição e de serviços. Em algumas Montadoras

comentou-se ser uma preocupação da Diretoria, sem muitos resultados

operacionais, até o momento.

Opinião da Montadora sobre importância e valor adicionado pela

Concessionária:

O papel da Concessionária é o de facilitar a logística de distribuição, sendo a

extensão e o instrumento de execução da garantia fornecida pela Montadora.

Esta crê que a Concessionária garante o produto e transmite a segurança de

peça genuína e serviço autorizado, controlado pela marca. O maior valor
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adicionado, na opinião dos entrevistados, concentra-se no apoio à venda de

veículos e manutenção da imagem da marca até o término da garantia.

o que é preciso fazer para o cliente não mudar de marca, que esteja ao alcance

da Concessionária?

o item mais citado foi o de lançamento de novos produtos e novidades, que, na

verdade, não dependem da Concessionária. Apareceram em segundo lugar:

uma rede extensa (também não depende da Concessionária) e trabalhos de

pós-venda e assistência técnica executados de maneira séria e profissional.

Apreciação geral dos serviços das Concessionárias e das dificuldades para

satisfazer seus clientes.

As maiores dificuldades e motivos das críticas aos serviços das

Concessionárias, segundo a opinião dos executivos, devem-se:

• à falta de foco nas necessidades fundamentais e imediatismo do

dono;

• à capacitação gerencial deficiente;

• ao desconhecimento, por parte dos profissionais da Concessionária,

do mercado e do produto;

• à descapitalização da rede e não percepção das mudanças do varejo

atualmente em curso e

• ao desconhecimento, por parte dos profissionais da Concessionária,

dos processos de serviço especificados pela Montadora.
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Quando uma Concessionária pode ser julgada BOA?

Em geral, as repostas foram semelhantes: quando é bem avaliada nos itens e

padrões especificados pela Montadora.

Consolidação das opiniões:

A Concessionária é considerada quase como um departamento anexo à

Montadora, cujo fito principal é garantir a disponibilidade do produto e preservar

a sua marca, até que se esvaia o período de garantia. Encarada como

"departamento", a Concessionária necessita cumprir as normas e preceitos da

organização à qual pertence, capacitando-se e concentrando esforços para tal.

Observamos, entre as marcas, diferenças na abordagem dos processos e de

eventuais caminhos e maneiras de se enfrentar e resolver os problemas ligados

à distribuição e assistência técnica de veículos. Caracterizamos as diferenças

como parte da própria cultura de cada Montadora. Existem posturas que

confiam em uma revisão dos processos de assistência e melhorias contínuas

como solução para o índice não-ideal de satisfação do consumidor; outras que

apostam em um completo remodelamento da rede; outras, ainda, que esperam

novos sistemas e novas abordagens em relação às políticas de pós-venda. No

entanto, ainda não se detectam estratégias nitidamente diferenciadas, apesar

de já ser de conhecimento, e dever fazer parte da estratégia das Montadoras, a

necessidade da montagem de novo sistema de distribuição e serviços para o

mercado de autos (Vilardaga - 1999b).
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7.3.2.2 - o que é realizado nas Concessionárias

Apesar de haver padrões rígidos de operação e assistência técnica estipulados

pelas Montadoras, o dia-a-dia da operação, com certeza, apresenta nuanças

particulares de adaptação desses padrões, que, eventualmente, podem alterar

o processo de entrega de valor ao cliente.

Para identificar as possíveis variações, planejamos realizar levantamento em

uma Concessionária de cada bandeira. O objetivo do levantamento não foi o de

esgotar todas as diferenças e peculiaridades de cada rede, mas sim conhecer a

realidade do dia-a-dia a fim de não propor melhorias e/ou readequações já

obviamente executadas em algumas Concessionárias. No julgamento das

melhorias propostas (cap. 7.3.6), o não aparecimento de um número

significativo de novidades (processos julgados necessários e, até então, não-

realizados) seria um indicativo da necessidade de se ampliarem os

levantamentos a um número maior de Concessionárias.

Dessa maneira, foram realizadas, durante os meses de Junho e Julho de 1999,

entrevistas, pesquisas e investigações junto a 6 Concessionárias

representativas no território nacional, sendo 3 em São Paulo, capital, 1 em

Sorocaba (SP), 1 em São José dos Campos (SP) e 1 em Recife (PE). Os

levantamentos mais profundos foram executados em uma Concessionária de

cada bandeira, sendo complementados por outros dois mais superficiais,

abordando somente o setor de estocagem de veículos e peças.

O modelo do questionário semi-estruturado utilizado encontra-se no anexo 11.

As questões abrangeram três aspectos conceituais:

a) dados gerais de dimensão e estrutura da área de serviços dentro do

negócio global da Concessionária;

b) funcionamento, coordenação e características dos processos

operacionais, principalmente aqueles de interface com os clientes;
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c) nível de controle e maturidade de gestão com referência a processos

de relacionamento com clientes (Customer Relationship

Management) .

A escolha das Concessionárias não pode ser considerada aleatória, e sim por

julgamento (Stevenson - 1981, p. 167). Esse critério foi adotado já que não nos

interessa caracterizar procedimentos, sistemas e processos médios ou mais

utilizados e sim procurar os princípios de gestão mais avancados utilizados pela

rede. Dessa maneira, junto aos departamentos de assistência à rede das

Montadoras, procuramos identificar as práticas mais avançadas que eram

recomendadas aos distribuidores autorizados, enquanto, em relação às

Concessionárias, procuramos levantar quais as melhores práticas utilizadas,

independentemente de bandeira ou situação geográfica. Cremos que tal

procedimento se constitui em hipótese aceitável já que existe um grau muito

elevado de padronização de procedimentos e divulgação de experiências bem-

sucedidas por toda a rede, proporcionada pelas Montadoras e associações de

classe.

As Concessionárias escolhidas apresentam as seguintes características: 1

delas (FIORI/FIAT) é a segunda em tamanho, dentro das bandeiras

selecionadas; outra (POMPÉIAlGM) está entre as 10 melhores do Brasil,

segundo classificação de 1998 da Revista Quatro Rodas; a VEIBRÁS/GM e

REZENW representam Concessionárias de cidades menores, não seguindo os

padrões, provavelmente mais impessoais, de uma cidade grande; a

Concessionária SANORECAR/FORO foi uma das 4 escolhidas pela FORO para

a implantação do programa pioneiro de qualidade dos serviços e atendimento

de oficina que comentamos no capo 7.3.2.1. As pesquisas realizadas na

ITACOLOMY/GM e VEIBRÁS/GM referiram-se exclusivamente a políticas e

sistemas de estocagem de veículos e peças.
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As respostas, sintetizadas a seguir, representam uma opinião média daquilo

que foi discutido e levantado nas entrevistas com os vários representantes e

gerentes das empresas:

Origem e Porte das Concessionárias:

Todas as Concessionárias pesquisadas participam de grupos empresariais

sólidos, fundadas por comerciantes e prestadores de serviço. Como já

dissemos, quase sempre as Concessionárias não são empresas de grande

porte e, atualmente (1999), passam por dificuldades e certa descapitalização.

Sistemas de Informática utilizados

Em geral, as Concessionárias estão bem informatizadas em termos de sistemas

básicos de gestão e controle interno. Estão presentes, também, sistemas para

apoio técnico, tais como controle de ordens de serviço, controle de estoques,

requisição de peças e apropriação de horas. Não observamos sistemas efetivos

de gestão de relações com clientes ou de registro histórico de seu perfil de

necessidades e preferências.

Estrutura organizacional e número de funcionários:

A estrutura organizacional típica de uma Concessionária é:

Diretoria

I
I I I

Venda de

I
Peças

I
Serviços AdministrativoVeículos

Fig. 7.3.2.2.a - Organograma típico das Concessionárias visitadas
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o setor de Peças, que geralmente contribuía com parcela expressiva de lucro,

ainda tem posição de destaque, que, provavelmente, não mais se manterá a

partir dos novos padrões de funcionamento para o mercado.

Dentro da Concessionária, o setor que necessita do maior número de

funcionários é o de serviços. Para as empresas entrevistadas, o número global

de funcionários variou de 80 a 550 funcionários, geralmente de bom nível de

formação e de dedicação à empresa. Observamos uso intenso de estagiários

em tempo parcial, nas funções de atendimento e apoio administrativo.

Principais processos de serviços:

São realizados 800 atendimentos/mês (menor Concessionária) até 2000

atendimentos/mês (maior Concessionária). Os principais tipos de serviços

realizados são:

• Serviços de preparação para a entrega de novos;

• serviços de revisões gratuitas, em garantia e fora dela;

• serviços em garantia ou provenientes de "recall's";

• serviços de reparos corretivos de mecânica, eletricidade e de

acabamentos;

• serviços de funilaria e pintura devido a danos por acidentes e

• serviços de instalação de acessórios e complementos.

O prazo típico dos serviços é de 1 a 2 dias. Para serviços que envolvam

funilaria, o prazo típico é de 1O dias. Existe um percentual (em torno de 20%) de

serviços rápidos (1 hora) que são prestados em boxes específicos. O item

crítico para demora é a disponibilização de peças para os serviços ou de

aprovação da Seguradora, para aqueles que envolvam funilaria. A interação

com a Seguradora está se tornando mais rápida e eficiente, com a utilização de
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equipamentos de vídeo e transmissão de imagem para aprovação dos serviços

à distância.

Não foram observadas políticas ou sistemas especiais de gestão de estoques

de peças para garantia de nível de atendimento dos serviços da oficina.

Participação dos serviços no faturamento e lucro:

Praticamente a totalidade do faturamento provém da venda de veículos novos e

usados. Os serviços participam com uma porcentagem média de 10 a 15% do

faturamento; em função dos sistemas de apropriação e controle gerencial não

serem adequados para a efetiva administração dos processos de serviços, os

executivos não têm muito conhecimento das lucratividades e retornos por tipo

de serviço da Concessionária, mas o sentimento generalizado é o de que

"serviço não dá lucro" (mal necessário).

Programas de Qualidade utilizados (além dos especificados pela Montadora):

Registramos programas de qualidade de atendimento, de implantação de ISO

9002, de mapeamento e racionalização de processos, além de treinamento e

desenvolvimento de funcionários, nas áreas técnica e de atendimento.

Processos de gestão do Cliente:

A Concessionária não conhece o cliente de seus serviços de reparos, não

mantendo processos sistemáticos para identificá-los, saber suas opiniões e

preferências e conseguir resultados a partir disso. Não são conhecidas,

também, as causas da deserção de clientes.
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Como são tratadas as reclamações:

As reclamações não são encaradas como oportunidades únicas de fidelização;

há, sim, preocupação em não influenciar negativamente o índice de satisfação

medido pelo sistema de pontos da Montadora. São registradas as reclamações

realizadas, não havendo registro dos descontentamentos ou reclamações não-

explicitadas, provavelmente as responsáveis pelo baixo índice de retenção e

propaganda boca a boca negativa. Registraram-se processos diferenciados

para autos que necessitem passar por novo reparo em função de erro na

primeira passagem (processo mais atencioso e com identificação visual)

Diferenciais de atendimento:

Todos entrevistados foram unânimes em afirmar que o que traz o cliente de

volta é a confiança na marca e no serviço executado; afirmaram, também, que o

que diferenciava a sua Concessionária das outras era o serviço correto e bem-

feito da primeira vez. Não dispunham de nenhuma pesquisa ou dado

quantitativo que provasse essa assertiva.

Instalações Físicas! facilidades para cliente:

As instalações são limpas e bem cuidadas em todas as Concessionárias

entrevistadas. As Montadoras especificam padrões e conceitos para instalações

e equipamentos.

Conveniências:

Conveniências tais como: carro sobressalente, busca e entrega, horário de

funcionamento estendido e hora marcada são praticadas por algumas das

Concessionárias, não havendo medição efetiva dos benefícios conseguidos.

o trabalho 24 horas ainda não é praticado.
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Consolidação das opiniões e conclusões:

O setor de serviços de reparos ainda é considerado um mal necessário, não

estando, as Concessionárias, aparelhadas para obter lucro a partir de uma

operação lucrativa. Os sistemas de gestão e controle internos e, principalmente,

os relativos aos clientes (relacionamento), não estão ajustados para permitir

'uma efetiva restruturação com vistas a montar uma operação de serviços

lucrativos. Na verdade, as Concessionárias mantêm, em relação ao fato, uma

atitude reativa, muito provavelmente decorrente de falta de capital, de idéias e

de vontade de atuar no segmento ou, ainda, por falta de confiança em que,

algum dia, se possa ter lucro com esse tipo de atividade.
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7.3.2.3 -o que o Cliente quer

"Helping the car industry to develop total car distribution systems

that will ensure customer satisfaction in the most efficient and

effective way"

ICOP - 1999

As Montadoras e, por vezes, suas Concessionárias, realizam pesquisas

sistemáticas e profundas sobre expectativas e necessidades dos consumidores,

havendo uma gama muito grande de empresas e entidades especializadas

nesse ramo de atuação. Um dos trabalhos mais consistentes e globalizados

sobre o assunto é o IMVP (International Motor Vehicle Program) conduzido pelo

MIT (Massachusetts Institute of Technology) em parceria com empresas e

outros associados. Outro programa, mais voltado ao sistema de distribuição e

serviços, é o ICDP (International Car Distribution Program), com vários

participantes, desde universidades até entidades de classe (FENABRAVE no

Brasil, por exemplo). O resultado de todas as pesquisas é, de certo modo,

acessível (Sewell - 1993, p. 167; Tasca - 1996, p.220; Harbour - 1997, p.26;

A.T. Kearney - 1997).

No entanto, para possibilitar uma análise mais voltada a nossos objetivos,

realizamos, em conjunto com Santos (Cattini e Santos - 1999), estudo

exploratório junto a 25 clientes de serviços de Concessionárias de automóveis,

a fim de determinar eventuais fatores de avaliação e decisão até então não

abordados convenientemente.

o estudo exploratório:

Um estudo exploratório, de acordo com Selltiz e outros (1974), permite a

familiarização com um determinado fenômeno. Segundo Griffin e Hauser
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(1993), a partir da análise de 20 a 30 observações, consegue-se garantir que 90

a 95% dos aspectos importantes sejam apreciados.

A partir de consultas junto a profissionais de empresas automobilísticas

selecionadas, Cattini e Santos (1999) desenvolveram um roteiro específico

para o estudo. O questionário decorrente foi aplicado a uma amostra

intencional e não-probabilística de 25 usuários de serviços nas recepções

de 4 Concessionárias (GM, VW, FORO e FIAT - 6 de cada + 1 genérico) na

cidade de Campo Grande - MS. Os usuários eram pessoas físicas,

responsáveis por tomar as decisões de reparos, sendo provedores dos

valores a desembolsar. A escolha dos entrevistados na cidade de Campo

Grande - MS foi considerada adequada, pois o estudo da prestação de

serviços numa cidade com cerca de 400.000 habitantes, que não apresenta

peculiaridades características de cidades grandes, como São Paulo, por

exemplo, ou de pequenas, nas quais os vínculos e relacionamentos

profissionais e pessoais acabam por introduzir particularidades, não

distorce a análise e as conclusões.

O estudo identificou um total de 217 menções a partir das entrevistas do

grupo constituído pelos 25 consumidores. Foram classificadas dentro das 5

dimensões básicas de avaliação de serviços recomendadas por

Parasuraman et aI. (1990) e acrescidas do item "preço", resultando em:

a) Referências à garantia dos serviços prestados, com 64 casos

(29,5% do total de menções),

b) Referências à empatia (boa comunicação e entendimento das

necessidades específicas do cliente) com 47 menções (21,7% do

total de menções),

c) Referências a equipamentos e instalações, consideradas as

menções relacionadas com as instalações físicas das

Concessionárias, com 46 casos (21,2% do total de menções),
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d) Referências aos preços dos serviços prestados, com 25 casos

(11,5% do total de menções),

e) Referências quanto à disponibilidade do atendimento das

Concessionárias, com 20 casos (9,2 % do total de menções),

f) Referências à confiabilidade dos serviços prestados com 15

menções (6,9% do total de menções).

Como resultado da análise conjunta, Cattini e Santos (1999) chegaram a:

tmensões, bálstc::a::sddentificadas;,n
literatura),e obtidas junto a"

" " ais do-setor
Garantia (firmeza e credibilidade de que o
serviço será executado apropriadamente, por

sional

·1
47 (21,7) ·2

46 (21,2) o

3

25 (11,5) ·4

20 (9,2) ·5

15 (6,9) 6
o

217 (100)
87

Empatia (boa comunicação e entendimento das
necessidades do clien
Aspectos tangíveis (aparência das instalações
físicas e si
Preços (referências aos preços dos serviços
prestados)

Disponibilidade do atendimento
(predisposição a ajudar o cliente prontamente e
em horários convenientes a ele
Confiabilidade dos serviços (realização
correta. na vez do
Total de menções
Número de men entrevistado

Tabela 7.3,2.3.a - fatores de avaliação da qualidade dos serviços de
Concessionárias de automóveis - fonte: Cattini e Santos (1999)

Os aspectos mais relevantes identificados foram:

• Aspectos relacionados com a garantia dos serviços (praticamente 1

em cada 3 menções);
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• Empatia com os profissionais de atendimento e de prestação do serviço

(1 em cada 5 menções);

• Aspectos tangíveis (equipamentos e instalações) da Concessionária (1

em cada 5 menções);

• Aspectos relacionados com os preços, relativamente mais caros dos

serviços prestados (1 menção em cada 10 menções);

• Disposição da Concessionária e de seus profissionais em bem atender

os clientes (praticamente 1 menção em cada 10 menções) e

• Confiabilidade dos serviços prestados (1 em cada 15 menções)

As conclusões alcançadas possibilitaram afirmar:

I. As dimensões que mais influenciam a percepção de qualidade dos

serviços de uma Concessionária são: Garantia, Empatia e Aspectos

Tangíveis.

11. Tais dimensões não estão relacionadas aos resultados dos serviços e

sim à percepção de risco pelo consumidor; desta maneira, os efeitos

de programas de melhoria da qualidade que se fixam nesses

resultados provavelmente serão pouco efetivos.

111. A postura e capabilidade do profissional de atendimento se tornam

importantes na medida em que consigam passar ao cliente um

sentimento de Empatia.

IV. Um papel importante a ser desempenhado pelas instalações é o de

transmitir segurança, confiabilidade, seriedade, etc.
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7.3.3 - Definição preliminar dos sistemas relevantes

Tendo por base as entrevistas, levantamentos e pesquisas realizadas,

identificamos os sistemas ou processos de trabalho que fazem parte da

operação de uma Concessionária. Convém salientar que, apesar de poder

existir uma variação dos processos e da maneira de executá-los em função da

bandeira, do porte da empresa, da região de operação e dos próprios

profissionais encarregados da operação, não foram observadas, no nível de

profundidade do levantamento, diferenças fundamentais.

Utilizando-se a estrutura padrão para classificação e análise de processos,

segundo recomendadas no capítulo 6.3, identificaram-se os seguintes,

processos atualmente executados nas Concessionárias:

Processos Fim:

Desenvolver e melhorar serviços;

Divulgar e vender serviços;

Fornecer serviços e

Processos de atendimento ao cliente, informações e pós-venda de serviços.

Processos de apoio:

Desenvolvimento e gestão de Recursos Humanos;

Gestão de informações e informática e

Gestão financeira e contábil.

A seguir, apresentamos o detalhamento e na inter-relação entre os vários

processos (figura 7.3.3.a)
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Desenvolvimento e Gestão de RH: contratar, desenvolver e treinar funcionários! gerenciar desempenho, recompensas e envolvimento! gerenCi~1
relacionamentos com órqãos e sindicatos J

Gestão Financeira e Contábil: gerenciar recursos financeiros! contabilidade e informaçOes
Administração e Controle: medir desempenho da empresa (manter sistema de medida, medir custos, medir produtividade! comparar com ou r

organizaçOes! melhorar processos

Etilo de Informações/Informática: desenvolver e manter sistema de gest30 integrada! facilitar comunicação e troca de informações com Monta
fomecedores

e Informações

Outros Serviços

Figura 7.3.3.a - Processos típicos executados em uma Concessionária de automóveis das bandeiras visitadas.
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7.3.4 -Modelo Conceitual Proposto

Utilizando as recomendações e metodologia estabelecida no capítulo 6, foi

construído o modelo conceitual proposto. Ele difere em relação ao atualmente

executado, principalmente no que se refere a atividades e processos

estratégicos de gestão da carteira de clientes, do relacionamento com esses

clientes e adequação dos processos de serviço ao perfil e necessidades de

clientes escolhidos.

Segundo Checkland (1993, p.169), o modelo conceitual pode ser descrito de

duas maneiras: a primeira, através de seu "estado", ou seja, uma descrição dos

elementos que o compõem e de suas inter-relações com os elementos externos

que mais afetam o sistema. Como segunda opção, a mais aconselhada para

sistemas administrativos, pode-se descrever o modelo a partir de seus

processos, isto é, o sistema transformando inputs em outputs. Optamos por

esta segunda metodologia.

Os processos recomendados no modelo conceitual são os que deveriam ser

realizados para o sistema cumprir seus objetivos com sucesso (Checkland, op.

cit., p. 169). No nosso caso, o objetivo é o de lucratividade sustentada a longo~----- -
.Qrazo através da retenção de clientes escolhidos.

A construção do modelo conceitual é, sem dúvida, o passo mais importante e

criativo na aplicação da técnica. Checkland (op. cit., p. 286) fornece diretrizes e

metodologia que auxiliam na construção, mas cremos estar distante o dia no

qual esse passo possa ser automatizado ou transformado na aplicação direta

de qualquer receita ou recomendação, cabendo tal tarefa ao administrador ou

planejador.

Na figura 7.3.4.a representamos o modelo conceitual de sistemas

recomendados, com a visão de seus processos.
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- -- - ------ ------- -- --- - ---- - ---- --
volvimento e Gestão de RH: contratar, desenvolver e treinar funcionários/ gerenciar desempenho, recompensas e envolvimento/ gerenciar I

relacionamentos com órg:los e sindicatos

E- - ---------- ---.--------- j
Gestão Financeira e Contábil: gerenciar recursos financeirosl contabilidade e inlorrnações

ministração e Controte medir desempenho da empresa (manter sistema de medida, medir custos, medir custo da qualidade, medir produtividadel
comparar com outras organizaçOesl melhorar processos

------_._---- -~-_. - -- --------- - - - -------------------

~tão de Informações/lnf~~-:~~i-:a~ d-:-senV:lver e manter sistema de gest:lo ;~:grad~~~~~O-~':-;;:os e informa~sl facilitarL_ comunicaç:lo e troca de informações com Montadora, fornecedores, outras Concessionárias e clientes

compan ar
Mercado e
Preferências de
Clientes:
+ pes uisasqualit~s
e quantitativas_
+-medir sàtístação do
cliente-

Figura 7.3.4.a - Modelo conceitual de processos necessários de se executar em uma Concessionária de automóveis das
bandeiras visitadas.
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7.3.5 - Comparação dos Modelos Conceitual X Atual Levantado

O estágio 5 de aplicação da metodologia escolhida corresponde à comparação

entre a realidade levantada (capítulo 7.3~ e o modelo conceitual recomendado

(capítulo 7.3.4).

Na verdade, o estágio não é uma simples comparação linear ou de item a item.

Segundo Checkland (1993, p.177), a comparação visa à montagem de uma

lista de sugestões de melhorias o mais ampla e abrangente possível.

Optamos por utilizar o quarto método de comparação sugerido por Checkland

(op. cit., p. 178), ou seja, construir um modelo conceitual tão detalhado quanto o

real levantado e fazer uma lista das diferenças observadas.

Na comparação que efetuamos entre o sistema real e o conceitual, constatou-

se, principalmente, a falta de atividades necessárias aos processos:

Processos Fins:

• Acompanhar mercados e preferências dos clientes: esse conjunto de

atividades não é consistentemente executado por nenhuma Concessionária.

Corresponde à principal atividade para viabilizar uma adição de valor real

em serviços através da gestão do relacionamento com clientes escolhidos.

• Desenvolver e melhorar serviços: o desenvolvimento de processos

concentra-se no que a Montadora recomenda; novos objetivos precisam ser

considerados para o desenvolvimento dos processos, principalmente

aqueles relacionados à redução do risco percebido pelo consumidor.

• Divulgar e vender serviços: não existe identificação de segmento-alvo para

os serviços de uma Concessionária, mesmo porque a Montadora é quem

define os mercados que devem ser considerados, regiões a abranger, mix

de produtos e serviços (indiretamente através de planos de metas e

incentivos).
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Processos de apoio:

• Gestão de informações e informática: necessário aproveitamento e

interligação de bancos de dados de clientes, reparos executados e demais

informações relevantes. No nível operacional, faltam sistemas de gestão do

nível de serviço referente a partes e peças.

• Gestão financeira e contábil: completo redesenho dos processos existentes,

possibilitando a efetiva medição e avaliação de custos, lucros e

investimentos por segmento de cliente e tipo de serviço.

Na figura 7.3.5.a representamos as atividades e processos anteriormente

descritos. Salientamos que as principais lacunas aparecem nos processos que

viabilizam a implantação de uma estratégia. Muito provavelmente, serviços não

são lucrativos para uma Concessionária em função da pouca atenção que lhes

é dada.
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·

Administração e Controle: medir custo da qualidade, medir custos e lucros por segmento de clientes

Gestão de Informaçõesl Informática: gerenciar banco de dados e informações com troca de informações com Montadora, fornecedores, outras
Concessionárias e clientes -

Figura 7.3.5.a - Lacunas observadas (descrição interna nos boxes) em processo e atividades que são realmente e as que
deveriam ser executadas em uma Concessionária de autos.
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7.3.6 - Geração da Lista de Melhorias viáveis e desejáveis

7. 3. 6. 1 - A Lista de melhorias oropostes:

o objetivo da lista de melhorias é o de gerar um debate sobre as possíveis

mudanças (Checkland - 1993, p. 180), mudanças essas que podem ser

realizadas no nível de estrutura, processos ou atitudes (vide capo 4.3). Tais

mudanças deverão acontecer no "mundo real", isto é, além de conceitualmente

indicadas, deverão ser desejáveis e factíveis segundo opinião de executores

das atividades e de interessados da área (Checkland, op. cit., p. 181). A lista

das melhorias propostas em processos foi obtida a partir das diferenças

observadas entre o modelo conceitual e o real levantado e da aplicação da

metodologia detalhada em 6.3: a matriz de atividades/processos recomendados

para a condução de serviços de APRC a partir da gestão do valor do cliente.

Não consideramos as oportunidades de mudanças na estrutura ou em atitudes,

por estarem fora de nossa área de investigação neste trabalho.

A simples comparação gerou uma lista extensa de melhorias possíveis,

descritas na figura 7.3.6.1.a. Nela, as oportunidades de melhoria nos atuais

processos e atividades são frutos do cruzamento da seqüência básica de

atendimento ao cliente (processo principal do serviço) com os conceitos de

industrialização e empresa enxuta, segundo o especificado no capítulo 5.2.5;

para a primeira célula (Entrada do Serviço X Valor Especificado pelo Cliente),

as oportunidades detectadas surgiram em maior número, necessitando-se, para

efeito de desenho, detalhá-Ias melhor na figura 7.3.6.1.b.
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~ L_ --
Valor

",
Produção Puxada PerfeiçãoVisão IntegradaENTRADA Especificado pelo da Cadeia Fluxo pelas Necessidades d operação sem

y Cliente Ultrapassar as
integrar e eliminar Consumidor desperdlcios,

Só fazer o que o esperas entre etapas só fazer quando eliminação de etapas
Cliente quer

fronteiras da Empresa solicitado desnecessárias

.•.

• processos para • processo de
• processos para aagendamento emvenda de outros

• processos de função de banco de garantia de
produtos! serviços diagnósticos corretos

Entrada do segundo necessidade
comunicação e dados carrol cliente

(conhecimento dofig~ra interface direto com • processo de
Serviço 7,3,6,1,b especificas dos

quem vai executar o integração com bancc cliente e do carro)
clientes serviço de dados de • processos para auto
• venda de carro de

Montadora e outras diagnóstico e auto-
aluguel, etc.

Concessionárias orçamento

I
• processos para • processosde ECR" processo para

serviço rápido para peças da oficina
• processos por célula 1< processo comandad redução do tempo dE

• processos de solução pelo consultor processamento deExecução do • processos de rápida de se/Viçossob • resolução completo
• ritmo puxado pelo uma OSServiço serviços orientados garantia! com montadora do problema do client horário de saida! • processos parapelo arquivo de .• integração com seguro (inclusive burocracia)

necessidade do client detecção de falhas dclientes! carros .• serviços
complementares oficina

I

D * processos [J • processos para
estruturados de vend • processos para obte recuperação de

Pós- Serviço de serviços adicionai informações dos clientes descontente
em função das clientes para oferta d .. • processos para

necessidades dos próximos serviços _ -medição e gestão da
clientes retenção de clientes

1
•••

• processos para registr .• processos para gestao
• processos de ofertae rastreamento das pre- do cicio de necessidades • seqüência de • mala direta e

ferências e necessidade dos clientes! carros serviços! profissionais de serviços em funçã
comunicações comGestão do Cliente dos clientes/autos • processosde gestao alocados em função d da gestão das clientes orientadas e

• processos de comuni- das reclamações/
histórico e preferência necessidades dos sem desperdlciosnecessidades amplas de clientescação com consumidor clientes (toda cadeia)

'" ECR :; gestlo de peças por c tegorias, reposição contínua, inte g-ada e sincronizada de estoques, plicaçâc de tecnologias viabilizack as (EDI,
sistemas, etc.) e desenvoMrnento de sistemas loqlsticcs (sistemas de expedção. transporte, armazenagem, etc.)

Fig. 7.3.6.1.a - Oportunidades de melhorias nos processos de serviço de reparos de veículos em Concessionárias
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Valor Especificado pelo Cliente

Entrada do
Serviço

Melhores Práticas:

- processos para atendimento de emergência e socorro 24 horas
- processo de agendamento
- processos para serviços adicionais: leva e trás, aluguel de carro, etc.
- processos para viabilizar operação em horário flexivel (tempo integral)
- processos especiais para serviços rápidos/ sem esperai imediatos
- processos de atendimento segundo padrões estabelecidos pelos programas de atendimento especificados
pela Montadora

Redução da Percepção de Risco:

- identificação do cliente
· perfil do cliente
· histórico do auto
· histórico dos serviços de oficina (todas as passagens do veiculo em nível nacional)

- diagnóstico e atendimento em função do cliente (processos ajustáveis para situação)
- comunicação e atendimento via E-Mail/ Internet
- processos self- service (cliente decide sobre algumas característícas de andamento do serviço/ opções)
- processos do-it-yourself
- processos automatizados de díagnóstico e orçamentação preliminar
- processo orçamentário realizado pelo cliente

Fig. 7.3.6.1.b - Oportunidades de melhorias nos processos de serviço de reparos de veículos em Concessionárias - 1" célula
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Vale salientar que nos limitamos, nesta análise, a considerar apenas o processo

principal de atendimento ao cliente; poderíamos analisar outros processos e

subprocessos, principalmente aqueles pelos quais o cliente passa antes de

entrar em contato com a Concessionária para solicitar algum serviço ou, até

mesmo, antes de adquirir o seu veículo. Apesar da metodologia proposta poder

ser utilizada para análise de outros tipos de situação, apresentando um grande

potencial de bons resultados, resolvemos, a fim de caracterizarmos melhor os

benefícios de sua utilização, concentrar-nos somente no processo básico de

prestação do serviço.

Para que as propostas aqui aventadas fossem mais facilmente validadas junto a

executivos e conhecedores da área, selecionamos, da lista inicial, apenas

aquelas que se alinhavam com as duas principais lacunas detectadas, ou seja:

1. falha na gestão efetiva da carteira de clientes e

2. falta de processos e metodologia de trabalho que estimulassem

um sentimento de grande confiança no serviço executado, por

parte do cliente.

Assim, foram selecionadas 18 melhorias que achamos necessárias e

interessantes de serem implantadas, que constatamos não estarem sendo

executadas pela rede de Concessionárias das bandeiras analisadas e que

deveriam ser analisadas e julgadas desejáveis e factíveis por executores e

interessados na área. São elas:
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N°. Proposta Categoria
1 Sistema para pesquisa e registro do motivo que leva o cliente GC

à minha Concessionária e não à outra.

2 Sistemas para registro dos motivos pelos quais o cliente GC
deixou de ir à minha Concessionária.

3 Sistema para conhecimento as passagens anteriores dos GC
veículos por minha oficina e por outras Concessionárias.

4 Sistema de registro das preferências dos clientes sendo GC
utilizado para a tomada de decisões gerenciais

7 Rotinas diferentes de serviços em função de requisitos GC
particulares do cliente, tais como recursos orçamentários dos
quais ele dispõe, modo como faz manutenção e trata do
automóvel, falhas anteriores observadas no mesmo veículo,
etc.

15 Sistema que dirija ofertas e oportunidades especiais de GC
serviços e peças a clientes geradores de lucro

5 Processo que permite ao cliente agendar seu próprio PC
atendimento através de Internet! quiosques! atendimento
automático

6 Procedimentos para tratamento diferenciado de clientes PC
com preferências diferentes sem depender exclusivamente
da memória ou percepção do atendente! consultor

8 Manutenção, para uso do cliente, através de Internet, PC
quiosques ou sistema de acesso fácil e independente, da
possibilidade de consulta, auto-diagnóstico e orçamento
preliminares

9 Procedimento que permita ao cliente propor o que ele PC
considera ser o orçamento justo para o serviço a ser realizado

10 Processos e sistemas que facilitem ao cliente a realização por PC
ele mesmo de pequenos reparos

11 Processo para venda de serviços extras fornecidos pela PC
oficina, acessórios, produtos e serviços complementares em
função das preferências de cada tipo! segmento de cliente

12 Plano de manutenção personalizada para o cliente em PC
função de histórico de uso, preferências e características desse
cliente
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Continuação ....

N°. Proposta Categoria

13 Disponibilização, para consulta do cliente, das últimas PC
ocorrências semelhantes e seus resultados (exemplo:
estatística sobre desgaste de freios, pneus, partes elétricas, u

falhas semelhantes, etc.)

14 Disponibilização de consulta sobre andamento dos serviços PC
através de Internet, quiosques, atendimento automático, etc.

16 Criação de grupos de clientes e "clubes" para troca de PC
informações

17 Organização e fluxo de trabalho que permita a existência de um PC
Consultor ou profissional único para contato com cliente,
desde o início até a resolução de todas as suas necessidades

18 Explicação do serviço antes de executá-lo, com a PC
profundidade de acordo com as preferências e
características de cada cliente (ex: mulher que não conheça
mecânica recebe explicações diferentes)

Tab. 7.3.6.1.a - Propostas de melhoria apresentadas para julgamento dos
interessados

Notas: 1. A numeração das propostas é aquela referente à ordem na qual
foram apresentadas para julgamento. 2. GC = propostas referentes à gestão
efetiva da carteira de clientes; PC = propostas referentes a processos para
reduzir a percepção de risco do cliente.

Esta lista foi utilizada para estimular a discussão e chegar a mudanças

desejáveis e factíveis de se implantarem.
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7.3.6.2 - o processo utilizado: descrição do evento e de sua condução

o objetivo deste capítulo é o de relatar os procedimentos e metodologia que

utilizamos para validação das propostas junto a executivos e interessados

ligados à área de prestação de serviços de reparos em Concessionárias

autorizadas. As sugestões e melhorias não teriam validade se não fossem por

eles aprovadas. Segundo Checkland (op. cit., p. 181), e como já comentamos

no capo 4, os integrantes devem ser indivíduos que participam do problema e

têm interesse em resolvê-lo.

Por ocasião do planejamento desta validação, deparamos-nos com quatro

dificuldades: primeiro, a aplicação da metodologia em situação até então

inusitada, envolvendo integrantes de várias empresas, origens e associações.

Caso estivéssemos tratando do aperfeiçoamento dos processos em uma

determinada empresa, como são praticamente todos os casos citados por

Checkland (1993), a condução das reuniões, envolvendo pessoas que já

mantêm contato em função de objetivos comuns e com motivação para resolver

seus problemas do dia-a-dia, seria menos complexa; reunir integrantes de

empresas e culturas diferentes, em muitos casos rivais comerciais, e chegar a

um consenso ou opinião consolidada é mais desafiador. Em segundo,

propusemo-nos a buscar processos e procedimentos realmente inovadores, isto

é, que representassem soluções factíveis e desejáveis ainda não implantadas

para as quatro bandeiras escolhidas, tanto do ponto de vista da Concessionária

quanto do da Montadora e demais consultores externos. Esse tipo de restrição

reduz drasticamente as alternativas possíveis: qualquer procedimento de

comparação (benchmarking) entre bandeiras ou mesmo entre Concessionárias

diferentes não resultaria em benefícios ou indicações aproveitáveis. Em

terceiro, há a dificuldade de se padronizar conceitos e idéias preliminares

necessárias para se analisarem as altemativas e se chegar a um parecer

consistente; o problema é similar ao que comentamos no capo 7.3.2.1, quando

defendemos a participação do pesquisador durante o processo de levantamento
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de dados para que seja assegurada a sua consistência. E, finalmente, temos a

.dificuldade de como motivar os executantes dos processos e os responsáveis

pela tomada de decisões, a participar de um esforço conjunto, eventualmente

fora de suas empresas e em situação fora de seu controle direto, contribuindo

para a escolha de idéias e alternativas de melhoria.

Como contornamos as dificuldades de obter opiniões dos executivos e

participantes dos processos:

Pela sua característica, a aplicação do questionário composto por conceitos e

nomenclatura não-usuais aos indivíduos que participam do problema e têm

interesse em resolvê-lo, deveria ser realizada na presença do próprio

pesquisador (Corrêa - 1994, p. 111); os resultados, por outro lado, só teriam

validade se representassem uma consolidação das opiniões sob diversos

pontos de vista dos processos, ou seja, o das Concessionárias, o das equipes

de assistência técnica de parte das Montadoras e o de eventuais interessados e

estudiosos do assunto. Visando a viabilizar, em termos de tempo e objetividade,

a obtenção dos dados e das respostas, optamos por montar uma reunião de

trabalho ("workshop"), cujos participantes seriam exatamente os interessados e

os responsáveis pela eventual decisão de mudança. A reunião foi planejada de

acordo com os critérios estabelecidos por Bouchard (1976, p.375) para

entrevistas em grupo e em processo tandem, com outro pesquisador, utilizando

uma série de questões que estimulassem a participação dos elementos com

maior receio de se manifestar.

Para contornar a dificuldade de se garantir a presença dos convidados no

evento, tomamos as seguintes providências: primeiro, optamos por seguir o

recomendado em Anderson e Narus (1998), prometendo aos eventuais

participantes a divulgação de dados para auxílio à gestão; os dados foram

obtidos a partir das pesquisas citadas no capo 7.3.2.3 (Cattini e Santos - 1999),

e entusiasmaram os convidados. Segundo, tivemos o cuidado de divulgar o
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evento de maneira focalizada e ajustada à audiência interessada: através de

uma parceira com o órgão representativo da classe das Concessionárias

(FENABRAVE = Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores),

tivemos acesso aos endereços de Concessionárias potencialmente

interessadas em participar da pesquisa, sendo a elas dirigidos os convites. Em

terceiro, o evento foi divulgado através de cartazes e meios eletrônicos

(INTERNET e E-Mails) ligado ao nome de um organismo conceituado no

mercado: A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação

Getúlio Vargas. As providências garantiram o êxito do evento.

o "workshop" foi realizado aos 12/08/99, na EAESP-FGV - Av. 9 de julho, 2029

- 4° andar - Salão Nobre, das 14:00 às 18:00 horas. Os temas tratados,

processos de gestão da carteira de clientes e melhoria de processos de

redução da percepção de risco, são assuntos que, com certeza, não pertencem

ao dia-a-dia administrativo de uma Concessionária. Dessa maneira, para

garantia do entendimento e uniformização da conceituação, antes do

julgamento das várias alternativas, se faz necessária sua explicação e uma

equalização dos conceitos abordados, garantindo a eficácia e a

representatividade das opiniões no preenchimento do questionário. Foi

ministrada, como etapa inicial do "workshop", uma palestra esclarecedora sobre

a situação atual da rede de distribuição e serviços de automóveis e sobre as

perspectivas de mudanças nos padrões de relacionamento entre seus vários

componentes. Foram também expostos, antes da aplicação do questionário de

avaliação, os resultados da pesquisa de Cattini e Santos (1999) sobre

necessidades e percepções dos consumidores e clientes de serviços de

reparos de veículos em Concessionárias autorizadas. Como um terceiro

assunto, foi ressaltada a lacuna existente entre o número e o tipo de processos

que julgávamos necessários e os que realmente constatamos estarem sendo

executados. Só após terem sido explicados todos os conceitos importantes, o

conjunto de participantes preencheu o questionário, fornecendo suas opções.
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o questionário:

O modelo do questionário aplicado, composto basicamente pelas propostas

apresentadas em 7.3.6.1, encontra-se no anexo 111.

O questionário foi composto seguindo as recomendações de Bouchard (1976,

p.381), com o especial cuidado para que as perguntas fossem formuladas de

uma maneira clara, cuja ordem não sugerisse sua resposta ou não deixasse

dúvidas na sua leitura. Ainda, conforme recomenda Bouchard (op. cit., p. 380),

antes do "workshop", aplicamos o questionário a um dos executivos,

representante do serviço de reparos de veículos em Concessionárias e, em

conjunto, efetuamos os devidos ajustes e correções a fim de que as perguntas

não parecessem excessivamente complexas e estivessem de acordo com as

concepções e conceitos dos entrevistados. Por ocasião de sua aplicação,

durante o "workshop", procedemos à leitura e ao eventual esclarecimento de

dúvidas durante o prazo concedido para as respostas, garantindo, assim, sua

adequada interpretação e entendimento.

Para cada proposta foi solicitada a escolha de uma das respostas:

a. já fazemos

b. já fazemos em parte

c. não fazemos e não precisamos

d. não fazemos e precisamos. Neste caso, solicitamos

ao entrevistado sua opinião sobre a viabilidade

técnica, econômica e cultural da proposta

apresentada.

As perguntas consideraram os processos atuais utilizados pela Concessionária

referentes a serviços de reparos em autos de passeio ou utilitários leves, de

pessoas físicas. Para os integrantes das equipes das Montadoras, foi
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recomendado considerar a análise para o melhor Concessionário brasileiro de

seu conhecimento; para outros interessados, recomendou-se considerar a

análise pata a melhor Concessionária que conhecia ou com que já trabalhara.

Como última pergunta, solicitamos a informação sobre a origem do

respondente: de Concessionária, de Montadora ou de outros.

Participantes do evento:

Público participante: Gerentes e executivos da Indústria Automobilística, de

Concessionárias e de Oficinas, além de demais interessados, tais como

consultores e futuros empresários do setor.

Número de participantes:

Convites distribuídos: 350, através de seleção realizada na mala

direta da FENABRAVE, contatos pessoais anteriores e

divulgação através da área de Eventos da EAESP - FGV

Inscritos: 109, cerca de 70% via INTERNET

Comparecimentos: 77

Questionários preenchidos: 67

Questionários aproveitados: 66, tendo sido desprezado 1 por não

ser possível identificar respostas válidas. Dos questionários

válidos, 38% foram preenchidos por executivos de

Montadoras, 30% por gerentes/proprietários de

Concessionárias, 29% por consultores, executivos de

empresas interessadas ou empresários interessados na

área e 3% não se identificaram.

Após a apresentação, houve um debate, em plenário e em conjunto com os

integrantes, sobre cenários possíveis de evolução do setor.
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7.3.6.3 - resultados finais e sua interpretação: lista das melhorias desejáveis e
viáveis

As respostas que consideramos como "aprovação da idéia" foram aquelas que

são efetivas novidades ou melhorias caracterizadas pelas respostas nas quais

aparecesse pelo menos uma das escolhas:

a. é viável técnica, econômica ou culturalmente ou

b. já fazemos/ já temos em parte,

já que representam melhorias ao estado atual dos procedimentos.

A resposta "já temos/já fazemos" implicou não-aprovação da proposta já que,

apesar de a idéia ser correta e conter procedimentos já aprovados pela prática,

não constitui melhoria efetiva e inovadora, estando já amplamente divulgada e

utilizada pela rede, não comprovando, pois, a eficácia do método.

Evidentemente, a resposta "não fazemos e não precisamos" indicou a não-

aprovação da proposta, mostrando não ser ela adequada (completa falha do

método).

Consideramos alto o índice de aprovação das propostas obtido, com 67% das

idéias aprovadas. Elas representam inovações para as 4 marcas analisadas e

para a grande maioria dos Concessionários autorizados.

Apesar de, através de exame preliminar, constatarmos ser possível diferenciar

algumas respostas típicas vindas de participantes oriundos de Concessionárias,

de Montadoras ou de outras origens, não tivemos elementos para realizar essa

segmentação nem a consideramos necessária, uma vez que estamos buscando

alternativas de melhoria independentemente de sua origem: ambos

Concessionária e Montadora fazem parte do grupo de pessoas que executa as

atividades e está interessado em resolver os problemas.
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Como resumo dos resultados, temos:

Macroprocesso Resultado da Compilação do Questionário
analisado

Idéias eprovede« Idéias rejeitadas Total
Melhoria da Confiança 7 5 12
Gestão do Cliente 5 1 6
Totais 12 6 18

Tab. 7.3.6.3.a - Resumo dos resultados do "workshop"

. A seguir, apresentamos os resultados detalhados por proposta apresentada.
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Resultado das propostas apresentadas:

Os resultados detalhados da votação das propostas apresentadas fazem parte

dos gráficos e tabelas a seguir. O número de citações é superior ao número de

observações devido às respostas múltiplas (3 no máximo, para a alternativa:

"não fazemos e é necessário").

Proposta 1. Sistema para pesquisa e registro do motivo que leva o cliente à

minha Concessionária e não à outra.

PROPOSTA APROVADA
No. cit. Freq.

razaoescolha

precisamos e é viável tecnicamente 27 40,91%-------------------------- ------ ------
precisamos e é viável economicamente 26 39,39%------------------------- ------ ------

precisamos e é viável culturalmente 23 34,85%------------------------- ------ ------
já fazemos/ já temos em parte 18 27,27%------------------------- ------ ------

já fazemos/ já temos 16 24,24%------------------------- ------ ------
não fazemos/ não temos e não precisamos 3 4,55%------------------------- ------ ------

Não-resposta 1 1,52%

TOTALOBS. 66

27 27

temos e não
precisamos

Proposta com alta aceitação e grau .de inovação.
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Proposta 2. Sistemas para registro dos motivos pelos quais o cliente deixou de

ir à minha Concessionária

PROPOSTA APROVADA

porquedeixoudeir
No. cit. Freq.

precisamos e é viável tecnicamente 31 46,97%
------------------------- ------ ------

precisamos e é viável economicamente 26 39,39%
------------------------- ------ ------

precisamos e é viável culturalmente 23 34,85%
------------------------- ------ ------

já fazemos/ já temos 17 25,76%
------------------------- ------ ------

já fazemos/ já temos em parte 12 18,18%
------------------------- ------ ------
não fazemos/ não temos e não precisamos 3 4,55%

-------------------------- -_.---- ------
Não-resposta 1 1,52%

TOTALOBS. 66

31 31

culturalmente em parte

na,
temos e não
precisamos

Proposta com alta aceitação e grau de inovação.
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Proposta 3. Sistema para conhecimento as passagens anteriores dos veículos

por minha oficina e por outras Concessionárias.

PROPOSTA REJEITADA

sistemahistoriaofici
No. cit. Freq.

já fazemosl já temos em parte 22 33,33%
------------------------- ------ ------

já fazemos! já temos 19 28,79%
------------------------- ------ ------

precisamos e é viável tecnicamente 19 28,79%
------------------------- ------ ------

precisamos e é viável economicamente 18 27,27%
------------------------- ------ ------

precisamos e é viável culturalmente 13 19,70%
------------------------- ------ ------
não fazemos! não temos e não precisamos 2 3,03%
------------------------- -_._--- ------

Não-resposta 1 1,52%

TOTALOBS. 66

22 22

2

economicamente culturalmente

fazemosJ nã(
temos e não
precisamos

Proposta com baixo grau de inovação. No entanto, pode ter havido confusão

para alguns dos participantes ao considerar que, pelo fato de terem acesso ao

registro de passagens em garantia (arquivo Montadora), já a realizam em parte.

Nesse caso, a resposta conceitualmente correta seria: não temos, já que não

há registro voltado ao histórico completo do veículo.

221



Proposta 4. Sistema de registro das preferências dos clientes sendo utilizado

para a tomada de decisões gerenciais

PROPOSTA APROVADA

registropreferencias
No. cit. Freq.

precisamos e é viável tecnicamente 38 57,58%
------------------------- ------ ------

precisamos e é viável culturalmente 34 51,52%
------------------------- ------ ------

precisamos e é viável economicamente 31 46,97%
------------------------- ------ ------

já fazemos/ já temos em parte 13 19,70%
------------------------- ------ ------

já fazemos/ já temos 7 10,61%
------------------------- ------ ------
não fazemos/ não temos e não precisamos 2 3,03%
------------------------- ------ ------

Não-resposta 1 1,52%

TOTALOBS. 66

38 38

o na,
temos e não
precisamos

Proposta com alta aceitação e grau de inovação.

222



Proposta 5. Processo que permite ao cliente agendar seu próprio atendimento

através de Internet! quiosques! atendimento automático

PROPOSTA REJEITADA

No. cit. Freq.
agendayourself

precisamos e é viável tecnicamente 21 31,82%
-------------------------- ------ ------

já fazemos/ já temos 20 30,30%------------------------- ------ ------
já fazemos/ já temos em parte 15 22,73%------------------------- ------ ------

precisamos e é viável economicamente 15 22,73%------------------------- ------ ------
precisamos e é viável culturalmente 14 21,21%------------------------- ------ ------

não fazemos/ não temos e não precisamos 5 7,58%------------------------- ------ ------
Não-resposta 2 3,03%

TOTAL 08S. 66

21 21

/

culturalmente temos e não
precisamos

Proposta com alta aceitação, porém baixo grau de inovação, visto que cerca de

30% dos participantes já realizam o processo.
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Proposta 6. Procedimentos para tratamento diferenciado de clientes com

preferências diferentes sem depender exclusivamente da memória ou

percepção do atendentel consultor

PROPOSTA APROVADA

procclientesespeciai
No. cit. Freq.

precisamos e é viável tecnicamente 32 48,48%------------------------- _._---- ------
precisamos e é viável economicamente 25 37,88%------------------------- ------ ------

precisamos e é viável culturalmente 25 37,88%------------------------- -<----- ------
já fazemos/ já temos em parte 18 27,27%------------------------- ------- ------

não fazemos/ não temos e não precisamos 5 7,58%------------------------- ------ ------
já fazemos/ já temos 4 6,06%------------------------- ------ ------

Não-resposta 1 1,52%

TOTALOBS. 66

32 32

o
precisamos e é viável precisamos e é viável precisamos e é viável já fazemosf já temos

tecnicamente economicamente culturalmente em parte
não fazemosl não já fazemosl já teme

temos e não
precisamos

Proposta com alta aceitação e grau de inovação.
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Proposta 7. Rotinas diferentes de serviços em função de requisitos particulares

do cliente, tais como recursos orçamentários dos quais ele dispõe, modo como

faz manutenção e trata do automóvel, falhas anteriores observadas no mesmo

veículo, etc.

PROPOSTA APROVADA

No. cit. Freq.
procfuncaocliente

precisamos e é viável tecnicamente 30 45,45%------------------------- ------ ------
precisamos e é viável economicamente 23 34,85%------------------------- ------ ------

precisamos e é viável culturalmente 19 28,79%------------------------- ------ ------
já fazemos/ já temos em parte 17 25,76%------------------------- ------ ------

já fazemos/ já temos 12 18,18%------------------------- ------ ------
Não-resposta 3 4,55%------------------------- ------ ------

não fazemos/ não temos e não precisamos 2 3,03%

TOTALOBS. 66

30 30

3

precisamos e é viável precisamos e é viável precisamos e é viável já fazemos! já temos já fazemos! já temos
tecnicamente economicamente culturalmente em parte

Não-resposta

o

Proposta aprovada com bom grau de inovação.
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Proposta 8. Manutenção, para uso do cliente, através de Internet, quiosques ou

sistema de acesso fácil e independente, da possibilidade de consulta, auto-

diagnóstico e orçamento preliminares

PROPOSTA APROVADA

No. cit. Freq.
autodiagnostico

precisamos e é viável tecnicamente 44 66,67%------------------------- ------ ------
precisamos e é viável economicamente 35 53,03%------------------------- ~------ ------

precisamos e é viável culturalmente 31 46,97%------------------------- ------ ------
já fazemos/ já temos em parte 10 15,15%------------------------- ------ ------

já fazemos/ já temos 3 4,55%------------------------- ------ ------
Não-resposta 2 3,03%------------------------- ------ -->----

não fazemos/ não temos e não precisamos 2 3,03%

TOTALOBS. 66

44 44

Nao-resposta

Proposta aprovada com altíssimo grau de inovação.
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Proposta 9. Procedimento que permita ao cliente propor o que ele considera

ser o orçamento justo para o serviço a ser realizado

PROPOSTA APROVADA

No. cit. Freq.
propostadeorcamento

precisamos e é viável tecnicamente 31 46,97%------------------------- ------ ------
precisamos e é viável economicamente 17 25,76%------------------------- ------ ------

já fazemos! já temos em parte 14 21,21%------------------------- ------ ------
precisamos e é viável culturalmente 14 21,21%------------------------- ------ ------

não fazemos! não temos e não precisamos 11 16,67%------------------------- ------ ------
já fazemos! já temos 7 10,61%------------------------- ------- ------

Não-resposta 1 1,52%

TOTALOBS. 66

31 31

temos e não
precisamos

Proposta aprovada, porém, com baixo grau de inovação.
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Proposta 10. Processos e sistemas que facilitem ao cliente a realização por ele

mesmo de pequenos reparos

PROPOSTA REJEITADA

No. cit. Freq.
doityourself

não fazemos/ não temos e não precisamos 35 53,03%------------------------- ------ ------
precisamos e é viável tecnicamente 21 31,82%------------------------- ------ ------

precisamos e é viável economicamente 16 24,24%------------------------- ------ ------
precisamos e é viável culturalmente 13 19,70%------------------------- ------ ------

Não-resposta 4 6,06%------------------------- ------ ------
já fazemos/ já temos 3 4,55%------------------------- ------ ------

já fazemos/ já temos em parte 2 3,03%

TOTALOBS. 66

35 35

3
o

. fazemos! já teme
temos e não
precisamos

Proposta considerada não-interessante por mais de metade dos participantes.
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Proposta 11. Processo para venda de serviços extras fornecidos pela oficina,

acessórios, produtos e serviços complementares em função das preferências

de cada tipo! segmento de cliente

PROPOSTA REJEITADA

No. cit. Freq.
vendafuncaopreferenc

já faze mos/ já temos em parte 28 42,42%------------------------- ------ ------
precisamos e é viável economicamente 18 27,27%

------------------------- ------ ------
precisamos e é viável tecnicamente 17 25,76%------------------------- ------ ------

já fazemos/ já temos 17 25,76%
------------------------- ------ ------

precisamos e é viável culturalmente 14 21,21%------------------------- ------ ------
Não-resposta 1 1,52%------------------------- ------ ------

não fazemos/ não temos e não precisamos O 0,00%

TOTALOBS. 66

28 28

Proposta rejeitada, porém com um pequeno grau de inovação.
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Proposta 12. Plano de manutenção personalizada para o cliente em função de

histórico de uso, preferências e características desse cliente

PROPOSTA APROVADA

No. cit. Freq.
manutencaopersonaliz

precisamos e é viável tecnicamente 36 54,55%------------------------- ------ ------
precisamos e é viável economicamente 29 43,94%

------------------------- ------ ------
precisamos e é viável culturalmente 26 39,39%------------------------- ------ ------

já fazemos/ já temos em parte 10 15,15%------------------------- ------ ------
já fazemos/ já temos 9 13,64%------------------------- ------ ------

não fazemos/ não temos e não precisamos 5 7,58%------------------------- ------ ------
Não-resposta 3 4,55%
TOTAL 085. 66

36 36

precisamos e é viâvel precisamos e é viável
economicamente culturalmente temos e não

precisamos

Proposta considerada bastante interessante e inovadora.
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Proposta 13. Disponibilização, para consulta do cliente, das últimas

ocorrências semelhantes e seus resultados (exemplo: estatística sobre

desgaste de freios, pneus, partes elétricas, falhas semelhantes, etc.)

PROPOSTA APROVADA

No. cit. Freq.
consultaocorrencias

precisamos e é viável tecnicamente 32 48,48%------------------------- ------ ------
precisamos e é viável economicamente 25 37,88%------------------------- ------ ------

precisamos e é viável culturalmente 22 33,33%------------------------- ------ ------
não fazemos/ não temos e não precisamos 18 27,27%------------------------- ------ ------

já fazemos/ já temos em parte 8 12,12%------------------------- ------ ------
já faze mos/ já temos 4 6,06%------------------------- ------ ------

Não-resposta 3 4,55%

TOTALOBS. 66

32 32

culturalmente temos e não
precisamos

Proposta aprovada, porém com algum grau de controvérsia sobre a sua

aplicabilidade.
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Proposta 14. Disponibilização de consulta sobre andamento dos serviços

através de Internet, quiosques, atendimento automático, etc

PROPOSTA APROVADA

seguimentopelaintern
No. cit. Freq.

precisamos e é viável tecnicamente 33 50,00%------------------------- ------ ------
precisamos e é viável economicamente 25 37,88%------------------------- ------ ------

precisamos e é viável culturalmente 25 37,88%------------------------- ------- ------
já fazemos/ já temos em parte 12 18,18%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ ------
já fazemos/ já temos 9 13,64%------------------------- ------- ------

não fazemos/ não temos e não precisamos 5 7,58%-------------------------- ------ ------
Não-resposta 2 3,03%

TOTALOBS. 66

33 33

precisamos e é Viável predsamos e é viável precisamos e é viável
tecnicamente economicamente culturalmente

já fazemos! já. temos
em parte

não fazemosl nê(
temos e não
precisamos

Proposta considerada interessante e inovadora.
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Proposta 15. Sistema que dirija ofertas e oportunidades especiais de serviços e

peças a clientes geradores de lucro

PROPOSTA APROVADA

identclientelucrativ
No. cit. Freq.

precisamos e é viável tecnicamente 30 45,45%------------------------- ------ ------
precisamos e é viável economicamente 26 39,39%------------------------- ------ ------

precisamos e é viável culturalmente 22 33,33%------------------------- ------ ------
já fazemos! já temos em parte 17 25,76%------------------------- ------ ------

não fazemos! não temos e não precisamos 8 12,12%------------------------- ------ ------
já fazemos/ já temos 6 9,09%------------------------- ------ ------

Não-resposta 2 3,03%

TOTAL 085. 66

30 30

precisamos e é viável precisamos e é viável precisamos e é viável já fazemos! já temos
tecnicamente economicamente culturalmente em parte

não fazemos! não
temos e não
precisamos

Já fazemosl já tem'

Proposta considerada interessante e inovadora.
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Proposta 16. Criação de grupos de clientes e "clubes" para troca de
informações

PROPOSTA APROVADA

No. cit. Freq.
clubedeclientes

precisamos e é viável tecnicamente 28 42,42%------------------------- ------ ------
precisamos e é viável economicamente 25 37,88%------------------------- ------ ------

precisamos e é viável culturalmente 25 37,88%------------------------- ------ ------
não fazemos/ não temos e não precisamos 19 28,79%------------------------- ------ ------

já fazemos/ já temos em parte 8 12,12%------------------------- ------ ------
já fazemos/ já temos 4 6,06%------------------------- ------ ------

Não-resposta 3 4,55%

TOTAL085. 66

28 28

tecnicamente temos e não
precIsamos

Proposta considerada inovadora, mas passível de controvérsias.
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Proposta 17. Organização e fluxo de trabalho que permita a existência de um

Consultor ou profissional único para contato com cliente, desde o início até a

resolução de todas as suas necessidades

PROPOSTA REJEITADA

No. cit. Freq.
atendimentoglobal

já fazemos! já temos 27 40,91%------------------------- ------ ------
precisamos e é viável tecnicamente 16 24,24%------------------------- ------ ------

precisamos e é viável economicamente 16 24,24%------------------------- ------- ------
já fazemos! já temos em parte 14 21,21%------------------------- ------ ------

precisamos e é viável culturalmente 12 18,18%------------------------- ------ ------
não fazemos/ não temos e não precisamos 4 6,06%------------------------- ------ ------

Não-resposta 2 3,03%

TOTALOBS. 66

27 27

culturalmente temosenão
precisamos

Proposta considerada não-inovadora; suspeitamos que, para muitos dos

participantes, não tenha ficado claro o novo papel proposto para o Consultor.
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Proposta 18. Explicação do serviço antes de executá-lo, com a profundidade

de acordo com as preferências e características de cada cliente (ex: mulher que

não conheça mecânica recebe explicações diferentes)

PROPOSTA REJEITADA

No. cit. Freq.
explicacaocustomizad

já fazemos/ já temos 36 54,55%-------------------------- ------ ------
já fazemos/ já temos em parte 16 24,24%------------------------- ------ ------

precisamos e é viável tecnicamente 12 18,18%------------------------- ------ ------
precisamos e é viável culturalmente 11 16,67%------------------------- ------- ------

precisamos e é viável economicamente 6 9,09%------------------------- ------ ------
Não-resposta 2 3,03%------------------------- ------ ------

não fazemos/ não temos e não precisamos O 0,00%

TOTAL 08S. 66

36 36

2

Não-resposta

Proposta rejeitada, com mais da metade dos entrevistados já executando o

proposto.
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19. Origem do Profissional que respondeu ao

No. cit. Freq.
origem

de montadora 25 37,88%------------------------- ------ ------
de concessionária 20 30,30%------------------------- ------ ------

outros 19 28,79%------------------------- ------ ------
Não-resposta 2 3,03%

TOTAL 08S. 66 100%

25 25

o

A origem dos participantes está bem distribuída pelos três tipos de

participantes.
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7.3.7 - Conclusão sobre a aplicação do método.

Na validação prática, escolhemos um setor para o qual os serviços se

comportam, para uma faixa significativa de consumidores, como serviços de

APRC (Alta Percepção de Risco pelo Cliente) (cap. 7.1 e 7.2).

Pesquisamos os métodos e providências gerenciais normalmente utilizadas

para aumentar o nível de qualidade percebida pelo consumidor e constatamos

que, para o setor, os critérios de melhoria baseiam-se no acompanhamento dos

resultados dos serviços, existindo insatisfação e baixa retenção dos clientes e

indicando provável potencial de aplicação dos conceitos e metodologia de

redesenho de processos dos serviços ao caso (cap. 7.3.1 e 7.3.2).

Aplicando a metodologia de análise de sistemas pouco estruturados e mediante

a utilização das ferramentas propostas no capo 6.3, descobrimos os processos

que deveriam ser redesenhados e/ou melhorados, gerando uma lista de

possibilidades de melhoria para esses processos (cap. 7.3.6.1).

Após, seguindo a orientação de Checkland (39, p.181), submetemos as

propostas à apreciação dos "atores interessados", ou seja, dos indivíduos que

participam do problema e têm interesse em resolvê-lo.

Das propostas assim geradas, num total de 18, 12 foram aprovadas como

inovadoras, desejáveis e factíveis; para as demais, com exceção da proposta

10, o método não foi considerado eficaz somente por detectar propostas já

praticadas pela rede e não por identificar melhorias não-interessantes. A única

proposta considerada não-interessante (Criar processos e sistemas que

facilitem ao cliente a realização, por ele mesmo, de pequenos reparos)

provavelmente assim o foi em função de prejudicar, na visão dos participantes,

os resultados de seus negócios e não por não reduzir efetivamente a percepção

de risco do cliente.
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Dessa maneira, podemos afirmar, comprovando nossa proposição 3, que:

Ações e providências tomadas por empresas que fornecem serviços de

APRC (ex: serviços de reparos em veículos por Concessionárias

autorizadas) para melhorar o índice de retenção do consumidor são pouco

efetivas por ignorarem que, para esse tipo de serviço (APRC), a satisfação

do consumidor poderá ser melhor garantida através da utilização de

técnicas atualizadas de "industrialização da intimidade", numa visão por

processos.
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8. CONCLUSÃO

Neste capítulo faremos um sumário das principais contribuições e conclusões

desta tese. No capo 8.1, serão analisadas os resultados alcançados e as

limitações da aplicação do modelo apresentado; em 8.2, estaremos

comentando as contribuições teóricas desta tese e suas implicações práticas;

em 8.3, teceremos recomendações sobre futuros estudos e extensões e, em

8.4, estaremos consolidando nosso ponto de vista numa conclusão sumária.

8.1 - Análise da metodologia utilizada e dos resultados alcançados

Metodologia utilizada:

A metodologia utilizada para composição da tese e estruturação de sua

comprovação prática, metodologia de análise de sistemas pouco estruturados

(SST = "Soft Systems Thinking"), é relativamente nova e pouco explorada na

literatura (vide, por exemplo, o reduzido número de referências recomendadas

em Clegg e Walsh - 1998). Por outro lado, caminha muito perto da prática e,

por envolver os diretamente interessados, produz resultados úteis e aplicáveis

para a melhoria dos processos de negócios.

Particularmente, já aplicamos partes da metodologia em alguns trabalhos

profissionais que realizamos, e concordamos com Clegg e Walsh (1998)

quando resumem os pontos fortes e fracos dela:

Pontos fortes:

• A aplicação da metodologia facilita a inovação e a quebra de

paradigmas na concepção de novas maneiras de operar.

• Envolve todos os interessados que, fornecendo suas opiniões,

enriquecem as recomendações e conclusões.

• É bastante objetiva e pragmática.
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• Como envolve diretamente os responsáveis pela execução e os

patrocinadores de uma eventual mudança, compromete-os em

efetuá-Ia, reduzindo os conflitos daí decorrentes.

• É um grande auxílio na organização de processos complexos de

mudança, envolvendo grande quantidade de dados e

informações.

Pontos fracos:

• A linguagem e os conceitos considerados são complexos e de

interpretação não-óbvia, o que torna a metodologia dependente

de um pesquisador ou analista com certa habilidade para aplicá-

la. Deparamo-nos com essa dificuldade, em nossa aplicação

prática, por ocasião da montagem do modelo conceitual (etapa 4

da metodologia; capo 7.3.4).

• O sucesso e os resultados obtidos dependem muito do

pesquisador; caso o problema seja mal descrito ou

caracterizado por ele, as conclusões poderão ser enganosas.

• A opinião vinda de pessoas fora do sistema e das operações do

dia-a-dia (o analista do sistema ou pesquisador) nem sempre

são benvindas, sendo, muitas vezes, encaradas como críticas, e

dificultando o aproveitamento de eventuais boas idéias,

principalmente na etapa de geração da lista de melhorias.

• Como as mudanças planejadas são obtidas a partir de um

consenso, podem tornar-se mais lentas, com o processo sendo

dominado pelos administradores mais antigos e resistentes a

ela; a restrição de só se aprovarem as mudanças desejáveis e

viáveis pode retardar uma reestruturação mais profunda e

eventualmente necessária. O próprio resultado que obtivemos

em nossa aplicação prática, com os interessados recusando a
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proposta 10 (cliente fazer seu próprio conserto), é uma

comprovação desse efeito.

• A metodologia, bastante eficiente para descobrir quais as

mudanças necessárias, acaba por ser pouco efetiva no auxílio à

sua implantação. Ela nos auxilia a achar o "o que" mas é de

pouca ajuda na determinação do "como".

Em resumo, trata-se de metodologia objetiva e pragmática, sendo de grande

auxílio no estudo qualitativo das organizações e conseguindo integrar, de

maneira positiva, a teoria com a prática; em relação a restrições, requer a

participação de pesquisador experiente e habilidoso acompanhando o processo

além de não fornecer todos os subsídios necessários para conduzir as

mudanças que planeja.

Resultados alcançados:

Consideramos que os resultados alcançados, a partir da aplicação da

metodologia, foram muito bons; apesar de o problema abordado (estratégia

para processos de serviços de APRC) ser complexo, obtivemos

recomendações úteis, segundo a própria opinião dos interessados. Devido às

explicações e discussões havidas no "workshop", os participantes

compreenderam a amplitude do problema estratégico que se avizinha e saíram

dele preocupados em implantar as idéias nele geradas. Conseguimos ainda

chegar a um consenso de opiniões que, normalmente, são antagônicas por sua

origem (participantes de Concessionárias e de Montadoras).

Como críticas aos resultados obtidos, temos:

1. Em função do número reduzido de empresas e pessoas entrevistadas

(tanto para Concessionárias como para Montadoras), tendo como foco

maior as atividades do sul do país, podemos ter introduzido um desvio nos

resultados obtidos; a própria escolha das perguntas e o aprendizado pelo
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qual passamos durante a seqüência de entrevistas, tornaram o processo

preponderantemente não-aleatório e, talvez, tendencioso. Procuramos

compensar a eventual falha da coleta de informações através de pesquisa

extensa em órgãos e associações: ICDP (International Car Distribution

Program), IMVP (International Motor Vehicle Program), ANFAVEA

(Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores)

FENABRAVE (Federação Nacional da Distribuição de Veículos

Automotores), NADA (National Automobile Dealers Association), além de

outros meios, tais como, artigos em jornais, reuniões e seminários junto a

entidades ligadas ao assunto, etc. As pesquisas anteriores criaram uma

massa de conhecimentos que pôde ser apreciada por ocasião do

"workshop" e nos possibilitou atrair profissionais da área para um debate

aberto e conseqüente preenchimento dos questionários. De qualquer

maneira, os pareceres e previsões deverão ser examinados à luz dessas

restrições.

2. Os resultados obtidos, assim como preconizam os conhecedores da

metodologia, foram muito dependentes dos conceitos estabelecidos pelo

pesquisador; assim, na verdade, houve poucos questionamentos sobre a

adequação dos processos abordados ou sobre a sua importância

estratégica relativa na escolha do posicionamento da Concessionária.

3. Os resultados conseguidos são extremamente perecíveis, em função da

velocidade da mudança pela qual atravessam as relações do varejo e, em

particular, do varejo de automóveis.

4. O método não conseguiu gerar pistas estratégicas importantes, e sim

somente aquelas para a adequação dos processos; o caminho para o

desenvolvimento do varejo de automóveis não se limita, apenas, à solução

dos problemas de fornecimento dos serviços de reparos; assim, poderemos

estar lidando com soluções paliativas, quando a real solução reside na

remodelagem de toda a Cadeia de serviços (vide figo 7.2.a).
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8. CONCLUSÃO

Neste capítulo faremos um sumário das principais contribuições e conclusões

desta tese. No capo 8.1, serão analisadas os resultados alcançados e as

limitações da aplicação do modelo apresentado; em 8.2, estaremos

comentando as contribuições teóricas desta tese e suas implicações práticas;

em 8.3, teceremos recomendações sobre futuros estudos e extensões e, em

8.4, estaremos consolidando nosso ponto de vista numa conclusão sumária.

8.1 - Análise da metodologia utilizada e dos resultados alcançados

Metodologia utilizada:

A metodologia utilizada para composição da tese e estruturação de sua

comprovação prática, metodologia de análise de sistemas pouco estruturados

(SST = "Soft Systems Thinking"), é relativamente nova e pouco explorada na

literatura (vide, por exemplo, o reduzido número de referências recomendadas

em Clegg e Walsh - 1998). Por outro lado, caminha muito perto da prática e,

por envolver os diretamente interessados, produz resultados úteis e aplicáveis

para a melhoria dos processos de negócios.

Particularmente, já aplicamos partes da metodologia em alguns trabalhos

profissionais que realizamos, e concordamos com Clegg e Walsh (1998)

quando resumem os pontos fortes e fracos dela:

Pontos fortes:

• A aplicação da metodologia facilita a inovação e a quebra de

paradigmas na concepção de novas maneiras de operar.

• Envolve todos os interessados que, fornecendo suas opiniões,

enriquecem as recomendações e conclusões.

• É bastante objetiva e pragmática.
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• Como envolve diretamente os responsáveis pela execução e os

patrocinadores de uma eventual mudança, compromete-os em

efetuá-Ia, reduzindo os conflitos daí decorrentes.

• É um grande auxílio na organização de processos complexos de

mudança, envolvendo grande quantidade de dados e

informações.

Pontos fracos:

• A linguagem e os conceitos considerados são complexos e de

interpretação não-óbvia, o que torna a metodologia dependente

de um pesquisador ou analista com certa habilidade para aplicá-

la. Deparamo-nos com essa dificuldade, em nossa aplicação

prática, por ocasião da montagem do modelo conceitual (etapa 4

da metodologia; capo 7.3.4).

• O sucesso e os resultados obtidos dependem muito do

pesquisador; caso o problema seja mal descrito ou

caracterizado por ele, as conclusões poderão ser enganosas.

• A opinião vinda de pessoas fora do sistema e das operações do

dia-a-dia (o analista do sistema ou pesquisador) nem sempre

são benvindas, sendo, muitas vezes, encaradas como críticas, e

dificultando o aproveitamento de eventuais boas idéias,

principalmente na etapa de geração da lista de melhorias.

• Como as mudanças planejadas são obtidas a partir de um

consenso, podem tornar-se mais lentas, com o processo sendo

dominado pelos administradores mais antigos e resistentes a

ela; a restrição de só se aprovarem as mudanças desejáveis e

viáveis pode retardar uma reestruturação mais profunda e

eventualmente necessária. O próprio resultado que obtivemos

em nossa aplicação prática, com os interessados recusando a
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proposta 10 (cliente fazer seu próprio conserto), é uma

comprovação desse efeito.

• A metodologia, bastante eficiente para descobrir quais as

mudanças necessárias, acaba por ser pouco efetiva no auxílio à

sua implantação. Ela nos auxilia a achar o "o que" mas é de

pouca ajuda na determinação do "como".

Em resumo, trata-se de metodologia objetiva e pragmática, sendo de grande

auxílio no estudo qualitativo das organizações e conseguindo integrar, de

maneira positiva, a teoria com a prática; em relação a restrições, requer a

participação de pesquisador experiente e habilidoso acompanhando o processo

além de não fornecer todos os subsídios necessários para conduzir as

mudanças que planeja.

Resultados alcançados:

Consideramos que os resultados alcançados, a partir da aplicação da

metodologia, foram muito bons; apesar de o problema abordado (estratégia

para processos de serviços de APRC) ser complexo, obtivemos

recomendações úteis, segundo a própria opinião dos interessados. Devido às

explicações e discussões havidas no "workshop", os participantes

compreenderam a amplitude do problema estratégico que se avizinha e saíram

dele preocupados em implantar as idéias nele geradas. Conseguimos ainda

chegar a um consenso de opiniões que, normalmente, são antagônicas por sua

origem (participantes de Concessionárias e de Montadoras).

Como críticas aos resultados obtidos, temos:

1. Em função do número reduzido de empresas e pessoas entrevistadas

(tanto para Concessionárias como para Montadoras), tendo como foco

maior as atividades do sul do país, podemos ter introduzido um desvio nos

resultados obtidos; a própria escolha das perguntas e o aprendizado pelo
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qual passamos durante a seqüência de entrevistas, tornaram o processo

preponderantemente não-aleatório e, talvez, tendencioso. Procuramos

compensar a eventual falha da coleta de informações através de pesquisa

extensa em órgãos e associações: ICDP (International Car Distribution

Program), IMVP (International Motor Vehicle Program), ANFAVEA

(Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores)

FENABRAVE (Federação Nacional da Distribuição de Veículos

Automotores), NADA (National Automobile Dealers Association), além de

outros meios, tais como, artigos em jornais, reuniões e seminários junto a

entidades ligadas ao assunto, etc. As pesquisas anteriores criaram uma

massa de conhecimentos que pôde ser apreciada por ocasião do

"workshop" e nos possibilitou atrair profissionais da área para um debate

aberto e conseqüente preenchimento dos questionários. De qualquer

maneira, os pareceres e previsões deverão ser examinados à luz dessas

restrições.

2. Os resultados obtidos, assim como preconizam os conhecedores da

metodologia, foram muito dependentes dos conceitos estabelecidos pelo

pesquisador; assim, na verdade, houve poucos questionamentos sobre a

adequação dos processos abordados ou sobre a sua importância

estratégica relativa na escolha do posicionamento da Concessionária.

3. Os resultados conseguidos são extremamente perecíveis, em função da

velocidade da mudança pela qual atravessam as relações do varejo e, em

particular, do varejo de automóveis.

4. O método não conseguiu gerar pistas estratégicas importantes, e sim

somente aquelas para a adequação dos processos; o caminho para o

desenvolvimento do varejo de automóveis não se limita, apenas, à solução

dos problemas de fornecimento dos serviços de reparos; assim, poderemos

estar lidando com soluções paliativas, quando a real solução reside na

remodelagem de toda a Cadeia de serviços (vide figo7.2.a).
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8.2 - Principais contribuições:

8.2.1 - Para conceituação teórica

Consideramos ter contribuído, em princípio, para melhor esclarecimento de três

conceitos básicos da área de administração de serviços:

°1 - conceito de medição da qualidade de um serviço: primeiro, reforçamos o

ponto de vista de não ser adequado tratar todos os tipos de serviços com os

mesmos critérios de medição no momento de avaliar sua qualidade (cap. 5.2.1);

depois, ainda no mesmo capítulo, mostramos a fragilidade e as imperfeições

que cercam o modelo dos 5 GAP's para o julgamento da qualidade de um

serviço, bem como questionamos a dependência linear que se pressupõe entre

a qualidade percebida, a satisfação do cliente, a fidelidade e suas intenções de

recompra, ao se avaliar o comportamento de um cliente de serviços.

2° - critérios, métodos e técnicas para o projeto dos serviços: as ferramentas e

métodos de projeto de serviços necessitam, ainda, de maior desenvolvimento;

excetuando-se as idéias de mapeamento de processos (Shostack - 1987 e IJt
1994), de gestão de filas e as de aplicação do QFD (Quality Function ~I\t\

Deployment) (Ramaswamy - 1996), poucas ferramentas que abordem a

integração do back-room com o front-office (sistema "servuction"), estão

disponíveis para o efetivo projeto dos serviços (Grónroos - 1993). Nos capítulos

5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5, alinhavamos os conceitos necessários para, no

capítulo 6.3, montarmos a ferramenta que pretende contribuir para o projeto de

serviços a partir da aplicação de métodos mais sistemáticos ("industrializados"),

tendo, como diretrizes, as necessidades do cliente previamente escolhido pelo

provedor dos serviços. A isso chamamos "industrialização da intimidade em
\.-u\;>.J'

• ) ,r O .,yd'
I À.~

3° - conceito da qualidade do serviço ligada à percepção de risco por parte do

serviços". "JI

cliente: no capítulo 5.2.6, partindo dos fundamentos pelos quais um cliente se
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torna fiel a um provedor, elencamos novos critérios e diretrizes para o projeto

de serviços vistos, pelo consumidor, como de alto risco.
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8.2.2 - Implicações práticas

Como implicações práticas, consideramos quatro principais contribuições:
J

A primeira (e principal) refere-se à necessidade de alteração dos critérios até

então utilizados para se avaliar e melhorar a qualidade de serviços de APRC

(alta percepção de risco pelo cliente). Para esse tipo de serviço, ao contrário do

que preconizam alguns programas de qualidade, a fidelidade e as intenções de

recompra não são conseguidas somente através de uma melhoria dos atributos,

mas, principalmente, através de uma orientação dos processos dos quais o

cliente participa, visando à diminuição de sua percepção de risco (ou aumento

de sua percepção de controle - vide cap.5.2.6).

A segunda contribuição é aquela decorrente da interação positiva que se

manteve com profissionais diretamente envolvidos nos problemas de gestão e (j IV\.

melhoria da qualidade dos serviços de reparos em Concessionárias

autorizadas. A interação foi conduzida de maneira a beneficiar ambas as partes:

responsáveis pela gestão dos serviços e pesquisadores": estabeleceu-se,

assim, um processo de troca, em que os conceitos da teoria foram

compartilhados, ajudando, na prática, os responsáveis pela tomada de

decisões. Esse inter-relacionamento estendeu-se além do "workshop", com

troca de informações e aconselhamentos, disponibilização de relatórios através

da página INTERNET da Escola de Administração de Empresas de São Paulo-

Fundação Getúlio Vargas e com a interação entre os pesquisadores e órgãos

tais como: FENABRAVE, SAE Brasil (Sociedade dos Engenheiros de

Automóveis do Brasil), etc.; sem dúvida, a metodologia aproximou o mundo real

(empresas) do mundo conceitual (pesquisadores).

Em terceiro, temos as pistas e indicações sobre a desintermediação e possíveis

alternativas de reposicionamento dos serviços de reparos de veículos

fornecidas aos participantes do "workshop" e que, de alguma maneira, nos

• Neste trabalho contamos com a valiosa colaboração do Professor Ricardo Machado.
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auxiliaram no esclarecimento de suas dificuldades e na análise de caminhos

alternativos. As pistas, consolidadas através da listagem de processos e

atividades ainda não-executadas pelas Concessionárias, mas necessárias em

função de um posicionamento dos serviços, encontram-se no capítulo 7.3.6.3,

podendo ser utilizadas prontamente por empresas que decidam diferenciar-se

através dos serviços prestados.

E, finalmente, temos a consolidação do método de obtenção de dados que

pressupõe a intensa interação entre pesquisador(es) e profissionais diretamente

responsáveis pela ação. O método, baseando-se na análise de sistemas pouco

estruturados, torna a coleta de dados benéfica para quem os colhe e para quem

os fornece.

Para aplicá-Ia, seguimos as etapas:

a) acumular informações relevantes para a área ou setor que se queira

analisar;

b) analisar amplamente os problemas, quebrando, sempre que necessário,

os paradigmas vigentes;

c) aplicar os conceitos teóricos disponíveis ao problema, visando à

montagem de um modelo conceitual, que deverá sempre focalizar as

atuais dificuldades e gerar benefícios para os interessados;

d) divulgar estudo através de mídia dirigida;

e) entregar valor aos participantes, fornecendo-lhes informações relevantes

e de utilidade prática;

f) explicar os conceitos e analisar as respostas em conjunto com

participantes e

g) dar retorno sobre as informações geradas e consolidadas a fim de se

estabelecer um vínculo de troca de informações sobre o negócio.
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8.3 - Recomendações para novas investigações e desenvolvimentos

8.3.1 - Pontos a desenvolver melhor

No decorrer de nossas pesquisas, análises e conclusões, ficou patente a

necessidade de aprofundamento em alguns pontos abordados. São eles:

a) Levantamentos mais específicos e aprofundados das necessidades do

cliente do serviço de reparos em veículos em redes autorizadas: as

pesquisas às quais tivemos acesso, bem como a literatura que nos serviu de

apoio, estiveram longe de esgotar o assunto; na verdade, contamos com

muitos levantamentos e publicações que tratam esses serviços de maneira

não-diferenciada, com ênfase na medição de seu desempenho, através da

avaliação de seus atributos; as avaliações podem conduzir o leitor a

conclusões nem sempre válidas, tais como aquelas que estabelecem que a

satisfação do cliente com o desempenho do serviço, medido através do

desempenho de seus atributos, é a única responsável pelas suas intenções

de recompra. A extensão de levantamentos aqui recomendada deveria

abranger variáveis e opiniões ligadas à percepção do risco e à aversão a ele

bem como as ligadas ao estabelecimento de um relacionamento de mútua

confiança entre consumidor e provedor.

b) Análise e sugestões de novos caminhos e opções para o varejo de

automóveis: apesar de termos comentado sobre a mudança radical que se

avizinha, das relações do varejo, em geral, e da distribuição e pós-venda de

veículos, em particular, não foram sugeridos caminhos ou alternativas

objetivas para um novo posicionamento da Concessionária. Ela, e toda a

indústria automobilística, buscam uma nova maneira de relacionamento para

o atendimento mais eficaz das necessidades do consumidor e, neste

trabalho, não apontamos soluções para o efetivo dilema prático. Caso as

proposições teóricas não tomem, imediatamente, a dianteira, muito

provavelmente teremos soluções práticas para o problema, que, mais uma
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vez, serão os embriões de uma nova teoria. Cremos que o processo ideal é

o inverso: a teoria fornecendo pistas para encaminhamento de soluções.

c) Determinação mais precisa das relações entre satisfação do cliente,

qualidade percebida, lucratividade dos serviços (e dos segmentos de

clientes), fidelidade e intenções de recompra: as conclusões dos capítulos

5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 estabelecem algumas pistas para tal relação; no entanto,

os estudos e publicações analisadas estão apenas iniciando a exploração

dos conceitos. Faz-se necessário o aprofundamento e a intensificação de

pesquisas que determinem mais adequadamente as relações. Apesar de o

modelo dos 5 GAP's ser profundamente questionado e até considerado

ultrapassado, poucas alternativas se apresentam quando se necessita

estudar e classificar padrões de comportamento do consumidor de serviços.

Na verdade, as 5 proposições de Grõnroos (1993) para futuras pesquisas na

área de qualidade dos serviços, por nós comentadas no capo 5.2.1, ainda não

foram razoavelmente abordadas, permanecendo o seu desafio.
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8.3.2 - Recomendações para estudos futuros e extensões

O nosso trabalho explorou a teoria e desenvolveu uma metodologia para o

redesenho e a melhoria de processos de serviços de APRC com foco nas

necessidades dos clientes, aplicando-a a um caso prático: os serviços de

reparos de veículos em Concessionárias da rede autorizada. Os estudos

abriram alguns campos e possibilidades que recomendamos sejam futuramente

pesquisados:

1. Tratar serviços diferentes a partir de conceitos e métodos diferentes: há um

perigo de se ignorar as variações dos tipos de serviços dentro do setor

(Wright - 1995); sugerimos desenvolver e/ou intensificar pesquisas de

necessidades e características de comportamento dos consumidores de

serviços, buscando novas metodologias de classificação das necessidades

dos clientes, além da proposta por Parasuraman et aI. (1990, 1991, 1993 e

1994). As metodologias deveriam ser capazes de reconhecer novas

dimensões do que se chama "satisfação do cliente" (além do está ou não

satisfeito) e de inter-relacioná-Ias com a intenção de recompra, segundo os
~ ~ ~ ~ ••••. ') &J.- ~v:,c...,

vários tipos de serviços percebidos. . L.éí' -,.,t-....- r~(..~~i
2. No capo 6.2, propusemos uma segmentação para caracterizar serviços de '

APRC. A partir dessa segmentação ou de uma evolução dela, sugerimos ~

que sejam desenvolvidas metodologias de projeto e gestão dos serviços,

particulares e específicas para cada tipo de serviço. Tais metodologias

corresponderiam à aplicação dos conceitos de industrialização dos serviços

a outros casos além dos aqui estudados, abrangendo e integrando

processos ("front-office" e "back-roorn"), estruturas organizacionais e

atitudes dos funcionários.

3. Os resultados obtidos para a prestação de serviços de reparos em autos

são, como já dissemos, perecíveis, já que o setor passa por mudanças

fundamentais. Recomendamos a extensão e a continuidade dos estudos e
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levantamentos a fim de subsidiar outras pesquisas, análises e conclusões
na área.
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8.4 - Conclusões Finais

Uma crise no setor de serviços está se formando (Johnston - 1994), em função

de demandas mais sofisticadas por parte dos consumidores e da oferta de

serviços mais complexos por parte das empresas.

Pesquisadores e especialistas da área de projeto e desenvolvimento dos

serviços deverão levar mais 'em conta as necessidades e preferências dos

consumidores para orientar suas propostas e ações. As técnicas disponíveis

para isso estão em estágio muito inicial de desenvolvimento, caminhando,

muitas vezes, a reboque da prática.

A literatura é pródiga em exemplos de empresas que foram bem sucedidas

porque o funcionário da "linha de frente" improvisou uma solução na "hora da

verdade" (Zemke e Schaaf - 1989; Anderson e Zemke - 1998). Investir em

pessoal é importante, necessário e diferenciador; no entanto, administrar não /

pode ser só esperar o melhor das pessoas e treiná-Ias para "quebrar os galhos" c:
que aparecem: existe a possibilidade de se aplicar à área de serviços todo um

arcabouço conceitual e prático já desenvolvido e consagrado na administração

dos setores industrial e agrícola. Grónroos (1993) já recomendava que se 1
tratassem os desafios da área de serviços de maneira mais abrangente, t/

integrando-se produtos e serviços em um pacote único de satisfação das

necessidades do consumidor.

Para os sistemas de serviço há uma integração obrigatória entre os processos I
de fornecimento executados pelo provedor no "back-room", e aqueles dos quais

./

o cliente faz parte, no "front-office". Dessa maneira, conhecer o cliente, suas v
preferências e reações (sua intimidade) é de primordial importância para que

ele perceba um maior valor do serviço prestado. IAdministrar serviços não é simplesmente tratar de uma extensão linear ou de

uma adaptação das técnicas de administração aplicáveis em outras áreas. É

mais do que isso. É descobrir novas maneiras de se aplicar conceitos
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consagrados em uma situação completamente nova e mais desafiadora: o

fornecimento de um serviço. Este trabalho pretendeu ser uma contribuição

nesse sentido.
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Anexo I - Estrutura de questionário para Montadoras.
Entrevista com Montadora

Bandeira:
Entrevistado:

data:
Cargo:

1. Atividades (processos) de relacionamento com Concessionárias.
(treinamento, auditoria, apoios diversos, etc.)

2. Quais os principais itens que são cobertos pelos Programas de Qualidade
de Atendimento atuais?

3. Utiliza EDI?

4. Disponibiliza base de clientes com informações para databased marketing?

5. Estão montando! gerenciando um esforço de coordenação da Cadeia de
Fornecimento como complementação à Cadeia de Suprimentos?

6. Quais as principais necessidades (requisitos) do cliente ao buscar a
Concessionária?

7. Principal contribuição à Montadora (valor adicionado! porque precisa dela)
pela Concessionária para:
a) Venda de novos

b) Negócios com usados

c) Serviços na garantia

d) Reparos fora da garantia
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8. Em quais processos/ atividades uma Concessionária realmente adiciona
valor para o Cliente?

9. O que é preciso fazer para o cliente não mudar de marca? O que depende
da Concessionária?

10. Por que acha que os serviços das Concessionárias são tão criticados?

11. Principais dificuldades/ falhas das Concessionárias para satisfazer clientes.

12. Quando uma Concessionária pode ser julgada BOA? Quais os principais
requisitos?
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Anexo 11- Estrutura de questionário para Concessionárias.
Entrevista com Concessionária (para carros de passeio e Pessoas
Físicas)

Bandeira:
Nome:
Endereço:
Entrevistados:
Data:

cargo:

Fundação e breve histórico:

1. Dimensões/ área ocupada! equipamentos que possui

2. Sistemas de Informática utilizados

3. Estimativa de ativos totais

4. Estrutura organizacional

5. Número de funcionários (vendas, serviços, apoio administrativo)

6. Market-share (carros de passeio - Pessoas Físicas)

7. Principais atividades (processos) de:
• Venda de Novos
• Negociação de Usados
• Serviços (por tipo)

8. Faturamento total aproximado

10. % de Lucro vindo de novos, usados, peças e serviços

11. Programas de Qualidade que utiliza

12. Programas de qualidade do atendimento

13. Gestão do Cliente:
• Conhece o cliente?
• Como/ quais processos? Base de dados? Mala direta?
• Há pesquisa de opinião? Simplificada e mais completa?
• Qual o percentual de retenção? Como mede?
• Quantos (%) perdeu nos últimos 3 anos? Por que?
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• o que seu cliente típico mais espera?
• Existe uma classificação dos clientes? Há procedimentos

diferenciados?
• Qual o cliente não interessante? Como sabe qual é? Quais os

métodos para beneficiar os mais valiosos?
• Em quais processos/ atividades realmente é adicionado valor para o

Cliente?

14. Qual o índice de reclamações?

15. Quais as principais reclamações?

16. Qual o procedimento de acompanhamento para sanar o descontentamento?

17. Programas de treinamento para pessoal de contato com clientes

18. Políticas de gestão de estoques e disponibilidade de peças - nível de
serviço planejado

19. Qual o prazo médio de 1 serviço? (Por tipo).

20. Como poderia ser melhorado?

21. Diferenciais de atendimento em relação aos concorrentes? Por que comprar
da Concessionária?

22. Especificamente para o Gerente de Serviços:
• Principais dificuldades
• Como poderia melhorar?
• Principal concorrente: outro concessionário ou oficina particular?
• Diferencial do serviço em relação aos concorrentes
• O que faz o cliente voltar?
• Por que o cliente muda de marca?
• Serviço da Concessionária é mais caro? Por que?
• Por que comprar serviços da Concessionária?
• % de clientes

O descontentes (com alguma restrição)

O satisfeitos

O defensores dos serviços da Concessionária
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23. Instalações Físicas/ facilidades para cliente:
• Nota para a Recepção (1-5)
• Nota para Espera (1-5)

• Carro sobressalente: Sim O Não O
• Busca e entrega: Sim O Não O
• Horário de funcionamento:

• Hora marcada: Sim O Não O
• Trabalho 24 horas: Sim O Não O
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Anexo 111- Questionário aplicado no "workshop"

PESQUISA DE MELHORIAS POSSIVEIS NA PRESTAÇAO DE SERViÇOS DE OFICINA

• Este questionário será compilado e analisado pela FGV sendo, após, encaminhado o resultado aos participantes deste
WorkShop.

• As perguntas deverão considerar os processos atuais utilizados por sua Concessionária e referem-se a serviços de reparos
em autos de passeio ou utilitários leves, de pessoas físicas.

• Caso você for integrante das equipes das Montadoras: considerar a análise para o melhor Concessionário brasileiro que
conhece

• Para outros interessados: considerar a análise para o melhor Concessionário que conhece ou que já trabalhou.

Por favor, anote nos espaços abaixo, o que caracteriza melhor a posição dos seus processos de trabalho:

Já fazemos! Já Não fazemos! Não fazemos e
Já temos fazemos! não temos e precisamos. É viável:

já temos não
em parte precisamos

Técnica Econô cultural
mica mente

Sistema para pesquisar e registrar porque o cliente vai em minha
Concessionária e não em outra.

Sistemas para registro dos motivos pelos quais o cliente deixou de
ir à minha Concessionária.

Sistema para conhecer as passagens anteriores dos veículos pela
minha oficina e em outras Concessionárias.

Sistema de registro das preferências dos clientes sendo utilizado
LQaraa tomada de decisões gerenciais
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Processo que permite ao cliente fazer seu próprio agendamento
através de Internet/ qulosques/ atendimento automático

Procedimentos para tratar diferentemente clientes com
preferências diferentes sem depender exclusivamente da memória
ou percepção do atendente/ consultor

Rotinas diferentes de serviços em função de requisitos
particulares do cliente, tais como recursos orçamentários dos quais
ele dispõe, modo como ele faz manutenção e trata do automóvel,
falhas anteriores observadas no mesmo veículo, etc.

Manter, para uso do cliente, através de Internet, quiosques ou
sistema de acesso fácil e independente, a possibilidade de fazer
uma consulta, auto-diagnóstico e orçamento preliminar

Procedimento que permita ao cliente propor o que ele acha ser o
orçamento justo para o serviço a ser realizado

Processos e sistemas que facilitem ao cliente a realização por ele
mesmo de pequenos reparos

Processo para venda de serviços extras fornecidos pela oficina,
acessórios, produtos e serviços complementares em função das
preferências de cada tipo/ segmento de cliente

Plano de manutenção personalizada para o cliente em função de
histórico de uso, preferências e características deste cliente

Disponibilizar, para consulta do cliente, últimas ocorrências
semelhantes e ~us resultados (exemplo: estatística sobre desgaste
de freios, pneus, partes elétricas, falhas semelhantes, etc.)

Disponibilizar consulta sobre andamento dos serviços através de
Internet, Quiosques, atendimento automático, etc.

Sistema que dirija ofertas e oportunidades especiais de serviços e
Ipeças a clientes que geram lucro

Criação de grupos de clientes e "clubes" para troca de
informações
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Organização e fluxo de trabalho que permita que exista um
Consultor ou profissional único para contato com cliente desde
seu contato inicial até resolu<:(ãode todas as suas necessidades

Explicação do serviço antes de executá-lo, com a profundidade de
acordo com as preferências e características de cada cliente (ex:
mulher Que não conheça mecânica recebe explicações diferentes

Você é: representante de Concessionária __ 0
Nome: (opcional) _

representante de Montadora __ O
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