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RESUMO

A presente dissertação tem como principais características, a pesquisa, a análise e a
proposição de um modelo de reflexão que considera os fatores mais relevantes na inclusão do
processo de prestação de serviços em empresas de manufatura de bens, e em particular de
empresas que buscam a nacionalização de sua capacidade de fornecimento.

Dentro deste conceito de transição e incorporação de serviços, que é denominado pela
literatura como “servitização”, e usando como objeto de pesquisa uma empresa fabricante de
hardware elétrico, verificou-se como se deu o planejamento e execução da servitização para
prestação de serviços técnicos off-shore, ligados à cadeia de suprimentos do segmento de
Produção de Óleo e Gás no mar.

Para auxiliar o entendimento sobre o posicionamento da empresa perante serviços,
servitização e nacionalização, foi necessária a revisão bibliográfica sobre Requisitos de
Conteúdo Local, Gestão de Operações em Serviços, Sistemas Produto-Serviço, Servitização, e
Desenvolvimento de Projeto de Produtos e Serviços.

A partir da análise de documentação disponibilizada pela empresa, e a comparação desta com
a literatura academica revisada, verificou-se que os modelos propostos pela literatura não
contém todos os elementos necessários para aplicação direta em negócios deste tipo.

Com base nesta avaliação, verifica-se quais os fatores mais relevantes para a servitização e
propõe-se um modelo para reflexão. Modelo este que preenche com elementos mais
específicos as lacunas que influenciam negativamente na excelência operacional e na
estratégia da corporação ligada a indústria de Petróleo e Gás Off-shore.

Palavras-chave: serviços, servitização, nacionalização, sistema produto-serviço.

ABSTRACT

This thesis has as main caractheristics, the research, analysis and the proposal of a model that
considers the most relevant factors for the inclusion of the services’ process in manufacturing
based companies, especially for companies seeking the nationalization its supply basis.

Within this concept of transition and incorporation of services, which is known in the
literature as "servitization", and using as a research subject one electrical hardware
manufacturer, it was assessed the planning and execution of servitization for offshore
technical services, related to the supply chain of the Subsea Oil and Gas Production industry
segment.

To support the understanding on the company in regards to services and sertitization and
support this research, it was necessary to review the literature on Operations Management in
Services, Product - Service Systems, Servitization, Lean Thinking in Services, Products and
Services Project Development and Local Content Requirements.

Based on the documentation provided by the company, and comparing it with the reviewed
academic literature, it was found that the models proposed by the literature do not contain all
the elements required to directly apply them on such business.

Based on this assessment, it is found the most relevant elements for servitization and it is
proposed a model for reflection, which fullfils most specifically the gaps that negatively
influence the operational excelance and the corporate strategy of a company related to the Oil
and Gas industry.

Keywords: services, servitization, nacionalization, product-service system.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Ainda na baixa Idade Média, os serviços destacaram a importância de países como Portugal e
Holanda através do valor gerado pelo transporte de mercadorias e pessoas. Com exceção
talvez do período da Revolução Industrial, os serviços sempre foram reconhecidos como
alavancadores da economia, pois como acontece atualmente, estão em constante crescimento.
Segundo Corrêa (2002), “O setor de serviços, além de ser responsável pela maior parcela do
PIB mundial, apresenta-se, talvez, como a parcela mais dinâmica da economia, pois sua
participação no PIB e o número de empregos no setor crescem a taxas mais elevadas do que
nos demais setores econômicos”.

Estados Unidos, Indonésia e Brasil são exemplos de países que detêm seus maiores ativos de
capital humano no setor de serviços, indicando um crescimento do setor. Tanto em empresas
de manufatura, para incrementar o valor de seus produtos físicos, quanto em empresas
dedicadas à produção de serviços, como em hotéis, saúde ou finanças (HIDAKA, 2006).

No Brasil o aumento da relevância do setor terciário para a economia do país, apresenta-se de
forma mais expressiva a partir do ano de 2003. E tem crescimento anual em linha com o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), “embora em alguns momentos a expansão dos
serviços tenha sido fundamental para mitigar uma queda geral da economia, como em 2009
(2,1% dos serviços frente a -0,3% do PIB) e 2012 (1,9% dos serviços frente a 1,0% do PIB)”
(Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2014). O crescimento dos
Serviços frente ao PIB pode ser visto na Figura 1.

Em relação à estrutura produtiva do PIB e à crescente relevância dos serviços para a
economia, conforme Figura 2, a principal mudança refere-se ao aumento da participação em
mais de 10 pontos percentuais dos Serviços, de 56,3% para 66,70% (IBGE, 2007).
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Figura 1: PIB e Serviços de 2003 a 2013 no Brasil

Figura 2: Participação dos Serviços no PIB, de 2003 a 2013 no Brasil

Como registrado em 2009 e 2012, o ano de 2014 foi um ano de contas semelhantes no que se
refere ao balanço do crescimento e representação dos Serviços no PIB, já que a Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) estimou que o faturamento das
empresas que fabricam máquinas e equipamentos teve uma queda de aproximadamente 20% –
percentual que corresponde a uma contração de cerca de R$ 15 bilhões para o setor, 17%
abaixo do valor do mesmo período no ano de 2013 (VALOR ECONÔMICO, 2014).

Uma componente relevante da participação dos serviços no PIB está no crescimento dos
serviços em parte do Setor da Indústria de Energia conhecido como Petróleo e Gás offshore.
O segmento de serviços especializados, que inclui os serviços de instalação, manutenção e
reparo de equipamentos submarinos – parte integrante dos chamados serviços técnicos
11

offshore, aqueles em que o trabalho é realizado em plataformas perfuração e/ou produção de
petróleo, navios de instalação, embarcações de inspeção ou embarcações de suporte.

A aceleração no ritmo dos projetos de desenvolvimento da produção, sobretudo no
pré-sal, elevará simultaneamente a necessidade de ampliação das atividades de
manutenção submarina no país. Estimativas da indústria dão conta de que a demanda
por serviços de manutenção e reparo submarino no Brasil cresce, hoje, a um ritmo
médio de 25% ao ano. (Montenegro, 2014, p.65)

A Petrobras, operadora líder no Brasil e uma das que mais investe mundialmente em
exploração em águas profundas, é a organização que mais estimula o crescimento e depende
deste mercado e sua cadeia de fornecimento. Como mostrado na pesquisa da Infield Systems,
apresentado na Figura 3 abaixo, a produção em lâminas d’água superiores a 500 metros tem
crescido desde 1990, e com crescimento adicional na exploração a partir de 1000 metros de
profundidade desde o ano 2000.

Figura 3: Produção em Águas Profundas

Somado a isto, a Figura 4 abaixo mostra que o maior número de contratos que serão firmados
para o fornecimento de “Árvores de Natal” (equipamentos submarinos que permitem o fluxo
de produção de petróleo e gás), em comparação com outras operadoras de atuação global, será
da Petrobras.
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Figura 4: Contratos Futuros de Árvores de Natal Submarinas (global)

Em estudo complementar, sobre a necessidade da capacitação de mão de obra para a indústria
de petróleo e gás offshore, o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e
Gás Natural (Prominp) fez uma avaliação, estimando que nos próximos cinco anos, será
necessário capacitar 160.000 empregados (Prominp, 2011).

1.1.1.

Lei de conteúdo Local

Em sintonia com as regulações da Agência Nacional de Petróleo (ANP), que vem adicionando
nos últimos anos requisitos de conteúdo local para os contratos de exploração e produção, a
Petrobras e demais operadoras no Brasil repassam essa obrigação para sua cadeia de
fornecimento. Ou seja, através de cláusula contratual, o orgão regulador (ANP) faz com que
as operadoras e suas respectivas cadeias de fornecedores aceitem e assumam o compromisso
com um percentual mínimo de conteúdo fabricado dentro do país, com a obrigação de
substituir produtos e serviços importados.

Assim como visto na prática, este trabalho adota o jargão do mercado, no qual Conteúdo
Local é sinônimo de Conteúdo Nacional ou “Nacionalização”, também podendo ser
sintetizado como o valor agregado pelo país para a produção de um bem, serviço ou sistema.
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Conforme trecho destacado abaixo, a Lei Nº 12.351 de 22 de Dezembro de 2010 rege que:

Seção II
Das Competências do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)
Art. 9o

O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE tem como

competências, entre outras definidas na legislação, propor ao Presidente da
República:
I - o ritmo de contratação dos blocos sob o regime de partilha de produção,
observando-se a política energética e o desenvolvimento e a capacidade da indústria
nacional para o fornecimento de bens e serviços;
II - os blocos que serão destinados à contratação direta com a Petrobras sob o regime
de partilha de produção;
III - os blocos que serão objeto de leilão para contratação sob o regime de partilha de
produção;
IV - os parâmetros técnicos e econômicos dos contratos de partilha de produção;
V - a delimitação de outras regiões a serem classificadas como área do pré-sal e
áreas a serem classificadas como estratégicas, conforme a evolução do
conhecimento geológico;
VI - a política de comercialização do petróleo destinado à União nos contratos de
partilha de produção; e
VII - a política de comercialização do gás natural proveniente dos contratos de
partilha de produção, observada a prioridade de abastecimento do mercado nacional.
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

Adicionalmente, a Resolução do Conselho Nacional de Política Energética, determina os
percentuais mínimos de conteúdo local a serem atingídos.

Resolução CNPE nº5/2013 de 24/06/2013:
§ 7º O conteúdo local mínimo obedecerá aos seguintes critérios:
I. 37% (global) para a Fase de Exploração;
II. 15% para o Teste de Longa Duração – TLD, quando esta atividade fizer
parte da Fase de Exploração Exploração;
III. 55% (global) para os módulos da Etapa de Desenvolvimento que
iniciarem a produção até 2021;
IV. 59% (global) para os módulos da Etapa de Desenvolvimento que
iniciarem a produção a partir de 2022; e
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V. O conteúdo local do TLD não será computado para fins de cumprimento
do percentual mínimo do conteúdo local da Fase de Exploração;

Marcelo Mafra Borges de Macedo, 2013
As Regras de Conteúdo Local no Contrato de Partilha

O tema é tão atual e tão relevante para a indústria e para a agenda de competitividade do país,
que facilmente se encontram dezenas de estudos e propostas de revisão desenvolvidos por
importantes organizações e instituições, a exemplo da Organização Nacional da Indústria do
Petróleo (ONIP), Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás (IBP), Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), entre outras.

Conforme exposto, o fornecimento local se torna crítico para as organizações que compõe
esta indústria. Entretanto, como será detalhado ao longo deste trabalho, não só a política de
estímulo do desenvolvimento da capacidade produtiva do país é um direcionador, mas
também a otimização dos custos operacionais e logísticos, além de outros aspectos inerentes à
gestão de operações são todos fatores críticos para a competitividade e sustentabilidade do
negócio.

1.2.

APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

Segundo relatos de um grande fornecedor da Petrobras, que é cliente direto da empresa
analisada dentro deste estudo, “perde-se mais tempo para realizar as operações quando os
técnicos da subcontratada são estrangeiros, pois, entre outras coisas, nem sempre os técnicos e
fiscais brasileiros da Petrobras ou de suas subcontratadas falam inglês fluente, o que dificulta
as comunicações e atrasa o trabalho. Nós e a Petrobras preferimos evitar a contratação de
técnicos estrangeiros” (PASTA DE CONTRATO: CLIENTE 1, 2013).

Técnicos de serviços offshore estrangeiros costumam ter contratos mais caros, com mais
encargos financeiros, e também dependem de viagens internacionais, vistos de trabalho,
aprovação de documentos de saúde e segurança, integração, etc. E como todos os grandes
equipamentos que servem o mercado de Petróleo e Gás Offshore (sondas de perfuração,
15

navios de instalação, plataformas de produção, etc.) tem diárias de locação extremamente
altas (na casa de centenas de milhares de dólares por dia) e ainda lucros cessantes, em casos
de imprevistos nas operações, ter de esperar por um técnico estrangeiro para fazer reparos ou
ajustes, eleva os custos operacionais de forma drástica. Esse contexto serve como fator
motivacional para se usar cada vez mais mão-de-obra local.

Diante deste cenário, algumas empresas no Brasil, como a identificada neste trabalho,
tradicionalmente voltadas à manufatura e à venda de componentes e equipamentos, passaram
a incorporar em seu pacote de valor ofertado a parte de serviços técnicos de instalação e/ou
manutenção offshore, contratando e treinando trabalhadores brasileiros.

O processo de adição de serviços a um negócio de manufatura existente é conhecido como
Servitização, ou ainda, como mais comumente encontrado na literatura disponível para
pesquisa: Servitization. Essa é uma tendência que acontece em quase todos os setores da
indústria e é percebida pelas organizações como forma de melhorar sua competitivade, visto
que serviços equivalem a uma grande parte da economia (VANDERMERWE; RADA, 1988).

Como tem sido estudado e discutido na literatura recente, economias e organizações, assim
como os organismos vivos, evoluem em resposta aos desafios e oportunidades que enfrentam;
tais mudanças podem ser bastante radicais (XANTHOPOYLOS, 2005). Do ponto de vista da
literatura, a servitização é uma dessas mudanças radicais, pois a natureza das operações de
manufatura é significativamente diferente das operações de serviços e requer uma correta
alteração de estratégia.

“Para aumentar receitas da empresa, podem-se fazer duas coisas: ou se comandam preços
mais altos pelos mesmos produtos ou serviços prestados, ou se conseguem vender mais
serviços” (CORRÊA E CAON, 2002). As empresas, cada vez mais, tentam agregar valor ao
seu negócio por meio do oferecimento de serviços, buscando um incremento na receita pósvenda (KARLSSON, 2007). Contudo para a gestão de operações, existe uma falácia da
divisão serviços – produtos: “O fato de a maioria das empresas oferecer um pacote de valor
que inclui serviços e produtos físicos implica que o gestor de suas operações não pode
esquivar-se de gerenciar tanto as operações que geram a parte ‘serviço’ como as operações
que geram a parte ‘produto físico’” (CORRÊA E CAON, 2002).
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A literatura acadêmica apresenta vasto conteúdo sobre Projeto e Desenvolvimento de
Produtos e Serviços, Tipologia, Esquemas de classificação e Gestão de Serviços. Porém,
quando se trata especificamente sobre o processo de transição em si, abordando o aumento do
pacote de valor ofertado através da adição de serviços complementares às linhas de produtos,
a quantidade de estudos disponíveis é relativamente mais escassa.

Desta forma, sumarizando, ao elencar os principais fatores e agrupá-los num modelo de
reflexão sobre a “servitização e nacionalização de serviços offshore”, esta pesquisa se torna
relevante seja para a consulta tanto de: (1) empresas fabricantes de bens voltadas ao segmento
offshore no Brasil, a exemplo de grandes organizações fabricantes de equipamentos
submarinos como GE e FMC; (2) fabricantes de motores marinizados como Rolls-Royce,
Wärtsilä e Caterpillar Marine Power Systems; (3) integradoras e instaladoras como Odebrecht
Óleo e Gás, Saipem e Subsea7; (4) ou até mesmo operadoras como a própria Petrobras.

Além disso, ao estudar um determinado segmento de mercado no Brasil, este estudo pretende
acrescentar mais dados empíricos aos estudos prévios sobre servitização, possibilitando assim
o enriquecimento de futuras revisões teóricas e o melhor entedimento do tema às organizações
que já trilharam ou avaliam seguir este caminho.

1.3.

HIPÓTESES DE PESQUISA

Como a servitização e a nacionalização atingem diferentes aspectos do negócio, elas se
tornam relevantes também para diferentes partes interessadas de uma organização. Do ponto
de vista do investidor, por exemplo, espera-se que haja diluição dos riscos a partir do
momento em que há diversificação do portfólio oferecido ao mercado, além de redução de
custos em função da logística mais simples. E do ponto de vista do cliente, espera-se a
minimização do risco operacional, quando uma determinada marca não só vende, mas
também faz a instalação e manutenção de seus equipamentos, além de garantir a este um
atendimento mais rápido e acessível. Acredita-se que a literatura de servitização abrange
alguns desses elementos, mas os modelos de servitização apresentam algumas lacunas, visto
que não há um modelo específico para “servitização e nacionalização”.
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1.4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ESTUDO

Os principais objetivos deste trabalho são:

(i)

a identificação na literatura dos fatores de sucesso para servitização;

(ii)

a identificação na literatura de modelos de servitização;

(iii)

no estudo de caso, identificar os fatores mais relevantes para o processo
concomitante de servitização e nacionalização;

(iv)

com base no cruzamento dessas informações, identificar em um modelo de
servitização escolhido na literatura, determinados elementos específicos que
preencham as lacunas do modelo, para que este se torne um modelo sobre
“servitização e nacionalização” relacionados a indústria de Óleo e Gás Off-shore.

ESTRUTURA DO TRABALHO

1.5.

Este trabalho está dividido em:

(i)

introdução com a contextualização e panorama geral sobre a importância dos
serviços para a economia do Brasil e do mundo; a importância e o crescimento do
mercado de serviços off-shore e seus requisitos sob a luz da gestão de operações e
da legislação vigente; a relevância deste estudo diante do problema analisado;

(ii)

metodologia de pesquisa;

(iii)

referencial teórico;

(iv)

estudo de caso (apresentação da empresa e análise dos dados coletados);
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1.6.

(v)

cruzamento dos dados coletados com a bibliografia revisada;

(vi)

diagnóstico sobre serviços e sobre a servitização;

(vii)

conclusões e sugestões para estudos futuros.

METODOLOGIA DE PESQUISA

GOULART e CARVALHO (2005) afirmam que a pesquisa qualitativa fornece uma
importante contribuição para o desenvolvimento de estudos em administração, especialmente
quando o objetivo é entender “organizações complexas, seus processos, estruturas, contexto,
inter-relações” (GOULART E CARVALHO, 2005, p.137). E, “hoje em dia a pesquisa
qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os
fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intricadas relações sociais, estabelecidas
em diversos ambientes” (GODOY, 1995, p.21).

Ainda segundo Godoy (1995), um fenômeno é melhor compreendido no contexto em que
ocorre e que faz parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. A partir de questões
amplas que se esclarecem no decorrer da investigação, o estudo qualitativo pode ser
conduzido através de diferentes caminhos, entre eles o estudo de caso.

Segundo Yin (2005), o estudo de caso é uma investigação empírica que pesquisa um
fenômeno contemporâneo dentro do contexto da vida real, especificamente quando os
limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos.

“Com o objetivo de aprofundar a descrição de determinado fenômeno, o investigador pode
optar pelo estudo de situações típicas (similares a muitas outras do mesmo tipo) ou não usuais
(casos excepcionais)” (GODOY, 1995, p.25).

Desta forma, o procedimento de pesquisa escolhido para este trabalho é o estudo de caso (de
situações típicas). É adotado um enfoque exploratório e descritivo a partir de um esquema
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teórico determinado pela literatura existente sobre o tema, e enfatiza-se as várias dimensões
assim como seu contexto. Ainda que o estudo envolva mais de uma empresa, como será
explicado mais adiante, este não é um estudo de casos múltiplos.

Foi escolhida uma unidade de negócios de uma empresa sediada na região Sudeste, ligada ao
segmento de fabricação de componentes e equipamentos utilizados na exploração e produção
de Petróleo e Gás no mar – ou ainda, conforme nomeclatura utilizada pelo IBGE, a Extração
de Petróleo e Gás Natural.

Neste estudo são observados na empresa os documentos relativos aos procedimentos
corporativos disponíveis para este tema e as pastas de arquivos de um projeto realizado junto
a um cliente, que é um fornecedor direto da Petrobras. As pastas do projeto (contrato)
englobam a fase de cotação e execução relativa à pós-venda.

Para fins de pesquisa, os documentos foram analisados diretamente no local de onde o evento
estudado foi gerenciado, e os esclarecimentos foram feitos simultaneamente à pesquisa, não
se fazendo necessária a realização de entrevistas formais (o que também era de preferência da
Gerência da empresa, visto que seria necessária a consulta e aprovação do Departamento
Jurídico da para tal).

Algumas observações foram feitas em caráter participante, como em uma das reuniões com o
cliente de um contrato e algumas reuniões internas, na posição de elemento envolvido na
questão. Outras observações, como a dos procedimentos corporativos disponíveis na intranet,
foram feitas em caráter não participante. O registro das principais observações relativas a este
este estudo foram incorporadas ao item Estudo de Caso, parte integrante deste trabalho, e
demais documentos estão disponíveis sob consulta visto que muitos são de caráter
confidencial para a empresa.
Por fim, o percurso metodológico foi construído da seguinte forma:

 Levantamento e descrição da relavância deste estudo com base nos dados de mercado e
economia;
↓
 Identificação das teorias aplicáveis ao estudo
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↓
 Revisão do referêncial teórico incluindo:
•

Gestão de Serviços

•

Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços

•

Servitização

•

Sistemas Produto-Serviço

 Acesso aos dados da empresa
↓
•

Análise dos documentos corporativos da Empresa

•

Análise da pasta do principal contrato (comunicações, termos e condições, etc)

•

Organização e tratativa dos dados coletados
-

Identificação dos elementos de serviços da empresa à luz das teorias

-

Mapeamento de processos que levaram à servitização

↓
 Comparação com as teorias sobre servitização
↓
 Escolha de um referencial teorico referente fatores de sucesso para a servitização
↓
 Identificação dos fatores relevantes à servitização e nacionalização no estudo de caso
↓
 Correlação de fatores de sucesso (da teoria) com fatores relevantes (do estudo de caso)
↓
 Determinação dos Fatores mais relevantes para servitização e nacionalização
↓
 Escolha de um modelo de servitização existente, semelhante ao estudado.
↓
 Identificação das lacunas e proposta de inclusão de elementos relevantes para servitização
e nacioanalização no modelo de servitização escolhido.
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2.

REFERENCIAL TEÓRICO

Como este trabalho analisa uma organização que tem a maior parcela de seu faturamento
atrelado à venda de componentes e equipamentos, mas processos ainda em desenvolvimento
para serviços, para efeito de um melhor entendimento sobre a empresa e seus processos é
relevante rever:
(1) os fundamentos básicos e as diferenças entre produtos e serviços na literatura
tradicional e contemporânea;
(2) as características dos serviços e tipos de serviços existentes;
(3) a gestão de operações em serviços;

O detalhamento desses fundamentos é disponibilizado no Anexo A, por não fazer parte do
núcleo desta pesquisa, mas por ser conteúdo de suporte ao estudo.

E para entender o posicionamento da empresa perante a servitização em si, assim como
identificar os fatores de sucesso deste processo e determinar novos elementos, como nos
objetivos propostos por este trabalho, é necessário revisar a literatura de:
(4) integração entre produtos e serviços;
(5) sistemas produto-serviço;
(6) servitização.

De forma resumida, em relação ao referencial teórico, pode-se dizer que o estudo foi pautado
da seguinte maneira:
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2.1.

PRINCIPAIS ELEMENTOS E CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

Com base na literatura de serviços revisada e disponível no Anexo A, os principais elementos
disponíveis na literatura de gestão de operações em serviços, incluindo elementos e tipologia
de serviços, podem ser resumidos na Tabela 1 abaixo.

Principais Elementos a respeito de Serviços
Tipos de Serviço
Intagibilidade
Heterogeneidade
Simultaneidade
Elementos não-estocáveis principais
Elementos não-estocáveis acessórios
Elementos estocáveis / bens facilitadores
Front-office
Back-office
Papel de apoio o diferencial competitivo
Papel de suporte às atividades de manufatura
Papel de geradores de lucro
Inovação tecnológica
Programas de Qualidade

Tabela 1: Principais Elementos encontrados na literatura sobre Serviços
Fonte: Elaborado pelo Autor.

2.2.

A INTEGRAÇÃO ENTRE PRODUTOS E SERVIÇOS

Para Crandall & Crandall (2006), o setor de manufatura a muito tempo é conhecido por sua
enfase em redução de custos e aumento de qualidade. Este setor desenvolveu uma incrível
base de conhecimento para garantir que o negócio seja mais eficiente e para incrementar a
qualidade dos produtos. Conforme essa base de conhecimento e técnicas (i.e. Just in Time,
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Produção Enxuta, Seis Sigma e Total Quality Management) se torna mais refinada, ela pode
ser estendida de negócios com base em manufatura para negócios em serviços.

Em adição ao uso das técnicas desenvolvidas em manufatura, negócios em serviços
estão expandindo seu escopo de atividades se movendo para além da cadeia de
suprimentos em direção aos processos de manufatura. De fato, alguns negócios de
serviços estão se tornando diretamente envolvidos com manufatura para assegurar
um alto grau de consistencia e qualidade em suas ofertas de serviços (CRANDALL
& CRANDALL, 2006, p.109).

Ainda segundo os autores, ao se analisar programas de melhoria contínua como o Just in
Time, ou seu sucessor, Produção Enxuta, verificou-se a aplicação dessas técnicas através das
pesquisas feitas anteriormente, analisando negócios em serviços como o das empresas Taco
Bell, Southwest Airlines, e Shouldice Hospital. Estudos similares acharam aplicações do Just
in Time em firmas de seguros, revendedores, hospitais, e financeiras. Embora a terminologia
possa variar de manufatura para serviços, o conceito de Just in Time como um processo
orientado a eliminação de desperdícios se aplica a ambas as áreas.

Programas de Qualidade também sido muito populares, a exemplo do Total Quality
Management (TQM) e seu sucessor, o Seis Sigma. Embora a qualidade em serviços é mais
difícil de ser medida em função de sua intangibilidade, alguns dos conceitos e ferramentas de
melhoria em processos usados em manufatura também se aplicam a serviços. As pesquisas
revisadas por Crandall descrevem um número de exemplos de TQM aplicado a serviços,
como em financeiras, e-commerce, tratamento de saúde, organizações não governamentais, e
serviços dentro de organizações de manufatura como Logística, Finanças e Recursos
Humanos. Segundo resultado dessas pesquisas, o foco deve ser nos processos, não em
funções.

Em suma, os limites entre conceitos de manufatura e serviços estão se tornando mais tênues.
Empresas progressistas estão construindo uma ponte sobre o abismo que separa bens de
serviços. Por anos, tem se observado como programas originados nas indústrias de
manufatura têm sido adaptados para uso na indústria de serviços. O Planejamento dos
recursos de manufatura (MRPII) tem aplicação em instituições acadêmicas, o Just in Time em
revendedores, o TQM em bancos, a Manufatura Enxuta em Distribuidores e o Seis Sigma em
tratamentos de saúde. E embora muitos trabalhos descrevam como as técnicas de manufatura
24

são aplicadas a serviços, um número crescente de trabalhos mostra como conceitos e técnicas
originados em serviços são adotados em manufatura. Enquanto a indústria de manufatura se
concentrou em reduzir custos e melhoria da qualidade, a indústria de serviços focou na
melhoria do relacionamento com cliente (Crandall & Crandall, 2006). Entretanto, “cremos
que essa dicotomia entre serviços e produtos físicos pode ser falaciosa e levar a decisões e
encaminhamentos equivocados” (CORRÊA E CAON, 2002).

Procurar por oportunidades de prestação de serviços requer uma nova forma de pensar a
estratégia e os processos da organização. Para capturar valor, essa organização precisa
aumentar sua definição da cadeia de valores, mudar o foco da excelência nas operações para
parcerias com seus clientes e repensar o significado de sua integração vertical (WISE;
BAUMGARTNER, 1999).

Segundo Galbraith (2002), algumas pesquisas alertam ao fato de que muitas empresas se
tornam complacentes e subestimam a necessidade em longo prazo de construir um negócio
orientado às necessidades do cliente. A Tabela 2 abaixo compara as características de
empresas orientadas a produtos com empresas orientadas a clientes. Historicamente, a
indústria tem focado no valor do produto durante sua vida útil, e algumas vezes falha em
medir o valor do cliente.

Estratégias da Empresa
Fatores Organizacionais
Foco no Produto

Foco no Cliente

Meta da empresa

Fazer o melhor produto para o cliente

Prover a melhor solução para o cliente

Processo mental

Pensamento divergente: Quantas aplicações possíveis para Pensamento convergente: Qual é a melhor combinação de
este produto?
produtos para o cliente?

Estrutura organizacional

Baseado nos segmentos do produto

Baseado nos segmentos do cliente

Processo mais importante

Desenvolvimento de novos produtos

Gestão de relacionamento com o cliente

Medidas de desempenho

Tangíveis: Número de novos produtos, percentual de
participação no mercado

Intangíveis: Satisfação do cliente, valor da vida útil de um
cliente, retenção

Cultura organizacional

Aberta a novas ideias de processos e produtos; foco interno

Busca por mais formas de satisfazer os clientes; foco
externo

Principais ofertas

Produtos específicos e de ponta

Pacote personalizado de serviços

Filosofia de RH

Poder para os funcionários que desenvolvem produtos

Poder para os funcionários com conhecimento
aprofundado dos negócios de clientes

Tabela 2: Comparação entre estratégias orientadas a produtos e orientadas a clientes
Fonte: Adaptado de Galbraith, J.R, 2002, p.5.
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2.3.

A SERVITIZAÇÃO

Vandermerwe e Rada (1988) já apontavam na década de 80 que os clientes demandavam por
mais serviços. Não que esses clientes demandavam menos produtos, mas que eles desejavam
maximizar o uso dos produtos. Vandermerwe e Rada foram os pioneiros no uso do termo
“servitização”, do original em inglês servitization, e definiram o termo da seguinte forma:
Não é mais válido para indústrias ou corporações individuais estabelecer
diferenças simplistas entre bens e serviços ou presumir que podem fazer um sem o
outro. A maior parte das empresas hoje está, em menor ou maior escala, fazendo
ambos. Muito disto deve-se ao fato de os gestores estarem enxergando as
necessidades dos clientes como um todo, mudando do foco antigo e ultrapassado em
bens e serviços para pacotes ou sistemas integrados, como às vezes são
referenciados, com os serviços exercendo papel de liderança (...) Nós chamamos
este movimento de 'servitização' dos negócios. (Vandermerwe e Rada, 1988, p. 31).

Assim como Vandermerwe e Rada (1988) denominaram como “servitização do negócio” o
movimento de abandono do foco em produtos ou foco em serviços para o oferecimento de
sistemas integrados abrangendo a necessidade total do cliente, outros autores apresentaram
suas definições, conforme mostrado na Tabela 3 abaixo, organizada por ordem cronológica.
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Autores
Vandermerwe e Rada
(1988)

Definição
Criação de valor por meio da oferta de pacotes com combinações de produtos,
serviços, suporte, com foco numa solução total para o cliente.

Verstrepen e van Den Berg
Adicionando componentes de serviços extras para os principais produtos.
(1999)
Wise e Baumgartner (1999)

Empresas de manufatura que se procuram se direcionar ao fornecimento de
entregas mais lucrativas, por meio de serviços associados ao produto.

Desmet et al. (2003)

A tendência em que as empresas de manufatura adotar
mais e mais componentes de serviço em suas ofertas.

Ward e Graves (2005)

O aumento da gama de serviços oferecidos por um fabricante.

Ren e Gregory (2007)

Um processo de mudança em que uma empresa manufatureira abraça a orientação
para serviços e/ou desenvolve mais e melhores serviços, com o objetivo de
satisfazer as necessidades dos clientes, criar vantagem competitiva e melhorar o
desempenho da empresa

Baines et al. (2009)

Inovação das capabilidades e processos de uma organização através de uma
mudança de vender produtos para vender sistemas de produto-serviço para
aumentar a criação de valor (product-service systems).

Neely (2008)

A empresa busca pela inovação em processos e competências por meio da adição
de serviços.

Tabela 3: Definições de Servitização
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Para BRAX (2005), com o objetivo de agregar valor à oferta, serviços podem ser combinados
a produtos tangíveis, diferenciando estes dos produtos concorrentes existentes no mercado.
Ainda segundo o autor, existem vários motivos para a inclusão de serviços ao pacote de valor
ofertado. A saber: estender o relacionamento com o cliente; criar novas oportunidades em
mercados maduros; balancear os fluxos de caixa com diferentes ofertas.

Somado a isso, já foi caracterizado a algum tempo que, em geral, os serviços têm margens
mais altas que os produtos (ANDERSON et al., 1997).

Com base na revisão da literatura sobre servitização, observa-se que não se trata apenas da
incorporação de serviços a produtos, mas sim de diferentes estágios na transição da uma base
determinante para o negócio, que originalmente faz referência a uma gama de produtos, e
posteriormente fará referência a um pacote que ofertará um sistema produtos-serviços
(Product-Service system mostrada na Figura 5). Este parece ser um caminho natural, quando

27

se olha através dos olhos dos clientes que estão em busca de soluções completas e com
praticidade.

Figura 5: Evolução do conceito Product-Service System
Fonte: Adaptado de Baines et al. 2007.

Ainda assim, embora diversas publicações apresentem motivos para que organizações sigam o
caminho da servitização, as grandes organizações fazem isso lentamente e com muita cautela.
Como essas organizações se tornaram referências de sucesso com seu modelo tradicional com
foco no produto, é fácil entender a sua cautela (Oliva e Kallenberg, 2003).
Para empresas baseadas na manufatura de bens, as dinâmicas de competitividade vêm sendo
mudadas pela servitização, num processo problemático de transição (JOHNSON; MENA
2008).

A servitização coloca desafios para as empresas, pois pode acarretar em investimentos,
incremento de riscos, ou quebra de paradigmas como o de que o fornecimento de serviços
esteja além de suas capacidades (MATHIEU, 2001). A reestruturação acontece na
organização em diversos níveis, onde são necessárias novas métricas. A ênfase do negócio na
transação de venda dá lugar a um relacionamento mais complexo com o cliente (OLIVA;
KALLENBERG, 2003), denominado por Baines et al. (2009) como estratégia de servitização
centrada em produto.

Segundo Alvarez (2012), no seu modelo de maturidade aplicado à servitização estão
sintetizadas quatro etapas, com base no perfil do cliente e da empresa, e dessa forma pode-se
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determinar em que Fase de Servitização se encontra um empresa: Prospecção, Iniciação,
Consolidação ou Especialização.

Figura 6: Fases do Modelo de Maturidade aplicado à Servitização
Fonte: Alvarez (2012, p.123).

Ainda segundo Alvavez (2012), considerando a revisão da literatura, percebe-se que uma
combinação de fatores pode ser considerada como mais relevante para o sucesso de um
projeto de servitização. Em sua coleta, Alvavez (2012) estudou e validou os recursos críticos
para elaboração do modelo de maturidade aplicado ao processo de servitização. Foi feito o
levantamento dos principais recursos críticos de acordo com os principais autores de
referência (conforme Tabela 4 abaixo) e, após estudo aplicado, acrescentou novos fatores
identificados nas entrevistas feitas com executivos da indústria.
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Tabela 4: Recursos Críticos para o Modelo de Maturidade aplicado à Servitização
Fonte: Alvarez (2012, p.120).
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Para este trabalho sobre Servitização e Nacionalização, além da identificação dos fatores
críticos para servitização, buscou-se identificar um modelo de aplicação para a servitização
em negócios com perfil semelhante.

Verificou-se então que os modelos de servitização propostos pela literatura não são tão
detalhados quanto os modelos disponíveis na literatura sobre Projeto e Desenvolvimento de
Serviços. Desta forma, optou-se por considerar como referência para a reflexão deste trabalho
sobre servitização e nacionalização um modelo proposto por Mello (2005), que abrange desde
o projeto da concepção do serviço até uma etapa mais avançada que inclui avaliação e
melhoria do serviço.

Figura 7: Modelo Final expandido para Projeto e Desenvolvimento de Serviços
Fonte: Mello (2005).
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Somado aos fatores críticos propostos por Alvarez (2012) e os itens idenficados no estudo de
caso, este modelo será usado como base para a proposta de um modelo de reflexão sobre os
elementos mais relevantes para a servitização e nacionalização.

2.4.

SISTEMA PRODUTO-SERVIÇO

Os limites entre manufatura e serviços estão se tornando mais tênues em todas as partes do
mundo (BAINES, 2009; NEELY, 2007), gerando os conceitos de servitização de produtos,
produtização de serviços e, ainda mais recente, o sistema produto-serviço, do inglês Product
Service System (PSS).

O PSS, também conhecido como Integrated Product Service System (IPSS), é um modelo de
negócio orientado à função, que vai além de simplesmente agregar produtos e serviços, mas é
frequentemente associado à mudança de estrutura da posse de um bem.

Várias aborgagens levam ao desenvolvimento do PSS. A saber:
- a venda do uso do produto, e não mais do produto em si;
- a substituição do descarte pela recuperação;
- mudanças de atitude do consumidor, voltado a uma complexa orientação de serviço.

O primeiro autor a definir PSS foi Goedkoop et al. (1999) e serviu como referência para os
demais estudiosos do tema, conforme Tabela 5 abaixo.
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Tabela 5: Definições mais Populares de um PSS
Fonte: Adaptado de Pereira (2013).

Para Goedkoop et al. (1999), há três elementos essenciais no PSS:
1. Produto: bem tangível fabricado com objetivo de ser vendido;
2. Serviço: atividade feita por outra e com valor economico atrelado;
3. Sistema: coleção de elementos e suas relações.

A estrutura principal é composta por esses três elementos e diversos autores atribuem
diferentes componentes a estes. Para ter uma visão geral desse sistema, apresentados por
Goedkoop et al. (1999), Mont (2002) e Baines et al.(2007), e discutidos na literatura,
Verediana (2013) propõe a junção dos elementos conforme mostrado na Figura 8.
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Figura 8: Composição de um PSS: Proposição dos Principais Elementos
Fonte: Pereira (2013).

Percebe-se então que o Sistema Produto-Serviço é um conceito mais amplo, que difere de
Servitização também por ser um estágio mais avançado e consolidado, do ponto de vista da
criação de valor para o cliente. O Sistema Produto-Serviço incrementa a complexidade de
relação com os consumidores, pois nele a organização não está somente envolvida com a
venda de produtos ou serviços isoladamente (ou até mesmo em conjunto), mas está envolvida
num ciclo muito mais amplo, que envolve o gerenciamento da disponibilidade, do uso e até do
descarte do sistema.
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3.

ESTUDO DE CASO

Com base na análise do conteúdo disponibilizado pela unidade de negócios, propõe-se:
•

Compreender as características dos serviços prestados e quais elementos
influenciaram na consolidação do processo de servitização;

3.1.

•

Uma análise sobre a evolução dos processos;

•

Identificação dos fatores relevantes para a servitização.

A EMPRESA

A empresa analisada solicitou não ser identificada, assim como não identificar as partes
envolvidas, a exemplo de clientes e nomes de projetos. Convenciona-se então para este
trabalho chamá-la de TEBZ INDUSTRIES, ou simplesmente TEBZ. Por questões de
confidencialidade, as unidades monetárias também não serão identificadas.

A TEBZ se apresenta como o maior fornecedor mundial de soluções de hardware elétrico. Ela
detém uma cadeia de abastecimento e apoio logístico em todo o mundo, e oferece várias
categorias de produtos, incluindo sistemas de interconexão, terminais, relés, módulos
eletrônicos, dispositivos de proteção de circuito elétrico, componentes de fibra óptica,
conectores, fios e cabos.

Com mais de 50.000 funcionários e presente em mais de 40 países, a organização é composta
por 8.000 engenheiros de produto e desenvolvimento e mais de 10 centros de pesquisa e
desenvolvimento global, com grandes investimentos em inovação tecnológica.

A organização projeta, fabrica e vende componentes e equipamentos que estão no centro de
conexões elétricas e eletrônicas para as principais indústrias do mundo, incluindo a indústria
automotiva, a indústria de petróleo e gás, naval, telecomunicações, dispositivos de consumo,
indústria de dispositivos para equipamentos médicos, distribuição de energia, aeroespacial,
entre outras.
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Detentora de 35% de market share do mercado e com fábricas em vários países, a TEBZ é
uma empresa de capital aberto, com ações listadas na New York Stock Exchange (NYSE),
bolsa de valores para empresas do segmento eletro e eletrônico nos EUA.

Sua missão é criar vantagem tecnológica para seus clientes, e sua visão é chegar ao
faturamento global de 20 bilhões em vendas no ano de 2016. Seus valores são Integridade,
Responsabilidade, Trabalho em Equipe e Inovação.

No Brasil, a TEBZ tem uma estrutura organizacional do tipo híbrida, com Unidades de
Negócios independentes, mas apoiadas por uma estrutura de Serviços Compartilhados
(Recursos Humanos, Financeiro, Jurídico, Qualidade, etc). Há um Líder de Negócios para
cada Unidade, que reporta os resultados do P&L (Profit and Losses) para o Vice Presidente da
região. Os grupos de Vendas e Marketing se reportam matricialmente, mas têm objetivos que
seguem a estratégia de crescimento traçada pelo Corporativo de sua Unidade de Negócio. E,
por sua vez, cada Unidade está ligada a um dos 4 grandes grupos de negócios nos quais a
empresa se divide globalmente debaixo de um CEO responsável por toda a Organização. Os
grupos de negócios que agrupam as unidades de negócios são: Soluções de Consumo (que
inclui o mercado de linha branca), Soluções Industriais (que inclui os mercados de geração e
distribuição de energia), Soluções de Rede (inclui telecomunicações) e Soluções de
Transporte (que inclui, entre outras, a indústria automotiva).

3.2.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA EMPRESA RELATIVAS AO ESTUDO

Este estudo irá focar na Unidade de Negócios, parte do grupo Soluções Industriais,
responsável pelo segmento de Petróleo e Gás Offshore, também chamada internamente de
Unidade de Negócios Oil & Gas (UNOG)

O conteúdo principal do negócio avaliado por este estudo, conforme a Classificação Nacional
de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) – parte da classificação do Cadastro Central de
Empresas do IBGE, está enquadrado na Seção B Indústrias Extrativas, Divisão 06, Grupo
06.0, Classe 06.00-0 Extração de Petróleo e Gás Natural.
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3.3.

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS CORPORATIVOS DA EMPRESA

Através do acesso concedido pela TEBZ, foram avaliados os arquivos de processos
corporativos disponíveis na intranet da empresa através do link interno mycompany digitado
diretamente no navegador Internet Explorer.

3.3.1.

Processo de Governança e Excelência Operacional do Negócio

Conforme acesso em agosto de 2014, verificou-se que o Processo de Governança do Negócio
da TEBZ do Brasil é apresentado da seguinte forma, conforme Figura 9 abaixo.

Figura 9: Processo de Governança do Negócio na Empresa TEBZ do Brasil
Fonte: Disponível na intranet da empresa (2014).

Avaliando os mapas de processo para cada um dos itens destacados no Processo de
Governança do Negócio (Figura 9), somente dentro do item GESTÃO DE SUPRIMENTOS e
nos seus dois sub-processos “Gestão de Contrato de Fornecedores” e “Cotação de
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Fornecedores para Novos Produtos”, há referências a serviços de beneficiamento produtivo,
mas que se referem a serviços recebidos, não aos serviços ofertados.

Dentro do item GESTÃO DE LOGÍSTICA, há um mapa de processo para “Solicitação de
Frete Especial”. Este processo, além de outros elementos, tem as etapas de “Emitir Nota
Fiscal; Carregar e Liberar o transporte; Enviar para o Destino; Receber o Material; etc”. E o
Mapa Operacional, outro documento disponível e complementar para o mesmo processo,
como uma das partes de seu conteúdo, tem as “Regras de Execução”, onde também se pode
observar uma clara referência somente a produtos (bens), como destacado na seguinte frase:
“A necessidade de um transporte especial surge quando há urgência na entrega do material
requerido”.

Em suma, embora tenha adicionado a prestação de serviços como parte do valor ofertado aos
clientes, de acordo com o documento “Processo de Governança do Negócio” e suas partes
relacionadas, os processos da TEBZ ainda são claramente voltados à sua atividade principal,
que é a manufatura de bens materiais (componentes e equipamentos). O modelo de excelência
operacional do negócio, conforme Figura 10 abaixo, ratifica este entendimento, visto que é
encontrada a citação ao desenvolvimento de produtos (new product development), mas não de
serviços ou sistemas produto-serviço.

Figura 10: Modelo de Excelência Operacional do Negócio
Fonte: Annual Report 2013, disponível no website da empresa.
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3.3.2.

Processo de Serviços Pós-venda

Ao se pesquisar especificamente sobre serviços ofertados nas demais pastas de processos
corporativos disponíveis na intranet da empresa, pastas que contém documentos aplicáveis às
diferentes Unidades de Negócios da TEBZ, verificou-se que havia disponível e documentada
do ano de 2006 uma proposta para execução de serviços, conforme Figura 11 abaixo.

Figura 11: Modelo existente para Serviços de Pós-Venda
Fonte: Disponível na intranet da empresa (2014).
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Esclareceu-se com representantes da Unidade de Negócios estudada que os serviços pósvendas do Diagrama de Processo da Figura 11 são de natureza e propósitos diferentes dos
propostos pela Unidade de Negócios Oil & Gas (UNOG), pois este modelo de processo foi
criado originalmente para atender a duas outras Unidades de Negócios. Uma das outras duas
Unidade de Negócios é voltada para a venda, instalação e manutenção de ferramentas
industriais de aplicação de produtos, e a outra Unidade de Negócios é voltada à venda de
componentes para o setor automotivo.

Fica mais evidente a diferença no escopo de trabalho entre a UNOG e essas demais Unidades
de Negócios ao se avaliar no diagrama o conteúdo do item Macro-atividades, apresentado no
retângulo central do modelo. Das cinco atividades descritas, a primeira não “atende
totalmente” e outras duas não atendem parcialmente aos objetivos de trabalho/tarefas da
UNOG. A saber:

1. “Suporte na instalação e uso de dispositivos e equipamentos de aplicação de
produtos (ferramentas) nas instalações dos clientes”. NÃO ATENDE, pois na
UNOG são vendidos e instalados os produtos em si. Não há venda de ferramentas. As
únicas ferramentas disponíveis são as de porte dos técnicos de instalação e de
propriedade da própria TEBZ. Embora a diferença no texto seja sutíl, na prática há
uma diferença significativa. Para melhor atender aos objetivos da UNOG, o texto
deveria ser “Suporte à e/ou instalação de equipamentos (vendidos)”.

2. “Fornecer instruções referentes aos dispositivos e equipamentos de aplicação”.
ATENDE PARCIALMENTE, pois dependendo do contrato, podem ser fornecidas
instruções em como medir rotineiramente o desempenho dos produtos (teste de
continuidade elétrica em conectores, por exemplo), mas não há instruções sobre os
equipamentos de aplicação, que são considerados know-how dos técnicos de
instalação.

3. “Instalação”. ATENDE.
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4. “Treinamento dos usuários”. ATENDE PARCIALMENTE, pois esta denominação
de usuários, normalmente é mais usada para os clientes que compram ferramentas de
aplicação. No caso da UNOG, não costuma haver treinamento dos clientes.

5. “Reparos”. ATENDE.

Sendo assim, o Diagrama do Processo dos Serviços Pós-Vendas criado e registrado
anteriormente pela TEBZ do Brasil, não se aplica às atividades da Unidade de Negócios Oil &
Gas. A gerência da UNOG e outros representantes dos Serviços Compartilhados da empresa
entenderam que os procedimentos existentes não eram aplicáveis à nova situação de
Servitização que se desenhava, e optaram por tratar as necessidades da UNOG como uma
necessidade específica e uma exceção dentro dos processos da empresa.

3.4.

ANÁLISE DOCUMENTAL DA UNIDADE DE NEGÓCIOS UNOG

A análise documental, numa visão geral e introdutória, permitiu constatar que a Unidade de
Negócios Oil & Gas passou por duas etapas de servitização, ambas direcionadas por força das
duas aquisições que foram feitas pela Organização. Cada uma dessas aquisições trouxe
aspectos particulares no que se refere aos processos de prestação de serviços. Na primeira
aquisição a principal característica de prestação de serviços era o trabalho por contrato /
projeto de desenvolvimento específico e relacionados a sistemas de produtos customizados. A
segunda aquisição, apesar de ter aspectos semelhantes à primeira do ponto de vista de
desenvolvimento de produtos, tem uma característica diferenciada no que se refere à maioria
dos serviços prestados, que tem uma demanda muito maior por serviços de manutenção não
programada – ou seja, uma demanda que existe, mas sem previsão e planejamento por parte
dos clientes.

Verificou-se inicialmente alguns dos aspectos principais do histórico recente da unidade de
negócios, que é a mais nova do grupo, e que influenciaram seus contratos e sua execução:
•

A Unidade de Negócios está em um processo de crescimento tanto orgânico como
inorgânico (através da compra de outras empresas);
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•

A Unidade de Negócios buscava complementar seu portfólio de produtos para uso no
segmento de petróleo e gás offshore;

•

Constatou-se que o tempo de desenvolvimento da tecnologia e de posicionamento no
mercado de “componentes offshore”, ainda que possível, seria mais longo do que a
companhia julgava como necessário para posicionamento neste segmento;

•

Atrelado a isso, verificou-se através de consulta a clientes potenciais que o mercado vê
como diferencial o fornecimento de serviços de instalação do próprio fabricante dos
componentes e com profissionais brasileiros residentes na própria região;

•

A Unidade de Negócios, numa decisão global, decidiu pela aquisição de duas
empresas do setor de Petróleo e Gás Offshore que já tinham produtos qualificados. Os
dois negócios foram fechados, porém espaçados de aproximadamente dois anos entre
si, por força das negociações;

•

Na primeira aquisição, a empresa comprada não tinha presença no Brasil, diferente da
segunda empresa, que tinha presença local, mas só através de prestação de serviços;

•

O processo de servitização se deu então em etapas separadas, e veio concomitante a
um processo de mudança organizacional com origem nas aquisições.

A aquisição das duas empresas que desenvolviam sistemas de produtos mais complexos e
específicos ao mercado de Petróleo e Gás Offshore foi feita no período de 2012 a 2014,
visando a complementação de portfólio e posicionamento de mercado da UNOG.

Essas duas empresas recém-chegadas ao grupo, apelidadas aqui como TECK-OFF e SOFF
Industries, estão presentes na Europa e EUA respectivamente. Ao contrário da TEBZ, elas já
tinham um equilíbrio maior entre o faturamento de produtos e serviços na ordem de 70/30. A
Teck-off tinha base de serviços somente na Europa, enviando seus engenheiros e técnicos
para diferentes regiões quando necessário, e a Soff tinha operações / base de serviços nos
EUA e no Brasil. Sendo a do Brasil responsável por atender a região da America do Sul e a
dos EUA por todas as demais regiões no mundo.

Ambas Teck-off e Soff operavam sempre tentando conciliar a venda de um pacote de valor
incluindo produtos e serviços, mas nos casos de menor complexidade da família de produtos
vendidos, os clientes já tinham seus próprios técnicos capacitados e optavam apenas pela
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compra dos produtos em si, usando então sua capacidade interna para fazer suas instalações e
manutenções.

TEBZ

Teck-off

Soff Ind.

Figura 12: Organograma com Aquisição das Empresas Teck-off e Soff Industries
Fonte: Elaborado pelo Autor, com base em documentos internos da empresa.

Tanto a TECK-OFF como a SOFF Industries oferecem para seus clientes os serviços offshore
no formato de diárias de trabalho e dão continuidade à garantia de seus respectivos produtos
quando são instalados por seus técnicos. Num primeiro momento, ao receber a solicitação dos
clientes, as empresas, com base na característica do equipamento vendido normalmente numa
fase anterior do projeto, realizam uma estimativa de diárias para a montagem de instalação do
equipamento em questão.

Ainda mais adiante, os serviços são oferecidos em caráter de manutenção ou reparo. O que
diferencia a Teck-off e a Soff Industries é o portfólio de produtos qualificados, sendo uma
mais especializada em sistemas de produção submarina e outra em soluções para a fase de
perfuração de poços.

A diferença de aplicação dos produtos também gera algumas diferenças no arranjo de
prestação de serviços, sendo a Teck-off majoritariamente prestadora de serviços relacionados
ao desenvolvimento e novas instalações de produtos, enquanto a Soff conta com mais de 60%
da receita da prestação de serviços relacionados à manutenção e reparos em sistemas de
perfuração, visto que essas operações danificam muitos mais os sistemas envolvidos nesta
etapa da vida de um poço.
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3.4.1.

O Principal Contrato de Serviços (Contrato de Serviços 1)

Usando como primeiro exemplo prático de execução das atividades recentes da Unidade de
Negócios Oil & Gas em serviços, verificou-se a “PASTA DE CONTRATO: CLIENTE DE
SERVIÇOS 1”, disponível em arquivos físicos e digitais no escritório da unidade de negócios
no Rio de Janeiro. Esta pasta contém os documentos contratuais e as comunicações entre a
empresa TEBZ e seu principal cliente de serviços entre o período de 2013 a 2014.

Nesta etapa foram analisados mais de 300 documentos, entre comunicações eletrônicas, atas
de reunião, e o contrato de prestação de serviços incluindo termos e condições.

Durante o processo de aquisição pela TEBZ, a Teck-off estava em fase de negociação de um
contrato de dois anos e meio para o desenvolvimento, qualificação, fabricação e fornecimento
de produtos (sistemas especiais de conexão elétrica) e serviços de instalação para um cliente
no Brasil, que era o fornecedor de um sistema maior e contratado direto da Petrobras. A Teckoff havia ofertado como parte de seu pacote de serviços de instalação offshore seus
engenheiros e técnicos europeus. Contudo, após qualificação e fabricação dos primeiros bens
na Europa, a pedido da Petrobras e de seu cliente direto, a Teck-off deveria prover técnicos
brasileiros para o processo de instalação.

Como o cronograma definitivo do projeto, que tinha como recurso mais valioso e crítico um
navio de instalação, previa o espaçamento de no mínimo 20 dias entre cada uma das seis
campanhas offshore planejadas, o envio de engenheiros e técnicos europeus traria maior
complexidade operacional e logística, além de maiores custos durante e entre as campanhas.

Considerando que a TEBZ já tinha operações no Brasil há mais de 20 anos, e nesta ocasião já
havia completado o processo da aquisição, se tornando então a nova controladora da Teck-off,
a opção encontrada internamente entre as duas empresas foi a de usar de alguma forma o
suporte das operações da TEBZ no Brasil, mesmo a TEBZ não tendo num primeiro momento
técnicos brasileiros com habilitação para trabalho offshore e também ainda não treinados na
nova família de produtos da empresa adquirida.
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3.4.2.

Panorama Geral da Servitização e Nacionalização ao longo do tempo

Embora os envolvidos no processo tenham a facilidade para visualizar cada uma das etapas e
suas interdependências, diante da grande quantidade de informações disponibilizadas para
esta pesquisa sobre as características e execução do CONTRATO 1, assim como dos negócios
relativos à servitização na TEBZ, para melhor visualização de cada etapa do projeto e do
contexto geral da servitização na Organização, foi desenvolvido como parte deste trabalho de
pesquisa o timeline apresentado na Figura 13.

Figura 13: Linha do Tempo: Principal Contrato de Serviços e Aquisições da TEBZ
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Complementar ao timeline, foram desenvolvidos mapas de processos, que levam em
consideração a Tabela 6 abaixo, onde estão representadas as características relativas a bens
e/ou serviços de cada uma das partes envolvidas antes dos processos de aquisição e
consolidação das empresas como parte integrante de um único grupo empresarial.

UNOG
TEBZ
TECK-OFF
SOFF IND

Fabricas de Bens
Global
Europa
EUA e Europa

Base de Serviços
N/A
Europa
EUA e Brasil

Tabela 6: Principais Características - Oferta de Produtos e Serviços de cada unidade
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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3.5.

FATORES RELEVANTES PARA SERVITIZAÇÃO E NACIONALIZAÇÃO

A UNOG da TEBZ nos anos de 2012 e 2013 obteve os seguintes resultados no Brasil:
•

Faturamento em Produtos:
2012: $12 Milhões
2013: $13,5 Milhões
2014: $13,9 Milhões (a confirmar)

•

Faturamento em Serviços:
2012: $0,0 (zero)
2013: $100 mil (contrato 1 referente à carteira legado da primeira empresa comprada)
2014: $650 mil; dos quais $150 mil são referentes a conclusão do contrato principal
(contrato 1) + $500 mil referentes à previsão de faturamento e carteira legado da
segunda aquisição.

Como a expectativa de resultado de faturamento anual mantém a proporção entre Produtos e
Serviços (excluindo-se a previsão de resultado da segunda aquisição, a nova empresa coligada
do grupo), o que demonstra que a TEBZ ainda é, mesmo considerando as aquisições,
majoritariamente baseada nas atividades de fabricação e venda de produtos e vem
gradativamente aumentando a oferta de serviços, validando assim a escolha desta unidade
para este estudo.

3.6.

FATORES RELEVANTES COM BASE NO PACOTE DE SERVIÇOS

Para esta análise, foi preparada uma planilha contendo os principais elementos característicos
das teorias de serviços para ser usada como guia. Assim como exemplificado no detalhamento
descrito abaixo, no decorrer da coleta das informações, foram feitos paralelos para enquadrar
ao máximo os elementos percebidos dentro da proposição das teorias.
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(1) Relativo aos elementos estocáveis e não estocáveis:
•

Os elementos não estocáveis principais, são os serviços técnicos em si, que tem como
objetivo final a montagem ou manutenção dos componentes e equipamentos vendidos
pela empresa.

•

Os elementos não estocáveis acessórios são os auxiliáres que suportam a execução dos
serviços. Como o transporte que irá levar os técnicos até o local do trabalho.

•

os elementos estocáveis com transferência de propriedade são os consumíveis de
montagem dos componentes e equipamentos vendidos e seus certificados de testes. No
caso de conectores submarinos, os consumíveis podem ser acessórios termo-contráteis
utilizados na instalação e selagem das peças principais, por exemplo. Após a
montagem, são feitos testes e preenchimento de um registro de montagem e testes.
Esse documento é tratado como um certificado entregue ao cliente no final do
trabalho, o que garante a ele a garantia não só do serviço, mas também dos
equipamentos vendidos.

•

os elementos estocáveis sem transferência de propriedade são as ferramentas de
montagem que os técnicos carregam consigo e usam para performar a montagem dos
equipamentos vendidos pela empresa. Essas ferramentas são customizadas e
normalmente não são vendidas aos clientes, pois são tratadas como o know-how da
empresa na parte de serviços.

(2) Relativo ao nível de contato com o cliente:
As ideias defendidas por Corrêa e Caon (2002), de que “não tem sentido falar em pessoas ou
recursos de linha de frente ou de retaguarda”, se enquadram aqui. Pois, para a Unidade de
Negócios da Teck-Off, o que é o Front Office numa etapa anterior à assinatura do contrato,
que é o Departamento de Vendas e Administração de Contratos, se tornam mais parecidos
com um Back Office na fase de execução do trabalho, pois os técnicos off-shore tomam a
responsabilidade quando se dirigem às instalações dos clientes, e passam a fazer o contato
direto com os inspetores e/ou engenheiros representantes do cliente.

(3) Avaliação de capacidade produtiva dos elementos não estocáveis:
Tomando como exemplo o mês de setembro de 2014, que teve duas semanas sem demanda
por serviços de manutenção, quatro clientes fizeram solicitações. Um para a primeira semana
de setembro e os três demais para a segunda semana de setembro. Como a empresa detém no
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Brasil somente dois técnicos que trabalham em conjunto e usam o mesmo kit de ferramentas,
cria-se uma fila de espera sempre que há mais de uma solicitação de serviço para a mesma

Demanda

semana, que é o tempo médio que leva cada serviço, incluindo o tempo de deslocamento.

1

4
3
2

Capacidade

Situação atual

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Figura 14: Capacidade Produtiva
Fonte: Elaborado pelo Autor.
(4) Relativo à inovação tecnológica nos serviços:

Diante da concentração do foco nos produtos e ao que se relaciona diretamente a eles, não há
trabalhos relacionados à inovação em serviços e a relação destes à estratégia de crescimento
da organização. Embora este mercado esteja em crescimento e as metas de crescimento da
TEBZ estejam programadas para percentuais de crescimento acima da média do mercado, a
estratégia de ampliação do percentual de serviços no pacote de valor ofertado aos clientes não
é clara ou não é efetivamente difundida através da organização.

(5) Relativo à Gestão da Qualidade:

Para a TEBZ, verificou-se que gestão da qualidade aplicada a serviços é menor do que em
produtos, onde os processos são desenvolvidos e formalizados no sistema.
Segundo “fotografia” tirada da empresa entre o terceiro e quarto trimestres de 2014, existe há
muitos anos um programa global de qualidade que segue padrões, filosofias e ferramentas
consagradas como ISO, Produção Enxuta, Seis Sigma, etc. Entretanto, até o momento da
avaliação, este programa ainda não havia considerado a aplicação dessas ferramentas à parte
de serviços.

Um dos problemas que impediram a empresa de faturar mais diárias de serviços, enviando um
técnico a menos para uma das campanhas de trabalho, foi o atraso no cadastramento dos
técnicos no sistema de serviço compartilhado de vôos oferecidos pela Petrobras. Esse tarefa é
feita normalmente pelo cliente, que costuma ser a contratada direta da Petrobras na maioria
dos casos, mas é uma parte do serviço não estocável que poderia ser checada pela própria
TEBZ junto ao departamento de Logística do cliente, evitando assim desencontro de
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informações. A rotina de trabalho informal e não procedimentada impede que essa verificação
seja feita em todos os trabalhos.

Como descrito por Corrêa e Caon (2002) “é importante que o gestor de operações não seja
traído por uma falsa impressão de que os não estocáveis acessórios sejam ‘menos
importantes’ que os não estocáveis esssenciais”. Para uma empresa com tradição em
manufatura como a TEBZ, esses elementos são menos perceptíveis.

O controle de qualidade sobre os elementos estocáveis sem transferência de propriedade - as
ferramentas de montagem que exigem calibração e certificação – também é feito a parte dos
equipamentos principais que fazem parte da linha de fábricação do negócio principal e são
tratados como “equipamentos fixos”.

(6) Relativo ao intangível:
No caso da TEBZ, os serviços tem uma parcela tangível quando solicitados e levados até o
fim, pois há uma etapa de testes e registro dos parâmetros em um relatório técnico. Os demais
aspectos, relativos aos intagível, sempre estão presentes. Seja quando o serviço é feito por
completo ou em outras situação, a exemplo de quando é disponibilizado (ou seja, técnicos
enviados ao campo), mas não executado por problemas de logística, documentação, etc.
Mesmo neste segundo caso, o cliente tem a experiência do primeiro contato com o escritório,
definição técnica, agendamento, e outros aspectos de contato. Para isso, consideramos os
elementos da Figura 15 abaixo.

Figura 15: Percepções de Clientes sobre Qualidade e Satisfação
Fonte: Pereira (2013).
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Ao fim deste exercício, que considerou os fatores e características mais relevantes com base
no Pacote de Serviços e identificou como os elementos estavam presentes na empresa
estudada, sendo “√” usado para indicar que o elemento é facilmente identificável, e “≈” para
indicar que o elemento é relativamente identificável, chegou-se aos resultados sumarizados na
Tabela 7. Notou-se que todos os elementos propostos pela teoria (listados na coluna esquerda
da tabela) estão presentes no estudo de caso, podem ser estudados (como descrito na coluna à
direita da tabela), e servirão como suporte para o aprofundamento do estudo sobre
servitização.

Características dos Serviços

Presente Descrição

Tipos de Serviço

√

Intagível

≈

Heterogeneidade

≈

Simultaneidade

≈

Não são imediatos pois dependem fortemente de uma logística e disponibilidade de recursos.

Ementos não-estocáveis principais

√

Horas/Diárias de trabalho em si.

Ementos não-estocáveis acessórios

√

Técnicos biligues fluentes, simpáticos, próativos, etc.

Ementos estocáveis / bens facilitadores

√

Kits de acessórios para instalação e manutenção complementares aos equipamentos principais.

Front-office

√

Front-office e back-office se alternam.

Back-office

√

Front-office e back-office se alternam.

≈

Sim, porém concorrentes também já tem serviços locais.

√

Sim, clientes não tem know-how para instalação de determinados produtos.

papel de geradores de lucro

√

Sim, o faturamento de serviços tem aumentado ano após ano.

Inovação tecnológica

≈

Baixa inovação encontrada, embora há espaço para aplicação. Ex. agendamento eletrônico.

Programas de Qualidade

≈

Podem ser aplicados Lean, JIT, etc, conforme mostra a teoria, embora não são praticados pela
empresa.

papel de apoio o diferencial
competitivo
papel de suporte às atividades de
manufatura

Serviços Profissionais.
Parcela Tagível quando executa, testa e registra em relatório. Intagível em demais aspectos e
também quando disponibilizado, mas não executa por problemas de logística, documentação, etc.
Minimizada pois no serviço principal pois há procedimentos técnicos e testes de aceitação do
produto.

Tabela 7: Lista de Fatores Relevantes com base no Pacote de Serviços da TEBZ
Fonte: Elaborado pelo Autor.

3.7.

FATORES RELEVANTES COM BASE NA EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS

Foram criados mapas de processo para diferentes etapas, mostrando cada desdobramento do
caso estudado, verificando-se como se deu o inicio e a evolução da servitização e
nacionalização até o modelo existente atualmente. Os mapas reportam três fases distintas,
sendo que as principais características de cada uma das fases são:
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1) O processo originalmente planejado pela Teck-off (Processo Antigo), que usava
apenas técnicos europeus, não agradava ao cliente com relação ao custo, à logística e
demais aspectos (inclusive intangíveis como a comunicação). Por outro lado, foi
considerado originalmente pela Teck-off como a solução com melhor qualidade
técnica, pois garantia o controle do processo de instalação por seus técnicos mais
experientes e o feedback direto à Engenharia responsável por aquela determinada linha
de produtos;

Figura 16: Mapa de Processo Antigo do Contrato 1
Fonte: Elaborado pelo Autor.

2) O segundo modelo (Processo Antigo Revisado), que considerava a utilização mista de
técnicos europeus e brasileiros subcontratados, modelo foi considerado internamente
como ruim, do ponto de vista de gestão do conhecimento e restrição de prioridades de
capacidade de fornecimento de mão-de-obra, visto que a empresa sub-contratada
também tinha outros contratos que concorriam com este;
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Figura 17: Mapa de Processo do Contrato 1 (Processo Antigo Revisado)
Fonte: Elaborado pelo Autor.

3) O modelo atual (Processo atual) considera a utilização mista de técnicos europeus e já
considera a SOFF como nova empresa do grupo e com base no Brasil, substituindo
então a necessidade de se contratar um terceiro para fornecimento de serviços por
brasileiros. Através de contrato intercompany entre TEBZ do Brasil e SOFF do Brasil,
ainda que com custo mais elevado do que a sub-contratada e também com restrições
de capacidade em função da concorrência com outros clientes, foi considerada uma
solução melhor em relação ao modelo 2, visto que substitui a capacidade provida por
uma sub-contratada por uma capacidade que está dentro do mesmo grupo de negócios
e que, portanto, em teoria é “mais gerenciável”.
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Figura 18: Mapa de Processo atual do Contrato 1
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Sumarizando os mapas de processo, a sequência das 3 revisões do processo compõe a Tabela
8 abaixo, que demonstra a evolução do atendimento ao CONTRATO 1 com o passar do
tempo. Sendo que, como visto, para o Plano de Execução original (iniciado ainda
independentemente pela Teck-off), como ainda não havia a figura da TEBZ e da SOFF
Industries envolvidas, os bens e os serviços viriam da Europa.

No “Processo Antigo Revisado”, com a aquisição da Teck-off já concluída pela TEBZ, o plano
revisado considerava suporte local, através da nacionalização de parte dos serviços com o uso
de uma sub-contratada autorizada e administrada localmente pela gerência da UNOG da
TEBZ do Brasil.

E no Mapa de Processo atual do Contrato 1, com a aquisição também da SOFF já concluída,
esta última como já tinha uma base de serviços local, seria sub-contratada internamente
(através de um contrato intercompany entre TEBZ do Brasil e SOFF do Brasil), e não haveria
somente suporte administrativo da TEBZ do Brasil, mas também prestação de serviços com
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engenheiros e técnicos brasileiros do próprio grupo de negócios, não havendo mais
necessidade de sub-contratação de uma terceirizada.

Ainda nesta última revisão do processo, o Plano de Execução do Contrato minimizou o custo
das operações, garantiu mais rapidez na resposta às necessidades do cliente, garantiu que o
know-how e experiência fiquem dentro do grupo (e não com terceiros sub-contratados),
acrescentou um conteúdo de nacionalização, e ainda delineou uma estrutura em termos de
nível de contato com cliente (front office e back office locais), possibilitando o desenho de um
arranjo ainda melhor e mais definido para futuros contratos.

Contrato com Cliente 1 - Plano de Execução original
UNOG
Fabricas de Bens
Base de Serviços
TEBZ
Sem envolvimento
Sem envolvimento
TECK-OFF
Europa
Europa
SOFF IND
Sem envolvimento
Sem envolvimento

Atendimento ao Cliente
Sem envolvimento
Envio ao Brasil.
Sem envolvimento

Contrato com Cliente 1 - Plano de Execução Revisado (fase 2)
UNOG
Fabricas de Bens
Base de Serviços
TEBZ
Suporte admin. no BR
Sub-contratada no BR.
TECK-OFF
Europa
Europa
SOFF IND
Sem envolvimento
Sem envolvimento

Atendimento ao Cliente
Front office no Brasil.
Envio back-office ao Brasil.
Sem envolvimento

Contrato com Cliente 1 - Plano de Execução Revisado (fase 3)
UNOG
Fabricas de Bens
Base de Serviços
TEBZ
Suporte admin. no BR
Gerencia os back-offices
TECK-OFF
Europa
Europa
SOFF IND
N/A
Brasil e EUA

Atendimento ao Cliente
Front office no Brasil.
Envio back-office ao Brasil.
Back-office no Brasil.

Tabela 8: Planos de Execução para o contrato com Cliente 1
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Considerando os fatores mais relevantes coletados ao longo do caminho de pesquisa
percorrido para possibilitar a montagem dos mapas de processo apresentados, e baseado no
somatório de recursos críticos propostos por Alvarez (2012), categorizados em Tipo de
Relacionamento com o Mercado, Tipo de Relacionamento com a Rede, Tipo de
Relacionamento com o Cliente e Tipo de Relacionamento Interno (como visto anteriormente
na Tabela 4), os itens que foram identificados como mais relevantes foram preparados
originalmente seguindo o formato da Tabela 9 abaixo. Onde, os Recursos Críticos para
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Servitização propostos por Alvarez (2012) foram listados no lado esquerdo da tabela e os
dados brutos coletados na observação da documentação da empresa foram listados do lado
direito da tabela. Os dados brutos foram separados em 3 categorias conforme coletados, sendo
eles 1. Emails externos (com cliente e sub-contratada), 2. Termos e Condições Contratuais
(Contrato com cliente e 3. Emails internos. As colunas “It.” relacionam os itens da direita
com os da esquerda, ou seja, como os dados brutos se enquadram nos elementos propostos
pela literatura. E a coluna “Qty” é a quantidade de vezes que esses elementos apareceram na
documentação da empresa.

LITERATURA DE SERVITIZAÇÃO
Recursos Críticos. Alvarez, 2012, p.182 (ref. Setor Autopeças)
It. Qty
1. Tipo de Relacionamento com o mercado
Modelo financeiro
Soluções já existentes no mercado
Identificação dos competidores
Base instalada do mercado e seu potencial
Diferenciação da marca
Serviços inovadores
Revisão da missão
Marketing externo

2
6
4
5
1
8
3
7

3
3
2
2
1
1
0
0

9
10
11
12
13
14

2
1
1
1
1
1

Reposicionamento da empresa na cadeia de valor
Definição de parcerias e alianças
Integração sistêmica com parceiros e fornecedores
Padronização de processos na cadeia
Controle do desempenho na cadeia
Aquisição de parceiros estratégicos e venda de setores menos atraentes

16
18
20
23
15
19
21
22
17
24

3
3
2
2
1
1
1
1
0
0

3. Tipo de Relacionamento com o Cliente
Cogeração de valor
Satisfação do cliente
Conhecimento da criticidade da solução
Conhecimento da base instalada do cliente
Contato com clientes potenciais para determinar a demanda
Relatórios de desempenho
Integração sistêmica com o cliente
Testes de novas tecnologias junto ao cliente
Treinamento do cliente
Fidelização

25
27
31
26
28
29
30

7
3
3
2
2
1
1

4. Tipo de Relacionamento Interno
Área específica voltada a serviços
Integração entre a área de Desenvolvimento do produto e serviços pós-venda
Integração sistêmica das áreas internas
Avaliação e gerenciamento de risco
Integração entre a área de Desenvolvimento de vendas e serviços pós-venda
Integração entre a área de Recursos Humanos e serviços pós-venda
Integração com os funcionários

2. Tipo de Relacionamento com a Rede

DADOS BRUTOS COLETADOS NO ESTUDO DE CASO
Comumicações, termos e condições contratuais e condições comerciais.
It.
1. Emails externos (com cliente e sub-contratada)
15 1.1 Atendimento aos prazos do cliente e flexibilidade.
20;21;23 1.2 Criticidade da área de trabalho (Ambiente explosivo, confinado, etc)
16;23 1.3 Certificações, permissões, procedimento para trabalho off-shore e análise de risco
4;6 1.4 Valores de diárias
1;8 1.5 Suporte local (serviço nacional)
20 1.6 Ferramentas, peças sobressalentes, consumíveis
18;19 1.7 Relário Diário de Serviço e Garantia do serviço.
18 1.8 Flexibilidade nas jornadas de trabalho.
18 1.9 Seguro de responsabilidade civil
9
1.10 Custos logísticos
1.11 Períodos on-hold em função de condições externas (ambientais, outros fornecedores da
10
cadeia do cliente, etc).
2. Termos e Condições Contratuais (Contrato com cliente)
11;12;13 2.1 Garantias e Multas
2
2.2 Responsabilidade por prejuízos incorridos
16 2.3 Cancelamento no fornecimento
6
2.4 Terceiros envolvidos
16 2.5 Políticas de compliance
3. Emails internos
26 3.1 Verificar adequação de CNPJ
25 3.2 Treinamento local / qualificação
5
3.3 Capacidade de fornecimento
31 3.4 Parametrizar o sistema
31 3.5 Contrato intercompany
5
3.6 Forecast (Previsão de serviços)
25;30 3.7 Ampliação no atendimento ao cliente
25 3.8 Custos operacionais e logísticos
27;28;29 3.9 Facilidade / Plano de Comunicação
26 3.10 Consultas ao Jurídico e Fiscal
25 3.11 Prazos
10 3.12 Termos e condições
2
3.13 Encargos financeiros e trabalhistas
31 3.14 Adição de ativos fixos e depreciação
4;6 3.15 Estabelecer preço alvo
25 3.16 Nova formulação de cotações
25;27 3.17 Ampliação do ferramental (especializado) e gerenciamento das calibrações
2
3.18 Encargos financeiros e alinhamento de tributos aplicáveis.
27 3.19 Suporte da engenharia de produto.
25 3.20 Estabelecimento de métricas (não foi feito).
28 3.21 Feedback do cliente (não foi sistematizado).

Tabela 9: Fatores Relevantes coletados no Desenvolvimento dos Mapas de Processo
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Com isso, foi possível observar também que os seguintes elementos foram identificados com
mais frequência (vide coluna esquerda da Tabela 10 abaixo, que classifica por quantidade as
vezes que cada um desses itens foi identificado na documentação da empresa). E estes servem
como indicação dos elementos mais prioritários, do ponto de vista de implantação inicial, para
a proposição do modelo de reflexão sobre servitização e nacionalização.
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Qty
3
3
2
2
1
1
0
0

1. Tipo de Relacionamento com o mercado
Modelo financeiro
Soluções já existentes no mercado
Identificação dos competidores
Base instalada do mercado e seu potencial
Diferenciação da marca
Serviços inovadores
Revisão da missão
Marketing externo

Qty 2. Tipo de Relacionamento com a Rede
2
1
1
1
1
1

Reposicionamento da empresa na cadeia de valor
Definição de parcerias e alianças
Integração sistêmica com parceiros e fornecedores
Padronização de processos na cadeia
Controle do desempenho na cadeia
Aquisição de parceiros estratégicos e venda de setores menos atraentes

Qty
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0

3. Tipo de Relacionamento com o Cliente
Cogeração de valor
Satisfação do cliente
Conhecimento da criticidade da solução
Conhecimento da base instalada do cliente
Contato com clientes potenciais para determinar a demanda
Relatórios de desempenho
Integração sistêmica com o cliente
Testes de novas tecnologias junto ao cliente
Treinamento do cliente
Fidelização

Qty
7
3
3
2
2
1
1

4. Tipo de Relacionamento Interno
Área específica voltada a serviços
Integração entre a área de Desenvolvimento do produto e serviços pós-venda
Integração sistêmica das áreas internas
Avaliação e gerenciamento de risco
Integração entre a área de Desenvolvimento de vendas e serviços pós-venda
Integração entre a área de Recursos Humanos e serviços pós-venda
Integração com os funcionários

Tabela 10: Elementos mais Relevantes para a Proposição da Servitização e Nacionalização
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Os resultados obtidos ao correlacionar os itens levantados na documentação da empresa com
os fatores críticos identificados por Alvarez (2012), confirmam que a literatura, apesar de não
específica, é bem abrangente ao ponto de ser possível enquadrar todos os pontos anotados
dentro das sub-categorias oferecidas. É interessante notar, no entanto, que o processo de
Servitização e Nacionalização foi instalado e alguns itens não foram levantados pela empresa,
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a exemplo dos itens “Revisão da Missão”, “Marketing externo”, “Treinamento do cliente” e
“Fidelização”. Acredita-se então que, neste caso em específico, o processo foi implementado
do ponto de vista tático e operacional, porém não chegou ao nível estratégico da gestão.
Sendo assim, apesar de não ter sido pontuado, os sub-itens dentro de Tipo de Relacionamento
com o Mercado e Tipo de Relacionamento com o Cliente, não são menos importantes que os
demais. Portanto, apesar de haver itens mais reincidentes como resultado da análise dos
documentos, isso não significa que são mais relevantes que os demais. Foram sim mais
relevantes para esta Fase de Servitização, que poderia ser enquadrada entre a fase de
Prospecção e Iniciação, conforme identificação feita usando o modelo de maturidade proposto
por Alvarez (2012).

Figura 19: Maturidade de Servitização da TEBZ usando o Modelo de Alvarez (2012)
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Sendo assim, é proposto um modelo de reflexão acerca da servitização e nacionalização,
conforme mostrado na Figura 20 abaixo, que considera como base o processo de Projeto e
Desenvolvimento de Serviços proposto por Mello (2005), e os fatores mais relevantes
identificados no estudo de caso através da análise do pacote de serviços e dos mapas de
processo, visando também a maturidade da servitização e nacionalização até a Fase de
Especialização conforme visto no modelo de maturidade de Alvarez (2012) .
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Tipos de
Relacionamento

Pacote de Serviços
“Processos de
Entrega” e
“Recrutamento”

Considerar todos os Elementos
listados na tabela de refêrencia
Considerar Lista completa de
Fatores relevantes
Considerar Front Office, Back
Office e suas alternancias

Tipo de
Relacionamento com
o Mercado

considerar os elementos Revisão
da Missão e Marketing Externo

Tipo de
Relacionamento com
o Cliente

Considerar os elementos
Treinamento do Cliente e
Fidelização

Prestração dos
Serviços

Considerar Elementos intangíveis
e inovação tecnológica

Figura 20: Modelo de Reflexão para um Novo Processo de Servitização e Nacionalização
Fonte: Adaptado de Mello (2005) e Alvarez (2012).
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4.

O MODELO PROPOSTO

O modelo proposto neste capítulo é uma compilação e uma espécie sugestão de cartilha
resumida em cinco etapas para os interessados na aplicação de um modelo de servitização e
nacionalização. Este foi redigido com base na reflexão feita acerca dos modelos teóricos
revistos e do estudo de caso detalhado acima.
Este modelo preenche com elementos mais específicos as lacunas que influenciam
negativamente na excelência operacional e na estratégia da corporação ligada a indústria de
Petróleo e Gás Off-shore no Brasil, entretanto acredita-se que este modelo pode ser aplicável
a diferentes indústrias e empresas, não ficando restrito a um tipo de segmento.
Para a construção deste, foram considerados:
•

fatores de sucesso e modelos para servitização;

•

fatores mais relevantes para o processo concomitante de servitização e nacionalização;

•

elementos que preenchem as lacunas para um modelo de servitização e
nacionalização.

Primeira Etapa
Primeiramente, sugere-se identificar os principais elementos ligados a serviços a que a
empresa está ou estará submetida. Este é um paço do processo que é preparatório e
elucidativo, que facilitará identificar e trabalhar posteriormente com elementos mais
complexos. Para isso, pode ser usada a mesma Tabela 7: Lista de Fatores Relevantes com
base no Pacote de Serviços da TEBZ.

Segunda Etapa
Posteriormente, recomenda-se fazer o mapeamento dos processos existentes e rascunhar o
processo futuro considerando melhorias com o enfoque tradicional de tempo, custos e/ou
qualidade. As Figuras 16, 17 e 18 são exemplos desta etapa.

Terceira Etapa
Usando o modelo de maturidade proposto por Alvarez (2012), conforme Figura 19,
reconhecer em que Fase de Servitização a empresa está e onde almeja chegar. Por exemplo,
ainda segundo a Figura 19, dentro da dimensão Perfil da Empresa, a organização
provavelmente será Manufatureira e pode desejar chegar no grau de Especialização Serviço. É
importante que estes objetivos estejam claramente ligados à Estratégia da organização e que
sejam claramente difundidos entre os participantes diretos e indiretos.
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Quarta Etapa
Com base no Modelo de Servitização proposto na Figura 20 – Modelo de Reflexão para um
Novo Processo de Servitização e Nacionalização – aplicar o paço a paço, começando pela
“Etapa 4.1 Projeto da Concepção do Serviço”, e entre cada troca de etapa, devem ser
considerados os “Tipos de Relacionamento”. O detalhamento destes está apresentado na
Tabela 10 Elementos mais Relevantes para a Proposição da Servitização e Nacionalização.
Deve ser desconsiderada a coluna “Qty”, pois esta foi populada com base na observação do
caso estudado, e as quantidades registradas podem não ser determinantes para aplicações
futuras em outras organizações.

Quinta Etapa
Usando novamente a Figura 19 – o modelo de maturidade proposto por Alvarez (2012) –
verifique a evolução da Servitização na organização e faça uma análise crítica, comparando
com os resultados traçados (descritos na Terceira Etapa deste modelo) e, se julgar necessário,
revise e aplique novamente algum dos paços sugeridos.
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5.

CONCLUSÃO

O objetivo inicial deste trabalho foi orientado ao estudo da servitização em si. Contudo, como
a empresa estudada já teve a experiência de execução de serviços através de um contrato
principal de instalação e alguns outros menores de manutenção, considera-se então que este
trabalho contribui para enriquecimento da literatura não só sobre servitização, mas também
para a gestão de operações em serviços, através da apresentação de mais um estudo de caso
ligado à essas áreas de concentração.

Observou-se que a servitização e a gestão das operações em serviços são processos
entrelaçados e que, assim como a empresa estudada, outras empresas que estão preocupadas
com a inovação em serviços, ainda vivem a servitização.

Verificou-se ainda, que embora não encontrado na literatura pesquisada um modelo de
servitização prontamente adequado ao uso no segmento da indústria analisado, trabalhos
sobre Projeto e Desenvolvimento de Serviços, somado ao conteúdo da literatura de Sistemas
Produto-Serviço e ainda a de Gestão de Operações em Serviços, contemplam as bases e
elementos necessários para construção do conceito de servitização.

Conforme visto nos três mapas de processo elaborados, embora o processo existente tenha
passado por duas evoluções, agregando nacionalização e melhor uso dos recursos da
organização, nota-se que estas revisões foram feitas de forma intuitiva, ora em função de
requisitos do cliente, ora em função de restrições de capacidade de fornecimento.

Verificou-se ainda que, como a servitização não faz parte da estratégia declarada da TEBZ,
tendo esta se iniciado em função das aquisições de outras empresas que também eram regidas
por uma lógica produto-dominante, há espaço para amadurecimento e melhorias, sendo elas
não só operacionais, mas também ligadas à estratégia da organização como um todo.

Sendo assim, considerando o modelo atual do processo, e tomando como referência a
literatura de serviços, servitização e sistema produto-serviço, propõe-se um modelo de
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reflexão a ser observado pela própria empresa estudada, assim como outras empresas
interessadas em acrescentar serviços nacionais ao seu pacote ofertado no Brasil.

Propõe-se também através deste trabalho, que a definição de servitização tenha uma conexão
maior com a literatura sobre Sistemas Produto-Serviço, Gestão de Operações em Serviços e,
ainda, Projeto e Desenvolvimento de Serviços.

Conforme visto no estudo de caso, no cenário atual da política economica-industrial do Brasil,
em busca de elementos que acrescentem conteúdo local a seus produtos e serviços, a
servitização acaba acontecendo em função da imposição de um agente externo.

Ademais, embora deficientemente, a servitização e nacionalização pode acontecer não
necessariamente através de um projeto estruturado e conectado à estratégia da organização.
A servitização e nacionalização podem acabar então acontecendo de forma intuitiva, refém do
bom senso dos que participam diretamente dela, e consequentemente sem garantias de
sustentabilidade ou até mesmo de uma visão que propicie a evolução do negócio até um
Sistema Produto-Serviço.

Por fim, lembrando ainda que a servitização é um caminho de maximização de lucros e
“também é um dos fatores que podem fazer com que os produtos sejam mais sustentáveis
(VOGTLANDER et al., 2008). Portanto, este deveria ser um processo estruturado e cauteloso,
e estar ligado sempre à estratégia das organizações, independente de (originalmente) seguirem
uma lógica produto-dominante.
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6.

SUGESTÃO PARA ESTUDOS FUTUROS

Conforme visto, a empresa analisada no estudo de caso completou um processo de
servitização e nacioalização, porém não conectou este a sua estratégia. Além disso, o processo
não foi maduro o suficiente para considerar o estágio seguinte, o Sistema Produto-Serviço.

Propõe-se então, para estudos futuros, separar estudos de casos que façam a servitização e
nacioalização “por completo”, considerando inclusive a conexão desta com a estratégia da
corporação, e que sejam reavaliados os fatores mais relevantes (recursos críticos), com o
propósito de determinar uma ordem de prioridade entre eles, o que facilitaria um processo que
se inicia a partir de um sistema produto-dominante.

E, por fim, para este ou outros trabalhos semelhantes, propõe-se a análise dos requisitos
necessários para a implantação de um Sistema Produto-Serviço, visando a evolução do
conceito Product-Service system (Figura 5), conforme proposto por Baynes (2007).
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ANEXO A – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

A.1.

DEFINIÇÕES, CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS E TIPOLOGIA DOS SERVIÇOS

a)

Definições

“A visão econômica neoclássica ou keynesiana adota a noção de que os serviços são como
bens, mas apenas imateriais, para outros autores os serviços pertencem a uma categoria
logicamente distinta, e as atividades de serviço são como uma classe de atividades
heterogêneas e passíveis de muitas exceções nas leis teóricas econômicas” (KON, 2004, p.48)

Um levantamento de definições por vários autores é apresentado na Tabela 11 abaixo,
considerando desde os primeiros anos de estudo sobre serviços. Em algumas destas
definições, principalmente nas mais antigas, o serviço é visto como uma atividade terciária,
que só pode adicionar benefícios em conexão com a venda de bens.
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Tabela 11: Autores e Definições de Serviços
Fonte: Adaptado de Dorigon (2006) e Santos (2006).
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Para WILD (1977), baseado num conceito de Sistema de Operações, onde este é a
combinação de recursos utilizados para criação de bens ou serviços, ressalta como diferença
entre manufatura e serviços o posicionamento do cliente como entrada ou saída do sistema.

Figura 21: Posicionamento do Cliente no Sistema
Fonte: Adaptada de Wild (1977).

Ainda segundo o autor, as saídas de um sistema são frutos de um processo de transformação,
e seus tipos de operação são:

Manufatura – sendo a principal característica a criação de um bem, que requer a
transformação física ou da forma;
Transporte – neste caso o bem não passa por mudança física. A principal característica é o
deslocamento do cliente e de algum pertence seu;
Suprimento – a mudança da posse de um bem é a principal característica;
Serviço – é o tratamento ou acomodação do cliente ou de algum de seus pertences. Há
mudança no estado do cliente pode ser física ou psicológica. A exemplo de um corte de
cabelo, onde o cliente passa a apresentar um novo visual. Ou ainda, ao jantar em um
restaurante, o cliente passa a estar satisfeito, não mais com fome.

Segundo CORRÊA e CORRÊA (2005), uma cadeia de produção pode ter dois tipos de
produtos: bens e serviços. Bens são os objetos físicos e tangíveis que podem ser criados ou
transferidos. Serviços são os não-físicos e intangíveis. Não é clara a identificação de uma
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organização que produza, puramente, produtos ou serviços. A exemplo de um fabricante de
automóveis que oferece o bem – o automóvel – mas também um conjunto de serviços como
garantia, revisão, limpeza, etc. Para cada negócio varia a parcela de valor oferecido referente
aos bens físicos e aos serviços. A Figura 22 abaixo exemplifica com empresas que oferecem
pacotes de bens e serviços e oferece uma ideia de proporção entre bens e serviços, sugerindo
que não existe 100% somente de um ou do outro.

Figura 22: Pacotes de Bens e Serviços Oferecidos
Fonte: Adaptado de Corrêa e Caon (2002).

Similar, mas ainda complementar à ideia anterior, pois esta considera as características de
tangibilidade e intangibilidade, a Figura 23 representa um continuum que vai aos extremos
desde uma oferta predominantemente tangível até outra intangível.

Figura 23: Escala das Entidades de Mercado
Fonte: Hoffman e Bateson (2001).
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b)

Características dos Serviços

Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2007), os serviços podem ser caracterizados por sua
simultaneidade, pela não-estocabilidade e por sua intangibilidade.

Segundo Gianesi e Correa (1994), a simultaneidade refere-se ao fato de que, nos serviços, a
produção e o consumo são, no geral, simultâneos. Os autores também sustentam que a
participação do cliente é necessária para que haja a prestação do serviço, salientando que as
decisões do sistema de operações devem levar em consideração aspectos como localização, o
tempo e a facilidade do processo para o cliente.

Como consequência da simultaneidade, os serviços são considerados não-estocáveis, tendo
como parte fundamental a presença do cliente.

Ainda segundo Gianesi e Correa (1994), a intangibilidade pode ser verificada pelo fato dos
serviços serem uma experiência vivida pelo cliente na hora de “receber” o serviço.

Também segundo Corrêa e Caon (2002), tradicionalmente, a literatura caracterizava as
diferenças entre produtos e serviços em três principais itens:
(i)

simultaneidade

produção

e

consumo,

sendo

os

serviços

consumidos

simultaneamente à sua produção, enquanto que os produtos não;
(ii)

participação do cliente, onde os serviços dependem da presença do cliente e
produtos não;

(iii)

serviços são intangíveis e produtos tangíveis.

Porém, para os autores, é interessante notar a tratativa dos três itens descritos acima,
respectivamente:
(i)

sobre simultaneidade produção e consumo, não importa tratar de um produto ou
serviço como definidos tradionalmente, do ponto de vista de gestão de operações,
o importante é entender onde os produtos se encontram no contínuo de
“estocabilidade”. Ou seja, em caso de produtos com prazo de validade muito curta,
a exemplo de um lanche de fast food, os prazos de validade e estocabilidade são
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tão pequenos que se aproximam da estocabilidade de um serviço, que em teoria é
nulo;
(ii)

do ponto de vista da participação do cliente, o aumento de serviços oferecidos
remotamente, principalmente por telefone e internet, possibilitaram um
entendimento mais amplo sobre esse aspecto. No caso dos bancos, por exemplo, a
presença física dos clientes se torna cada vez menos necessária. Ao contrário, no
caso da fabricação de produtos – onde normalmente se espera uma participação
mínima dos clientes no processo fabril – também existem casos, principalmente
em ambientes business to business (B2B), de empresas para empresas, onde é cada
vez mais comum ter a presença de representantes do cliente acompanhando o
processo de desenvolvimento, fabricação e testes. Em suma, tanto operações de
fabricação quanto serviços podem ter diferentes graus de interação com o cliente,
portanto a divisão entre serviços e produtos físicos como exemplos opostos de
participação do cliente, não é uma verdade absoluta;

(iii)

E referente ao aspecto da intangibilidade, numa análise superficial, entende-se que
produtos são palpáveis e serviços não, por isso faz-se essa tradicional
caracterização. Contudo, numa análise um pouco mais detalhada, como no caso da
compra de softwares, aplicativos e músicas on-line, por não serem palpáveis, se
assemelhariam a serviços, porém são vendidos e tratados como produtos. Portanto,
este aspecto também não é determinante na caracterização das diferenças entre
produtos e serviços (Corrêa e Caon, 2002).

Além dessas três principais características, alguns autores como Gronroos (1993), consideram
ainda a característica da heterogeneidade, relacionada a alta variabilidade gerada pela
prestação de cada serviço para cada cliente diferente. Essa combinação de características
intangíveis, e o fato do cliente muitas vezes participar das operações que envolvem os
serviços faz com que, em geral, o pacote de valor oferecido seja heterogêneo, variando de
cliente a cliente e dificultando a padronização das operações em serviços.

Outros autores como Haynes (1990) e Apte e Goh (2004) apresentam outras características
para serviços além da simultaneidade, não-estocabilidade, intangibilidade e heterogeneidade
mas, de certa forma, os outros elementos destacados por eles estão relacionados, ou ainda
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pode-se dizer que fazem parte desses elementos primários já elencados, tratando-se então
mais de uma questão semântica do que prática.

Para MAGLIO et al. (2006), as definições evoluiram e, atualmente, o serviço vem sendo
considerado um sistema de redes de criação de valor composto de pessoas, tecnologias e
processos. É um sistema complexo, interligado por fluxos de informação e de conhecimento,
dependente da quantidade e qualidade das pessoas, das tecnologias e das organizações
envolvidas nesta rede de criação.

De fato, no mundo moderno, quando analisadas profundamente, as características das
atividades de serviços são influenciadas pelas inovação tecnológica. As teorias e conceitos
tradicionais dessas atividades, portanto, não se apresentam mais de forma fixa e
suficientemente explicativa, uma vez que estão constantemente em transformação.

No Tabela 12 abaixo estão representadas as principais trasformações ocorridas nas últimas
décadas. A partir da aplicação do processo de inovação tecnológica, são observadas mudanças
na produção, no produto e no consumo de serviços. Desta forma, observa-se que as
características dos serviços continuam em evolução e são altamente influenciados pela própria
evolução da tecnologia da informação.

Isso é evidente quando se aponta que as empresas industriais em geral, que antes
exerciam internamente uma série de atividades de serviços, têm cada vez mais
procurado serviços profissionais especializados fora de suas empresas. Assim, além de
transmissores dessas novas tecnologias – por meio de consultorias e treinamentos, por
exemplo – e até mesmo como seus desenvolvedores, como nos casos de softwares e
telecomunicações. Ainda novas tecnologias tornam possíveis uma gama de novos
serviços que, em um processo recíproco, são responsáveis também por possibilitar o
desenvolvimento dessas novas tecnologias – serviços de engenharia e design, serviços
de pesquisa e desenvolvimento, serviços de Tecnologia de Informação, entre muitos
outros (SILVA, et at, 2006, p.21).
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Tabela 12: Transformações Recentes nas Características dos Serviços
Fonte: Kon (2004).
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c)

Categorias dos Serviços por Desempenho da Economia

Segundo Corrêa e Caon (2002), podem ser resumidos em três categorias as atividades de
serviços que tem um papel importante no desempenho de outros setores da economia:
•

papel de apoio à criação do diferencial competitivo, sendo esses os serviços prestados
pelas empresas de manufatura para gerar um diferencial no pacote de valor oferecido
ao mercado gerando um diferencial quando comparado aos concorrentes. São
exemplos de serviços prestados ao cliente o projeto, distribuição e assistência técnica
pré e pós venda;

•

papel de suporte às atividades de manufatura – que são os serviços internos, prestados
entre departamentos de uma empresa, como recursos humanos, manutenção,
processamento de dados, etc.

•

papel de geradores de lucro – que são serviços de empresas de manufatura que são tão
desenvolvidos ao ponto de poder prestar auxílio para outras empresas e assim gerar
uma fonte a mais de lucro. Como por exemplo serviços, de gestão de suprimentos.

d)

Elementos dos Serviços

Pacote “Serviço” e seus Componentes

Segundo Corrêa e Caon (2002), a operação pode entregar um “pacote” de valor para seus
clientes que pode ser definido como elementos estocáveis ou elementos não estocáveis. Os
elementos estocáveis, que alguns autores também chamam de “bens facilitadores”, são os
elementos físicos entregues aos clientes durante a prestação de um serviço. Em alguns casos,
podem ser sem transferência de propriedade, a exemplo de um DVD alugado por uma
locadora de vídeo ou um carro alugado por uma locadora de automóveis. Ou ainda, com
transferência de propriedade, como no caso de uma refeição servida a bordo de um avião.

Entre os elementos não estocáveis, há os elementos principais e os elementos acessórios. Os
elementos principais são referentes ao serviço ligado diretamente a sua missão, como o
73

transporte de passageiros com pontualidade e segurança numa companhia aérea. Os elementos
acessórios seriam a qualidade do entretenimento de bordo ou a qualidade das refeições
servidas.

Nível de Contato dos Serviços

Quanto ao nível de contato com o cliente, alguns autores caracterizam os serviços em front
office (linha de frente) e back office (retaguarda).

No front office, há um alto grau de interação com o cliente. Já no back office, as atividades de
suporte, há pouco ou nenhum contato com o cliente.

No entanto, para Corrêa e Caon (2002), “não tem sentido falar em pessoas ou recursos de
linha de frente ou de retaguarda”, pois um mesmo indivíduo, por exemplo um padeiro, que
poderia parecer um recurso tipicamente de retaguarda, pode eventualmente estar em contato
com um cliente ao levar os produtos da cozinha para o balcão, e imediatamente ser um
recurso de linha de frente. Por isso, estes autores preferem classificar tais variáveis como
“grau de intensidade e extensão da interação no contato com o cliente”.

e)

Tipologia dos Serviços

Segundo Verma (2000), existe uma grande diversidade no setor de serviços, o que torna
difícil fazer generalizações sobre a gestão de serviços. Devido a isso, é considerável o número
de pesquisas para esquema de classificação de serviços.

Correa e Caon (2002) dividem os tipos de serviços em:
•

Serviços de massa

•

Serviços profissionais

•

Serviços de massa “customizados”

•

Serviços profissionais de massa

•

Loja de Serviços
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ANEXO B – PROPOSTAS DE MELHORIA PARA A EMPRESA

Evidentemente, além de sugestão de avaliar por completo o modelo de reflexão apresentado
no neste trabalho, sugerem-se as seguintes avaliações:

a) Implementação e uso Forecast (previsão de serviços) junto aos principais clientes.

b) Implementação de um Master schedule (cronograma mestre) ligando as linhas de
produtos disponíveis ou em desenvolvimento com a previsão de uso e ofertas de
serviços.

c) Inclusão de ferramentas de TI - por exemplo agendamento eletrônico dos serviços –
visando a otimização do uso dos recursos e da experiência do cliente em sua posição
de consumidor.

d) Processo de feedback junto aos clientes relativo à qualidade dos serviços como um
todo, não só os aspectos tangíveis.

e) Identificação e aplicação de Métricas aos processos – além da expectativa do cliente
de que o serviço termine o mais rápido possível e da estimativa média de quanto leva
um serviço com base em algum similar feito antes, não há métricas formais e mais
detalhadas. A própria inexistência do mapeamento do processo impedia este
entendimento e aplicação. Os procedimentos existentes são muito específicos para a
montagem dos produtos, separados port part numbers, onde existem requisitos de
testes dos produtos, mas não abrangentes o bastante para determinar o qualidade da
prestação do serviço como um todo.

f) Ajuste da capacidade da prestação de serviços de manutenção – quando não tratados
dentro de um contrato em específico, há poucos recursos de trabalhados e
frequentemente os clientes tem que entrar no sistemas de fila “virtual”. O ajuste de
capacidade pode ser feito de algumas formas. Considerando os fatores relevantes
identificados anteriormente neste trabalho, podem ser feitos por adição de tecnologia,
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pelo reforço do relacionamento com parceiros internos através da inclusão de
contratos intercompany, relacionamento com parceiros externos, etc. Pontualmente
também foi verificado que os kits de ferramentas também se tornam um recurso crítico
quando é necessário o envio para calibração ou quando há perda de itens em serviço

Demanda

ou transporte.

1

4
3
2

Capacidade

Ajuste de Capacidade 1
Inclusão de mais 1 kit de ferramentas
Inclusão de sub-contratados por demanda

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Figura 24: Ajuste de Capacidade 1
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Demanda

Capacidade

1

4
3
2

Ajuste de Capacidade 2
Inclusão de agendamento eletrônico
Inclusão de contrato intercompany

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Figura 25: Ajuste de Capacidade 2
Fonte: Elaborado pelo Autor.

g) Explorar fatores de inovação – notou-se que a inovação de produtos faz parte do
cotidiano da empresa, porém como ainda não há estratégia clara para a servitização,
ainda há significativo espaço para implementação de argumentos suportados pela
literatura. Segundo Macedo (2008, p.42), alguns fatores de inovação podem ser
explorados:
• Adoção de Marcas, Patentes e métodos de proteção da propriedade intelectual.
• Adoção de Estratégias para a Inovação
• Adoção de Parcerias e Cooperação para Inovação
• Evolução do Percentual de Serviços no Pacote de Valor
• Relação entre departamentos e unidades de negócio de produtos e serviços
• Foco em recursos internos ou foco nos clientes
• Estrutura Organizacional favorável à inovação
• Cultura Organizacional favorável à inovação
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