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Qualidade – a essência do marketing de serviços

Os benefícios potenciais da confiabilidade em serviços:

Maior retenção 

e mais negócios

com os clientes

existentes

Boca-a-

boca

positivo

Possibilidade

de praticar

preço + alto

Vendas mais altas e marketing + efetivo

Custo 

reduzido

de 

retrabalho

Moral mais

alta do 

pessoal

Menor

turnover

do

pessoal

Produtividade mais alta e custos menores

Lucratividade mais elevada



Qualidade – a essência do marketing de serviços

Natureza e papéis do marketing de serviços: 

Pré-venda do

Serviço 

Construir a 

preferência pela

marca

Demonstrar os

benefícios  

Induzir experimentar

Criar interesse

Boca-a-boca

Entrega do serviço

(produção e 

consumo)



Qualidade – a essência do marketing de serviços

Fatores que afetam a percepção da qualidade de um serviço:

Confiabilidade

- O resultado; o que o cliente recebe na prestação de um serviço

Tangilidade

- A aparência do local onde o serviço e prestado; qualidade dos equipamentos

- Aparência do pessoal que presta o serviço; materiais de comunicação 

Responsividade

- Disposição dos prestadores de serviço em ajudar o cliente;

- Disposição dos prestadores de serviço em responder rápido aos clientes

Segurança 

- Conhecimento e cortesia dos funcionários e sua habilidade de passar 

segurança e confiança aos clientes.

Empatia

- Cuidado, atenção individualizada aos clientes



Qualidade – a essência do marketing de serviços

Fatores que afetam a percepção da qualidade de um serviço:

Confiabilidade           o que é de fato entregue – o resultado do serviço 

sua produção em paralelo com a entrega

Tangilidade (*)               o “processamento” do serviço 

Responsividade         (fatores que tem a ver com as pessoas;

Segurança                  com os funcionários que prestam o 

Empatia                       serviço) 

(*) tangibilidade no que diz respeito à aparência dos funcionários 

Também inclui a aparência do local, equipamentos (esses últimos afetam 

o processamento do serviço também; o layout do local – idem)                                              



Os três pilares de suporte da confiabilidade em serviços

Confiabilidade em 

serviços

Liderança em 

serviços

Pré-testar os 

serviços

Infra-estrutura em 

serviços

Confiabilidade:

Entregar certo, 

o que foi combinado

no tempo certo,

no local certo,

da forma certa

Exemplo e envolvimento

de todos os colaboradores

Todos os recursos

de hardware e software

para prestar o serviço
Não fazer do cliente

a cobaia dos

testes de serviço

Qualidade – a essência do marketing de serviços



Qualidade – a essência do marketing de serviços

O efeito da correção (pós-erro) na confiabilidade dos serviços prestados

Elevada

Confiabilidade

nos serviços

da empresa

(na visão dos

clientes)

baixa

Pobre      (reputação da empresa em qualidade de serviços)       excelente

Esforço consistente

para consertar erros

Poucos esforços para

consertar erros de serviços

Efeito na diferença de confiabilidade 



Qualidade – a essência do marketing de serviços

Diminua a frustração e os custos indiretos dos clientes (hassle factor)

Um problema de serviço causa inconvenientes para os clientes: 

eles precisam retornar ao local ou precisam perder tempo, ou refazer

coisas que não gostariam de estar envolvidos.

Assuma a responsabilidade que sua empresa causou esses inconvenientes

e faca alguma coisa para recompensar os clientes por essas “perdas adicionais”

O que sua empresa pode fazer (alem de consertar o serviço mal feito)?

Desculpar-se satisfatoriamente; dar um desconto no preço; dar um brinde, etc.

(isso deve ser feito de acordo com o tamanho do problema causado)



Qualidade – a essência do marketing de serviços

Gerencie as expectativas dos clientes

Nível de serviço desejado

pelo cliente

Zona de 

Tolerância

(do cliente)

Nível de serviço considerado

aceitável/ adequado pelo 

cliente

Gostaria de receber esse

nível de serviço 

Nível aceitável de 

serviço 

Frustração
(quando. excede a zona de tolerância)

Satisfação e lealdade

(quando. excede a zona de tolerância)

Nível previsto de

serviço (pelo cliente)

Nível idealizado de

serviço (pelo cliente)



Qualidade – a essência do marketing de serviços

Zona de tolerância para o “resultado” do serviço vs. “processo” do serviço:

Nível de serviço

desejado

Zona de 

tolerância

Nível de serviço

aceitável Nível de serviço

aceitável

Zona de 

tolerância

Nível de serviço

desejado

“resultado” do serviço

(o que é efetivamente entregue)

“processo” do serviço

(desempenho pessoal)

O cliente tem muito menos tolerância com o “resultado” do que com o 

modo (processo) como o serviço é entregue.
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Fatores que influenciam na amplitude da zona de tolerância: 

1. Intensificadores permanentes das expectativas do serviço 

São as pressões exercidas (por outras pessoas ou pelo ambiente) 

sobre o demandante direto do serviço. 

3. Necessidades individuais do demandante do serviço 

São as necessidades ditadas pelas características individuais do 

demandante do serviço (físicas, psíquicas, sociais, ou de recursos

que dispõe ou não dispõe).

2. Intensificadores transitórios das expectativas do serviço 

Fatores que aumentam a sensitividade ao serviço temporariamente.

(tipo de acidente vs. serviço de seguro do carro)

4. Alternativas de serviço percebidas

São as opções que o cliente conhece e pode comparar com o serviço

que está recebendo.
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Fatores que influenciam na amplitude da zona de tolerância: 

5. Padrões subjetivos do demandante

Influencia subjetiva do solicitante no nível de serviço esperado

(no caso de seguro: “você tem que deixar claro o serviço que você espera

receber antes de contratar o seguro” (nas palavras de um certo cliente)

6. Promessas explícitas de serviço:

São as promessas feitas pelo prestador de serviço via propaganda,

materiais impressos, contratos, ou mesmo verbalmente.

7. Promessas implícitas de serviço:

Preço cobrado, nível das instalações do prestador, aparências.

8. boca-a-boca

Comentários feitos por terceiros que já usaram o mesmo serviço.

9. Experiência anterior (do mesmo usuário)
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Amplitude da zona de tolerância no caso de “retrabalho” (refazer o serviço) 

Zona de 

tolerância

Nível de serviço

desejado

Nível de serviço

aceitável

Nível de serviço

aceitável
Zona de 

tolerância
Nível de serviço

aceitável

No caso de “retrabalho” a zona de tolerância diminui tanto no caso do 

“serviço entregue” (resultado) quanto no caso do “processo”.

Primeira vez que o serviço é prestado Retrabalho do serviço prestado
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Os serviços na visão de quem entrega (prestador) e de quem recebe (cliente)

Os clientes

dos serviços

Os prestadores

dos serviços

Tem necessidades individuais

Sofrem influencias dos “intensificadores”

Visualizam alternativas para os serviços

Tem padrões subjetivos de avaliação

Consideram promessas explicitas e implícitas

Consideram o boca-a-boca e as

Experiências anteriores com esses serviços

Oferecem:

Confiabilidade

Tangibilidade

Segurança

Responsividade

Empatia 

Nível de serviço

desejado

Zona de 

tolerância

Nível de serviço

aceitável

Valor percebido

do serviço:

(nível desejado/

nível recebido)
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Características da demanda e da oferta de serviços:

Demanda pelo serviço 

Nível de serviço desejado

Nível de serviço 

minimamente aceito

Oferta de serviço atual

Possibilidades de melhoria dos serviços ofertados

alta

baixa

nível

da

demanda

Alta                            nível  da oferta                                       baixa

Tolerância =

serviço desejado

(-) serviço aceitável 


