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• Imagine uma viagem aérea com 100 lugares. Se houver apenas 1 ou 100
passageiros, o custo do voo será praticamente o mesmo;

• As passagens que a Cia aérea não conseguir negociar ela jamais conseguirá
recuperar novamente;

• O problema é que haverá momentos de altíssima demanda e outros de pequena
demanda. Em todos eles, contudo, persistirá um alto custo fixo, que a empresa;

• A empresa precisa procurar vender pelo menos ao nível do seu ponto de equilíbrio
operacional;
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• Oscilação na qualidade dos serviços prestados por seus funcionários, sua
qualidade depende de quem os proporciona e de quando, onde e como é
proporcionado?

• Representa a diferença no padrão do serviço prestado;

• Isso pode ser uma dificuldade para a empresa: restaurantes, salões de beleza etc;

• Obs: Como agravante, muitos serviços, se não prestados adequadamente da
primeira vez, podem causar danos irreparáveis, como no exemplo mais óbvio dos
serviços médicos;
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• Avaliação dos resultados se voltam para a medida da experiência do
consumidor e assim poder se diferenciar do mar da concorrência;

1. Resolução no primeiro contato => resolver as demandas do consumidor o
mais rápido possível;

2. Abordagem proativa e colaborativa;

3. Relacionamento dinâmico e adaptável;

4. Tecnologia inteligente;
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• Esta característica tanto pode ser vista sob um prisma positivo já que ela
permite a customização, a personalização, o atendimento diferenciado às
expectativas de grupos de clientes;

• Ex: Um palestrante pode adaptar a palestra a seu público, assim como um
médico pode adaptar o seu serviço ao tipo de cliente que está atendendo;

• Como garantir que grandes organizações com centenas de funcionários
falem a mesma língua, tratem o cliente do mesmo modo, tenham a mesma
performance?
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Atividade Complementar

1. Por que o marketing aplicado a um produto é diferente do marketing 
aplicado a um serviço?

2. Quais as diferenças entre a gestão de estoques de um produto e de um 
serviço?

3. Qual o objetivo em comum que os dois tipos de marketing têm? 
Explique.

4. Que problemas uma má satisfação pode gerar na marca a ser 
trabalhada?
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