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Celso Lima

Mini currículo do docente : Licenciatura em Ciências, Graduado em Análise de 
Sistemas pela Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP. Mestrado em 
Engenharia da Computação (IPT/USP), certificado em ITIL Service 
Management e COBIT (Governança de TI). Com 25 anos de experiência nas Management e COBIT (Governança de TI). Com 25 anos de experiência nas 
áreas de TI, entre RSI, Capgemini-CPMBraxis, BSI, Politec, Sonda e IBM, 
atuando como executivo sênior em Gerenciamento de Serviços de TI, 
Produtos, Aplicativos e Testes. Amplo domínio de TI e Gestão Operacional de 
Serviços usando melhores práticas de excelência ITIL, COBIT, PMBOK e ISO 
20000. Planejamento e gerenciamento financeiro de operações.  
Desenvolvimento de Capital Humano com excelência em serviços, formação e 
coaching de núcleo de inteligência e time de alta performance.
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Nossa agenda

Mercado Marketing Produto Preço Praça Promoção Operação
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Porque estudar Gestão de Serviços?

Quais assuntos devemos abordar 
em Gestão de Serviços? em Gestão de Serviços? 
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País 2010 2011 2012 2013
Reino Unido 78.7 78.4 78.9 79.2

Estados Unidos 78.4 77.8 77.7 n/d
França 78.6 78.3 78.2 78.5
Portugal 75.2 75.8 76.2 76.7
Itália 73.7 73.7 74.2 74.4
Brasil 66.6 67.0 68.7 69.3

Japão 71.3 72.7 73.2 n/d
Espanha 71.4 72.6 74.0 73.9

Participação do PIB 
da área de Serviços -

em % 

Os serviços ganham cada 
vez mais importância na Espanha 71.4 72.6 74.0 73.9

Alemanha 69.3 68.7 68.4 68.4
Argentina 60.9 61.7 63.5 64.6
Uruguai 64.8 64.1 65.1 64.6
Chile 57.0 57.7 60.3 61.3
México 61.5 60.3 60.1 61.7
Rússia 61.4 58.2 59.2 59.8
China 43.2 43.4 44.6 46.1
Índia 54.6 48.5 50.0 51.3

fonte: Banco Mundial -
http://data.worldbank.org/indicator
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vez mais importância na 
economia brasileira. 

Já representam quase 
70% do Produto Interno 

Bruto (PIB). 



Taxa de 
crescimento 
anual do PIB 
total e do PIB 
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Nº Empresas (2012) Receita em Milhões R$ País Lucro Liq. Milhões de R$

1 Correios 13.214,10 BR 882,7

2 Cielo 4.208,70 BR 1.816,90

3 Contax Participações 2.956,20 BR 23,3

4 Localiza 2.918,10 BR 291,6

Maiores empresas de serviços do Brasil

5 Redecard 2.772,50 BR 1.404,40

6 Atento Brasil 2.245,30 EP 121,6

7 BM&FBovespa 1.904,70 BR 1.048,50

8 Embrapa 1.843,10 BR -20,3

9 GE Celma 1.708,80 BR/HO -

10 Serasa Experian 1.479,00 HO/BR 396,4

Fonte: http://www.valor.com.br/empresas/2801254/ranking-das-1000-maiores - 2012
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O número de empresas de serviços nas 100 maiores cresceu de 3 para 10

Fonte: PWC
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Entre as 
20 maiores 
empresas 
globais,  a 
maioria 

Fonte: PWC
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maioria 
são da 
área de 

Serviços se 
incluirmos 
os bancos.



Serviços – maior empregador 
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Forças geradoras de oportunidades de Serviços

1. Tendência de negócios
Diversificação, Venda x locação, franquias

2. Ações de Governo – novas regulamentações 
Concessões, PPP´sConcessões, PPP´s

3. Globalização
Multinacionais brasileiras, Offshoring

4. Tendências Sociais
Afluência, + qualidade de vida, + exigência dos clientes,
terceirização, envelhecimento da população, serviços de 

luxo, uso de smartphones

13



Porque estudar Gestão de Serviços? 

• Porque as empresas de serviços estão impulsionando a economia

• Serviços dominam a economia / PIB nos países mais ricos

• Serviços são os principais empregadores• Serviços são os principais empregadores

• Se há altos valores envolvidos, requer mais gestão, mais 
habilidade gerencial, ferramentas e uso harmônico do marketing

• Vender serviços é vender experiências
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Mercado Marketing Produto Preço Praça Promoção Operação
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Mercado Marketing Produto Preço Praça Promoção Operação

A nova definição de marketing
segundo a AMA:

Marketing é uma função organizacional e uma série de processos para:
• criação
• comunicação
• entrega de valor para clientes
• gerência de relacionamentos e
• para beneficiar a organização e seus stakeholders
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O Composto de Marketing dos 4 Ps

• O modelo da gestão do composto de marketing baseado nos
4Ps foi concebido por Eugene McCarthy em 1976 e popularizada
por Philip Kotler

Marketing

• Modelo tradicionalmente utilizado pela maioria dos
educadores e profissionais de marketing e de fundamental
importância para a teoria e a prática de marketing
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• Como gerar receita 
para obter lucro?

• Qual o valor 
oferecido?

• Qual a formação de 
custo?

• O que o cliente 
quer do serviço?

• Quais 
características ?

• Qual nome?

PRODUTO PREÇO

Marketing

O Composto de Marketing dos 4 Ps

• Como comunicar sobre 
os serviços?

• Como fidelizar o cliente?

• como fazer a gestão do 
relacionamento?

• Onde o cliente 
procura o serviço?

• Quais canais utilizar 
para entregar o 
serviço?

PROMOÇÃOPRAÇA
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4 Ps  + 3 Ps = 7 Ps

• Apesar de sua dominância,  os 4 Ps tem sido alvo de críticas 
provenientes da área de marketing de serviços

• Booms e Bitner alteraram os 4 Ps tradicionais para adequá-los às 
necessidades dos serviços. Os 7 Ps ou a "Extended Marketing Mix“ 

Marketing

necessidades dos serviços. Os 7 Ps ou a "Extended Marketing Mix“ 
expande o número de variáveis controláveis para mais três Ps: 

• Pessoas, Processos e ambiente físico (Physical 
environment)

• Este modelo ganhou maior aceitação na área de serviços
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Os outros “Ps” 

Pessoas - aborda a atuação, comportamento e decisão dos 
“atores”, na execução e gestão da operação para aprimoramento 
das qualidades, aumentando o elo entre cliente e prestador de 
serviço

Processos – conjunto de procedimentos, atividades e fluxos pelos 

Marketing

Processos – conjunto de procedimentos, atividades e fluxos pelos 
quais um serviço é executado e consumido. A Gestão de 
Operações dá foco nos processos e atua em todo ciclo do serviço

Physical Environment – ambiente físico no qual o serviço é 
prestado, incluindo materiais e equipamentos de execução e apoio 
que ajuda a tornar palpável e tangível a promessa que um serviço 
representa
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Mercado Marketing Produto Preço Praça Promoção Operação

O Serviço como Produto 
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Mercado Marketing Produto Preço Praça Promoção Operação

Definição de Serviços

• Serviço é uma transação, um esforço, um desempenho realizado,  
vantagens ou mesmo satisfação que são vendidas ou proporcionadas a 
um cliente cujo objetivo não está associado à transferência de um bem
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Características dos Serviços – Diferenciais em relação aos bens 

Produto
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Características dos Serviços
– diferenciais em relação aos bens

1. Intangibilidade 
• característica típica do serviços,  não podem ser percebidos pelos 
sentidos humanos
• os clientes tendem a avaliar os elementos físicos envolvidos

Produto

• os clientes tendem a avaliar os elementos físicos envolvidos

2. Inseparabilidade ou Simultaneidade 
• a produção e o consumo ocorrem de forma simultânea na maioria 
dos serviços
• causa dificuldade no gerenciamento: geralmente são vendidos e 
depois produzidos e consumidos
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Características dos Serviços
- diferenciais em relação aos bens 

3. Perecibilidade
• não podem ser estocados - são perecíveis
• isto aliado à variação de demanda pode causar ociosidade
• o ajuste da demanda à capacidade é um grande desafio da Gestão 
de Serviços

Produto

de Serviços

4. Variabilidade
• os serviços não são facilmente replicáveis da mesma forma, 
• fatores humanos podem variar na execução
• dificulta o gerenciamento da qualidade (associado a intangibilidade 
e a diferenciação de percepção dos consumidores)
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Tipos de serviços baseada nos processos
1. Serviços de hospedagem
2. Serviços de alimentação
3. Serviços de manutenção, reparo e confecção
4. Serviços de estética, higiene e terapias
5. Serviços de comunicação, editoração, imprensa, rádio e televisão
6. Serviços educacionais
7. Serviços de relacionamento com o cliente (call centers)
8. Serviços de entretenimento, teatro e cinema
9. Serviços financeiros e seguros

Produto

9. Serviços financeiros e seguros
10. Serviços auxiliares de agricultura, pecuária e veterinária
11. Serviços de transporte e logística
12. Serviços de construção civil, projeto e alocação de mão de obra
13. Serviços de segurança e gestão predial
14. Serviços de saúde e laboratorial
15. Serviços de limpeza, decoração e outros domiciliares
16. Serviços de tecnologia e auxiliares diversos
17. Serviços de locação de veículos, equipamentos pesados e facilities 26



O Escape 60 é uma experiência indoor entre amigos, colegas de 
trabalho ou familiares, vivenciado em um ambiente de mistério e 
especialmente desenvolvido para aguçar habilidades e a inteligência. 
Participantes são trancados em uma sala e terão uma hora para 
decifrar códigos, achar itens escondidos, resolver enigmas e conseguir 
encontrar a saída. 

Exemplo de serviços inovadores

encontrar a saída. 
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Formulação da Estratégica de Serviços

• Pensar estrategicamente > exercício mental  para definir 
objetivos futuros da empresa – o que fazer
• Para dar foco e desempenho nos objetivos
• Definição das ações estratégicas - como fazer

Produto

• Análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças – SWOT

• Algumas empresas tem dificuldade em definir formalmente 
aonde querem chegar e o que devem fazer para atender seus 
objetivos (óbvio)
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O processo de Planejamento Estratégico

1. Levantamento de informações (assessment)
2. Diagnóstico
3. Determinação dos objetivos

4. Desenvolvimento da estratégia 

Produto

4. Desenvolvimento da estratégia 
a) reformulação dos 4 P´s
b) manter ou descontinuar serviços>

5. Recursos necessários
6. Definição de metas
7. Comunicação do Plano Estratégico

29

Matriz BCG – Boston Consulting Group
Exemplo de Planare.com - sorveteria 



Desenho da área de Serviços

• Para os clientes, serviços são experiências
• Para a empresa os serviços são processos que devem ser elaborados 
e gerenciados

• Processos - métodos e sequência de atividades que atendem um 

Produto

• Processos - métodos e sequência de atividades que atendem um 
objetivo, podendo o cliente fazer parte deste processo.

• Fluxograma - instrumento que facilita a demonstração do processo 
e sua sequência de etapas; permite melhor entendimento e inserção 
de melhorias, o envolvimento dos “atores” envolvidos, desvios, 
estruturas de decisão e condicionais, interfaces com áreas internas e 
externas; facilita também os “insigths”
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Dica: 

Ferramenta de Modelagem de Processos

Produto

Dica: 
ferramenta de 
modelagem de 

processos 
gratuita 

www.bizagi.com

31



Mercado Marketing Produto Preço Praça Promoção Operação
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Preços - são variáveis controláveis do
composto de marketing dos serviços

Objetivos do preço

1. Garantir ou aumentar o lucro
2. Garantir ou aumentar a receita / volume
3. Preço baseado em valor ou seja ... o cliente espera:

Preço

3. Preço baseado em valor ou seja ... o cliente espera:
a) Preço baixo – descontos, parcelamentos, bônus, R$ 1,99
b) Qualidade recebida/ percebida / especialização
c) Prestígio / status 

4. ROI – acelerar retorno de investimento
5. Posicionamento no mercado: afastar concorrência- comprar mercado
6. Estratégia para linha de produto + serviços
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Outros fatores que influenciam a formação de preços 
(do ponto de vista do prestador de serviço)

• Preço alto X expectativa

Preço

• Preço baixo X desconfiança

• Alguns serviços são difíceis de estimar antecipadamente

• Custos não-monetários: especialização, distância, tempo, conveniência
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Formação de preços de serviços pelo custo 

• Custos diretos:
� mão de obra – salário / qtde de horas
� encargos sociais e trabalhistas
� infraestrutura / posto de trabalho
� despesas

Preço

� despesas

• Impostos sobre faturamento

• Riscos

• Taxa de financiamento
35



Exemplo de planilha de precificação

• Formação de preço de serviço pelo custo

• Precificação de serviços de consultoria por um mês

Preço

Analista de Processos - trainee R$     2.593,00 

Analista de Processos - junior R$     3.566,00 

Analista de Processos - pleno R$     5.211,00 

Especialista em Processos R$     7.201,00 

Gerente de Projetos (part-time) R$     5.201,00 

R$   23.772,00 
36



Exemplo de planilha de precificação

• Formação de preço detalhada

• Precificação de serviços de consultoria por um mês

Preço

• Modelo entrega obrigatória em Licitação Pública

Dica: para vender para o governo - faça seu 
cadastro no SICAF em www.sicafnet.com.br
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Formação de preço de serviço pelo custo

• Técnicas de estimativa de duração de atividades

1. Baseadas em dados históricos:  
� métricas de tempo

taxa de ocupação 

Preço

� taxa de ocupação 

2. Baseadas em experiência  - opinião 

� visão pessimista , otimista e mais provável
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Análise de Resultados e Margem de Contribuição 
P&L

• Mostra os resultados das operações por período de tempo definido, 
geralmente mensal

A demonstração de resultados também é chamada de demonstração 

Preço

• A demonstração de resultados também é chamada de demonstração 
de lucros e perdas ou perdas e ganhos (no inglês Profit & Loss ou P&L).

Receita Liq. – Custo Direto = Margem Líquida

Ex: R$ 64.645 – R$ 43.213  = R$ 21.432
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• Depois de apurado os gastos administrativos e custos indiretos e 
impostos sobre lucro obtém-se Lucro ou Resultado Final

Margem Líquida – (Custo Adm. + Custo indireto) = Lucro

Preço

Margem Líquida – (Custo Adm. + Custo indireto) = Lucro

R$ 21.432  – R$   12.431   = R$ 9.000
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Mercado Marketing Produto Preço Praça Promoção Operação

Praça de distribuição dos serviços

Canais físicos e eletrônicos

Vai distribuir?   Pense: 

O que? Onde? Como?
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Checklist para escolher o canal

1. O que vai ser distribuído? geralmente serviços são consumidos 
quando são produzidos ou são transações por canais

2. Onde e como será prestado o serviço?
a. Serviço prestado na empresa, procurado pelo cliente: importância 

do local - restaurante, consultórios, estética, estacionamento, lazer.

Praça

do local - restaurante, consultórios, estética, estacionamento, lazer.
b. Serviço prestado junto no cliente, fora da empresa: manutenções, 

reparos, instalações.
c. Transação feita por via indireta, por transportador ou canal 

eletrônico: cartão de crédito, TV por assinatura, delivery, etc.

3. Usará intermediários? agregam especialização / ganho de escala de 
e de qualidade mas pense em capacidade/ custo / treinamento 42



E-services  - Serviços pela Internet

• A TI viabilizou entrega de informação e canal de comunicação
• Principal motivador: conveniência
• São fáceis de usar e simulam um assistente de vendas
• Facilita a globalização
• Há boas alternativas de baixo custo, com sites de vendas 

Praça

• Há boas alternativas de baixo custo, com sites de vendas 
padronizados. Ex. Localweb
• Dados sobre comportamento de busca são disponibilizados e se 
propagam
• Facilidades incluem acessar clientes, notificá-los sobre oportunidades 
ou problemas e atualizar informações em tempo real. Por ex.: alerta de 
preços ou disponibilidade via SMS ou de promoções.
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Exemplos de serviços eletrônicos

• Reservas de hospedagem e passagens
• Canal de entrega de informações: IOB, Legislação Saraiva
• E-commerce: Amazon, Ebay, Siciliano, Saraiva, Mercado 
Livre, Submarino, Webmotors, Zap, etc.
• Internet banking, Mobile banking, Mobile broker
• e- Gov:  Poupatempo, Detran

Praça

• e- Gov:  Poupatempo, Detran
• Localizadores: Uber, Buscapé, Ifood, 99Taxis
• Rede social: Facebook
• GPS social: Waze
• Desenvolvimento de aplicativos e websites
• Serviços de consultoria
• Treinamento online – e-learning – aula de inglês
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Exemplo de caso de sucesso de serviço eletrônico: 
site de busca

Praça
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Exemplo de serviço eletrônico: site de busca

A Akwan, empresa especializada em 
buscas muito específicas na internet, 
surgiu em 1999. Em 2005, chamou a 
atenção dos fundadores do Google, que 
no ano seguinte chegaram a visitar o 
professor Nivio Ziviani, 68, e sua equipe 
no Brasil. A compra da Akwan, por um 

Praça

no Brasil. A compra da Akwan, por um 
valor nunca revelado, foi a segunda na 
história da empresa realizada fora dos 
Estados Unidos. Foi a partir da 
negociação que surgiu, em Belo 
Horizonte, o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Google na América 
Latina.

Fonte: www. economia.terra.com.br/
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E-commerce no Brasil

Praça
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Praça
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Dicas para um bom desempenho na rede

• Crie um site atraente e amigável
• Ofereça serviços e conteúdo gratuitos em troca de cadastros
• Abra um canal para receber perguntas e reclamações
• Mantenha o site atualizado

Praça

• Mantenha o site atualizado
• Crie aplicativos para celular
• Pense em modelos freemium

49

Dica: melhor rede social profissional www.linkedin.com



Comparação entre serviços eletrônicos e tradicionais

Serviços tradicionais Serviços eletrônicos

Face a face Face na tela
Horário comercial A qualquer hora

Praça

Horário comercial A qualquer hora

Visita ao local De qualquer lugar

Mercado local Mercado global
Diferenciação Conveniência

Interação social Anonimato
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Franquias 

• É um meio de expandir a entrega em vários locais sem muito 
investimento - terceirização da entrega de serviços

• Um franqueador recruta empreendedores para investir em um 

Praça

• Um franqueador recruta empreendedores para investir em um 
serviço já desenvolvido

• Temos no Brasil mais de 2000 tipos de franquias: saúde, bem-estar, 
viagens, hotelaria, intercâmbio, material esportivo, publicações, 
segurança, serviços de consumos
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Franquias  - exemplos de serviços

• Accor – hotéis
• DryClean USA - Lavanderia e consertos de roupas e sapataria
• Sapataria do Futuro - Conserto, limpeza e tingimento de calçados, 
roupas, bolsas e serviços de malas
• Doctor Feet - podologia
• Eco Jardim - jardinagem

Praça

• Eco Jardim - jardinagem
• SuperSan - Higienização de sistemas de climatização de ar
• Protezione - Equipamentos e serviços de segurança eletrônica
• HouseShine - Profissionais de limpeza
• PostNet - Cópias, impressões, remessas nacionais e internacionais, 
internet, gráfica rápida, recarga de cartuchos
• Doutor Resolve – Reparos e Reformas
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Mercado Marketing Produto Preço Praça Promoção Operação
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Mercado Marketing Produto Preço Praça Promoção Operação

• A promoção está relacionada com o processo de comunicação e de 
venda aos clientes potenciais. 

• Promoção envolve propaganda e publicidade, relações públicas, • Promoção envolve propaganda e publicidade, relações públicas, 
diferentes tipos de mídias, feiras e eventos, patrocínios, entre outras 
ações.

• Analisa também o comportamento do consumidor, suas fases e 
preocupações,  estratégias de comunicação, relacionamento, fidelização, 
tratamento de reclamações e recuperação.
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Exemplos de preocupações do consumidor

• Isto me trará a capacitação esperada?
• O custo da manutenção ficará dentro do estimado?
• Haverá fila?
• E se o serviço for lento?

Promoção

• E se o serviço for lento?
• E se acontecer alguma coisa e eu não puder usufruir do serviço?
• Terei dados roubados na compra via internet?
• Será que o local é seguro?
• E se for muito longe?
• E se a escolha que fiz for uma “fria”?
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Diretrizes de comunicação para serviços

• Minimizar os receios do comprador
• Prometer o que é possível
• Tornar tangível o intangível, p/ exemplo guarda-chuvas
• Lembrar que a imagem do serviço é fruto da informação e da 
experiência que o cliente tem
• Focar nas dimensões de qualidade mais relevantes: 

Promoção

• Focar nas dimensões de qualidade mais relevantes: 

� Confiabilidade
� Responsividade
� Garantia
� Tangibilidade possível

• Incentivar o boca a boca
56



Maiores causas da ineficiência na propaganda

• Falha na determinação dos objetivos
• Falha na determinação dos segmentos – público-alvo
• Orçamentos insuficientes
• Falhas na elaboração do material de propaganda

Promoção

Fonte: www.midiaprivada.blogspot.com.br
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Gerenciamento do Relacionamento com Cliente

• Processo pelo qual são desenvolvidos e mantidos os clientes e 
gerenciados o ciclo de vida das oportunidades de negócios
• Sistemas de CRM:  p/ exemplo SAP e Siebel

Promoção

� Registro de dados dos clientes
� Análise de dados
� Automação da força de vendas
� Automação do marketing
� Automação da central do atendimento ao cliente
� CRM é ferramenta de estratégia apoiada por TI
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Reclamações 
dos clientes 

Os campeões 
de reclamações 
no Procon-SP 
acumuladas 

Promoção

Empresa/Grupo Total

1º -
GRUPO CLARO / NET / EMBRATEL

24.331

2º - GRUPO VIVO/TELEFÔNICA 23.402

3º - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - SKY 10.137

4º - GRUPO ITAU UNIBANCO 8.896

5º -

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR / EXTRA / 
PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM / 
CASAS BAHIA / PONTO FRIO 7.901

6º - TIM CELULAR S/A - TIM CELULAR 7.873

7º - GRUPO BRADESCO 6.220

ELETROPAULO METROPOLITANAacumuladas 
em 2015- SP

http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_
estadual/

8º -
ELETROPAULO METROPOLITANA

4.893

9º - GRUPO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.980

10º - GRUPO OI 3.609

11º -
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -

3.033

12º - GRUPO SANTANDER 2.314

13º -
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA

2.081

14º - GRUPO SONY 2.058

15º -
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO 
DE SP- SABESP 2.042
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Sobre a Recuperação de Serviços

• Repor um cliente custa de 5 a 10 vezes mais que mantê-lo
• Em média são 12 experiências positivas para superar uma negativa
• Um caso negativo atinge me média 10 pessoas; um caso resolvido 
atinge no máximo 5 pessoas

Promoção

atinge no máximo 5 pessoas
• 50% dos esforços para responder ao cliente reforça reações 
negativas, tornando o cliente mais insatisfeito
• Encoraje as reclamações, ouça e reaja rapidamente
• Faça mensuração das ocorrências e do custo benefício da recuperação
• Treine a equipe,  fortaleça a gerência e as alçadas de decisões
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Importância da Fidelização

• Possibilidade de + vendas 

• Indicações de outros clientes

Promoção

• Indicações de outros clientes

• Redução de custos operacionais – menos exigências dos clientes

• Motivadores da fidelidade: confiança, benefícios e tratamento especial
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Mercado Marketing Produto Preço Praça Promoção Operação

Gestão de Operação de Serviços

• Gestão da Demanda x Capacidade• Gestão da Demanda x Capacidade
• Conceitos sobre a "espera“, filas e soluções 
• Modelos de Referência de Gestão de Serviços
• Mensuração e Melhoria da Qualidade e Produtividade dos Serviços 
• PDCA e Modelos de Qualidade - Servqual
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Mercado Marketing Produto Preço Praça Promoção Operação

Tópicos para continuidade dos estudos da Gestão de Serviços

• Discussão sobre o papel de Serviços na competitividade e inovação
• Padrões e metas de serviços
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• Padrões e metas de serviços
• Indicadores de Nível de Serviço – Acordo de Nível de Serviço - SLA
• Redesenho da área de serviços – melhoria contínua dos processos
• Blueprint
• Flor de Serviços – serviços suplementares realçadores e facilitadores
• Plano de Negócios de Serviços



Mercado Marketing Produto Preço Praça Promoção Operação

Tópicos para continuidade dos estudos da Gestão de Serviços
• Formação de preços incluindo produtos e investimentos
• Precificação dinâmica
• Capex e Opex
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• Capex e Opex
• Gestão da Receita
• Retorno do investimento e Ponto de Equilíbrio
• Tipificação, tratamento e prevenção de reclamações e conflitos
• Tele-atendimento
• Pós-venda
• Benefícios do Marketing de Relacionamento e Monitoração da 
Satisfação dos clientes



Mercado Marketing Produto Preço Praça Promoção Operação
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