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O que estas empresas tem em comum?
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EMPRESAS DE 
PRODUTO

QUE 
INOVARAM 
OFERTANDO 

SERVIÇOS



A Servitização é a 
estratégia utilizada 
adotada por uma empresa 
de manufatura para 
transformar seu modelo 
de negócio tradicional 
(centrado em produtos) 
para um modelo de 
negócio que agrega valor 
mediante serviços.





RACIONALIDADE ECONÔMICA
A globalização, o aumento da competitividade, a 

base instalada, a estabilidade das receitas, o 
serviço como uma atividade de pré-venda.

RACIONALIDADE ESTRATÉGICA
Lock in de clientes, lock out de competidores, 

diferenciação, demanda dos clientes
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DIMENSÃO ESTRATÉGICA DA SERVITIZAÇÃO

Dominância do serviço na proposta de valor da empresa
Amostra: 209 empresas (144 brasileiras + 65 italianas)  Parceria UFRGS – UniBG (Bérgamo)

Distribuição do
portfólio

Distribuição da receita sobre o
portfólio
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A CONSTRUÇÃO DA IDEIA ATUAL DE SERVITIZAÇÃO

Operações de Serviços & ‘A 
industrialização dos serviços’ (1976)
PARTE 1: A ascensão do setor de 
serviços
“The service sector of industrially 
advanced nations has been in ascent 
for nearly three quarters of a century.”
(LEVITT, 1976)

Fonte: Fundo Monetário Internacional
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A CONSTRUÇÃO DA IDEIA ATUAL DE SERVITIZAÇÃO

Operações de Serviços & ‘A industrialização dos serviços’ (1976)
PARTE 2: A gestão de serviços
The ‘Service Factory’



A CONSTRUÇÃO DA IDEIA ATUAL DE SERVITIZAÇÃO

Marketing de serviços & A lógica dominante dos serviços (1977)

VOCÊ PRECISA DE ... ? OU ... ?
uma Máquina de lavar roupa de roupa limpa
um Carro se deslocar de um ponto a outro
um Filtro de água de água potável
uma Esteira ergométrica fazer exercício



A CONSTRUÇÃO DA IDEIA ATUAL DE SERVITIZAÇÃO

Marketing de serviços & A lógica 
dominante dos serviços (1977)

Fonte: 
https://homadesign.com.br/o-
que-e-design-de-servico/



A CONSTRUÇÃO DA IDEIA ATUAL DE SERVITIZAÇÃO

Servitização & Gestão da mudança (1989)



PAUSA PARA EXPLICAR O BUSINESS MODEL CANVAS
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A CONSTRUÇÃO DA IDEIA ATUAL DE SERVITIZAÇÃO

Servitização & Gestão da mudança (1989)
1. Diagnóstico
2. Proposta de renovação com garantia de 
economia anual
3. Acordo de pagamento fixo mensal

a. O valor da parcela mensal é inferior ao 
valor da economia gerada pela mudança
4. A empresa fornece, instala e mantém o 
sistema de iluminação LED durante o período do 
contrato
5. A despesa é declarada como despesa 
operacional
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A CONSTRUÇÃO DA IDEIA ATUAL DE SERVITIZAÇÃO

Servitização & Gestão da mudança (1989)

Produto 
tradicional 
(Computadores 
& Hardware)

Customização em 
massa   
(Configuração 
personalizada da 
compra)

Servitização Fase 1 
(Complete Care + 
garantia estendida)

Servitização Fase 2 
(Complete Care + 
garantia estendida 
+ Data Security)

Inovação 
tecnológica

Inovação de 
processo

Inovação da proposta de 
valor: qualidade > 
disponibilidade

Inovação do modelo de negócio



A SERVITIZAÇÃO DA ROLLS ROYCE

• First motor car

1904

• First aero 
engine

1914 • Entered the
civil aviation
market

1953

• Power in the
air, at sea and
on land

1987 • Sold the car
division to
Volkswagen 
(2003 BMW)

1998



A SERVITIZAÇÃO DA ROLLS ROYCE
Power by the Hour & CompleteCare (1962)

Comercializa a performance de produto ao invés
do produto em si;
A principal fonte de receita é proveniente da 
performance entregue.



A SERVITIZAÇÃO DA ROLLS ROYCE

HOW ROLLS ROYCE MAKES MONEY

+ By reducing the taxes payed. They buy their own product for a price
lower than its cost, and sell it to the customer by a price higher than its
cost as if it was a service profit;

Obs: This is also why it seems that their profit comes more from
services than from products.

+ By following an insurance company business model (selling warranty
and reducing the need of service provision based on product quality);

+ By charging suppliers to secure their share on spare parts provision;

+ By owning the product at its end of life (asset) and amortizing the
cash deficit from the product acquisition;

+ By charging a minimum amount of hours of power use, even though
the engine is not being used. They rent the product to the customer. Or
they finance the product to the customer.

1962
Power-by-
the-hour



A SERVITIZAÇÃO DA ROLLS ROYCE

HOW ROLLS ROYCE DIFFERENTIATE
+ Lock out of competitors from the post-sales
market: once they own the product, they decide
who will provide post-sales services;
+ High quality products;
+ Application specific products.
obs. They are highly specialized in a positional layout (this means
that they have a physical arrangement oriented to product
customization, in detriment to process optimization).

1962
Power-by-
the-hour



A SERVITIZAÇÃO DA ROLLS ROYCE

WHY IT WORKED
+ Product with a long lifecycle;
+ Expensive product;
+ Knowledge Intensive Industry (instead of a
Manufacturing Intensive Industry);
+ More than half of their customers owned only
one airplane.

1962
Power-by-
the-hour



A CONSTRUÇÃO DA IDEIA ATUAL DE SERVITIZAÇÃO

Sistemas Produto-Serviço & Ciências ambientais e sociais (1999)

PRINCIPÍOS DA ECONOMIA 
CIRCULAR

CONTRIBUIÇÃO DA SERVITIZAÇÃO

End of Pipe Cleaner Production Mercado de segunda mão

Greening Products Servicibilidade e modularidade do produto (reparo ao invés 
de substituição)

Intensifying Use Compartilhamento

Enhancing imaterial consumption Comprar o uso ao invés do produto

Improving Quality of Life/Euro spent Foco na experiência e não no consumo
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Muito legal.
Mas como 

faz?



O ROADMAP DA 
SERVITIZAÇÃO

Doutorado Sanduíche na Aston University – Birmingham/Inglaterra
© Aston Business School 2019



ADVANCED SERVICES GROUP
TIM BAINES
• Professor de Estratégias de Operação
• Diretor do ASG
• É, atualmente, a principal autoridade 

internacional em servitização e serviços 
avançados

• Consultoria: Tallas; Mazdak; Omron; 
Siemens water; Phillips medical; 
Caterpillar (US); Legrand (assitive
technology); Crown (forklift); Rolls 
Royce; Hitachi rail; Alstom; Tesla; ...



SOBRE A CIDADE
Birmingham/UK
Capital de 1ª revolução industrial
1940 – 1943 Birmingham blitz (segunda
guerra mundial)

* 2ª cidade mais populosa do Reino Unido
(população 1,137,100)
* Atualmente a economia da cidade é
dominada pelo setor de serviços (88% dos
empregos contra 8% manufatura)
* 2ª maior economia do Reino Unido



ADVANCED SERVICES GROUP
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O ROADMAP DA SERVITIZAÇÃO
EXPLORATION ENGAGEMENT EXPANSION EXPLOITATION

Verificar a viabilidade de 
competir através da oferta de 

serviços avançados

Avaliar e demonstrar os 
serviços avançados

Escalar e acelerar a inovação e 
implementação

Otimizar a inovação e a 
entrega de um portfolio de 

serviços avançados

É o certo para nós?
Quanto dinheiro nós 
poderíamos fazer?
Quais são os requisitos dos 
clientes chave?
Qual é a mentalidade 
organizacional geral sobre 
serviços?
Qual é nossa vantagem 
diferencial?

Como eu convenço o conselho 
a investir?
Como nós educamos nossos 
clientes?
Não dá apenas para vender 
nossa tecnologia de 
monitoramento?
Qual é o modelo de negócios 
certo?
Quais deveriam ser os 
indicadores chave de 
desempenho do projeto de 
experimentação?

Como nós superamos nosso 
legado de manufatura?
Como nós construímos nossa 
parcela de mercado?
Como nós melhoramos a 
eficiência da entrega de 
serviços?
Quem são nossos 
competidores?
Como esta poderia se tornar 
uma iniciativa que permeie 
toda a organização?

Como nós integramos a 
produção com serviços?
Quais aquisições nós 
deveríamos realizar?
Como ampliar nosso negócio 
de serviços?
O que vem depois em termos 
de portfolio de serviços e 
conduta organizacional?



DIMENSÕES NECESSÁRIAS NOS PROJETOS DE 
SERVITIZAÇÃO



E não precisa 
ir tão longe 

para 
encontrar 

exemplos ...









PERGUNTAS?
paslauski@producao.ufrgs.br


