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Palavras-chave | Service Profit Chain, Marketing Capacities, Balancing Scorecard.
Objetivos | Estender a cadeia de abastecimento de serviços e a visão da empresa baseada nos recursos na indústria
de alojamento, examinando o papel das capacidades relacionais com os colaboradores, com os clientes e com os parceiros
estratégicos no processo de obtenção de resultados e desempenho no contexto business-to-business services (B2BS).
Deste modo, pretendemos estender a literatura dos mercados B2BS, integrando a visão relacional e os activos baseados
no mercado com base na cadeia de lucro em serviços (SPC). Mais especificamente, pretendemos:
– Aplicar a cadeia de lucro em serviços (SPC) no contexto B2BS na indústria de alojamento;
– Incorporar o impacto das capacidades relacionais externas para com os clientes e para com os parceiros estratégicos
no seio da indústria de alojamento;
– Examinar a capacidade de inovação organizacional na indústria de alojamento como uma fonte de renovação no
processo de criação de valor.
Com a interligação da cadeia de lucro em serviços (SPC) e da visão da empresa baseada em recursos (RBV) com a perspetiva do balanced scorecard (BSC), pretendemos justificar que o desempenho de um negócio é determinado por medidas
financeiras que são realizadas por medidas operacionais como: a performance dos clientes, os processos internos e a
aprendizagem e crescimento da empresa.
Metodologia | O modelo conceptual proposto está de acordo com o spc, começando por considerar como primeiros
antecedentes da performance da indústria de alojamento as capacidades internas da gestão funcional que suportam
o negócio destas organizações e têm impacto na satisfação e lealdade dos colaboradores. Somos da opinião dos que
argumentam que uma gestão efectiva pode melhorar as relações dos empregados com a empresa, fazendo-os tornaram-se mais comprometidos para com a empresa. Devido ao aumento da satisfação e da lealdade, os colaboradores da
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indústria de alojamento estarão mais dispostos a estabelecerem e manterem relações a longo prazo com os clientes e
com os parceiros estratégicos de serviços prestados, a terem uma maior capacidade de resposta aos pedidos dos clientes
e a lutar por níveis mais elevados de inovação. Neste processo a melhoria implica um aumento do serviço ao cliente,
respondendo aos seus problemas mais rapidamente e o desenvolvimento de novas soluções para os problemas que
surgem no negócio.
A RBV “pressupõe que toda a organização é um conjunto único de recursos e capacidades. A singularidade dos seus
recursos e capacidades é a base para a estratégia da empresa e a sua capacidade de obter retornos acima da média” (Hitt
et al., 2008). No entanto, apesar de os recursos por si só não proporcionarem vantagens competitivas (Teng E Cummings,
2002), integrados geram capacidades que podem tornar-se vantagens competitivas (Sirmon et al., 2007). Assim, sugerimos
que se incorpore no modelo de Theoharakis et al. (2009) recursos essenciais para o desenvolvimento das capacidades de
suporte à gestão: para as finanças, por exemplo, a geração de recursos internamente; para a gestão de operações, por
exemplo, a localização da empresa, a actualização dos equipamentos; e para a gestão de recursos humanos, por exemplo,
as rotinas, a confiança, entre outros (Barney, 1991).
Outro ponto a acrescentar é o facto de não se salvaguardar no modelo de Theoharakis et al. (2009) os determinantes
das alianças estratégicas. Isto é, nem todas as parceiras desenvolvidas podem dar certo, é necessária uma gestão efectiva
da aliança para que ela tenha sucesso (Ireland et al., 2002). Deste modo e ainda de acordo com Ireland et al. (2002) a
gestão da parceria deve começar por seleccionar o parceiro certo e trabalhar com o objectivo de construir capital social e
conhecimentos. Deve ser desenvolvido entre os parceiros uma relação baseada na confiança. Além da confiança, deve ser
trabalhado o compromisso, a integração dos parceiros e o capital intelectual (Khoja et al., 2010).
Com a interligação deste modelo com a perspectiva de kaplan e norton do balanced scorecard (BSC) (Kaplan e Norton,
1992), pretendemos justificar que o desempenho de um negócio é determinado por medidas financeiras que são realizadas
por medidas operacionais como a performance dos clientes, os processos internos e a aprendizagem e crescimento da
empresa. Ora, o modelo de Theoharakis et al. (2009) propõe uma interligação entre vários aspectos focados nas quatro
perspectivas propostas por kaplan e Norton (1992): o desempenho financeiro interliga-se com a perspectiva financeira do
BSC; a performance dos clientes está relacionada com a perspectiva de clientes do BSC; a forma como é realizada a ligação
com o cliente, as parcerias estratégicas, a capacidade de resposta do serviço, a capacidade de inovação, correspondem
à perspectiva de processos internos do bsc; enquanto a satisfação e lealdade dos colaboradores para com a empresa diz
respeito à perspectiva de aprendizagem e crescimento. Esta interligação entre o modelo de Theoharakis et al. (2009) e o
BSC poderia contribuir para uma aplicação do modelo proposto a qualquer tipo de empresa, uma vez que o modelo actual
elaborado com recurso ao SPC (Desenvolvido especificamente para serviços) apenas será aplicável em serviços�.
Principais resultados e contributos | O estudo contribuiu com a proposta do modelo conceptual para a avaliação
de capacidades alternativas como determinantes do desempenho do marketing das pme’s no contexto B2B. Foi proposto
um modelo, com forte poder explicativo em termos das variáveis chave de marketing (Inovação e branding) para o desempenho de marketing, e de suporte à visão da empresa com base nos recursos. Os autores propõem ainda que existem duas
variáveis de suporte às capacidades de marketing anteriormente referidas: a orientação para o mercado e a capacidade
de gestão. Para obterem capacidades de marketing efectivas, as empresas da indústria do alojamento precisam explorar
processos criativos de sensibilidade para com o mercado associados com a orientação para o mercado, e concomitantemente ter processos de gestão estruturados e disciplinados.
No contexto B2BS, o artigo integra a visão relacional e activos com base nos mercados no quadro SPC e da RBV.
Outro contributo a retirar do estudo é que a relação proposta entre satisfação dos clientes das empresas da indústria
de alojamento e lealdade dos colaboradores não seja directa (Kotter e Heskett, 1992), mas antes mediada através das
relações externas do parceiro estratégico, pois estes podem fornecem o serviço de forma mais rápida e eficiente por terem
uma maior capacidade de respostas aos problemas e a serem mais inovadoras.
Limitações | Ausência de resultados empíricos resultantes da aplicação do modelo teórico proposto.
Na aplicação empírica, os autores pretendem focar-se no B2BS com uma amostra constituida por um conjunto de empresas
que operam na indústria de alojamento e por empresas prestadoras de serviços a essa mesma indústria.
Será utilizado um método quantitativo de pesquisa (Questionário Estruturado) por se achar mais adequado a este tipo
de estudo�.
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Conclusões | Os
�������������������������������������������������������������������������������������������������
autores esperam concluir que fortes capacidades de suporte à gestão terão um impacto positivo
na satisfação e lealdade dos colaboradores na indústria de alojamento, pelo que as empresas parceiras estratégicas de
serviços que integram a parceria são as mais susceptíveis de criar uma cultura interna coesa, que resultará em aumentos
da performance dos colaboradores e em maiores níveis de satisfação e lealdade, que culminarão em criação de valor
para os clientes da indústria de alojamento. Releva-se ainda que empregados satisfeitos e leais criam relacionamentos
significativos, pois estão mais dispostos a conectarem com os clientes, a servi-los melhor e a contribuírem para a
inovação.
O desenvolvimento das parcerias estratégicas parece não contribuir para a melhoria da capacidade de resposta do serviço,
mas apenas para a capacidade de inovação. Isto pode dever-se ao facto de que na área da inovação as empresas podem
cooperar mais facilmente, do que no serviço ao cliente, pois este último requer por parte do parceiro um envolvimento
nas actividades diárias do outro parceiro. Por fim, a capacidade de resposta do serviço e a capacidade de inovação
contribuem para a satisfação e retenção dos clientes da empresa da indústria de alojamento, embora o primeiro tenha um
maior impacto que o segundo. Este facto pode ser atribuído à elevada visibilidade da capacidade de resposta do serviço,
enquanto as inovações não têm um efeito imediato�.
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