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Os 7 Is dos Serviços Profissionais	  

 

Numa tradução livre do inglês -professional services- endereçamos aqueles serviços 

intensivos em conhecimento e de alto valor agregado como uma espécie de "elite dos 

serviços". É uma nova categoria para muitos aqui no Brasil que, na sua maioria, 

desconhecem o tema. Os serviços profissionais incluem: escritórios de advocacia, 

arquitetura, empresas de engenharia, consultoria, software, contabilidade, agências de 

design, comunicação etc. Entretanto, quão "profissional" é o típico escritório brasileiro? 

Em termos técnicos é deveras excelente. Contudo, quando se dispõem a crescer, os sócios 

normalmente enfrentam problemas... Conquistar novos clientes em equilíbrio com a 

capacidade da equipe; atrair e reter talentos; aumentar a lucratividade dos serviços; 

inovar e desenvolver novos serviços; estruturar times de trabalho e formar lideranças; 

gerir o conhecimento acumulado; planejar o futuro do negócio; desenvolver a reputação 
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com estratégia de marca completa e coerente; criar uma cultura de alto desempenho e 

que não dependa dos fundadores "para sempre" etc e etc.  

São muitos os desafios, mas podemos apontar uma lacuna crítica: não há no país 

conteúdo de estratégia e gestão especializado para os negócios intensivos em 

conhecimento. Os serviços profissionais acabam sendo geridos à luz das fábricas e 

indústrias, ou então como se fossem semelhantes às lojas ou aos outros serviços 

intensivos em mão de obra. O paradigma é industrial, quando deveria ser pós-industrial.  

Nós, da GrandiGaray, estamos promovendo este novo paradigma em base à experiência 

e muita pesquisa, importando ideias internacionais e adaptando-as para a realidade 

brasileira. A partir daí nasceram "Os 7 Is dos Serviços Profissionais". Este modelo já está 

ajudando muitos sócios de escritórios de diferentes ramos a gerir o seu negócio.  

A seguir, vamos descrever cada um dos elementos deste modelo. 
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Intangível 

 

 

Os principais ativos dos serviços profissionais são intangíveis: conhecimento, 

criatividade, experiência, especializações, cases de sucesso etc. O que oferecemos para 

nossos clientes não pode ser pesado, tocado ou visto com os olhos. Assim, é preciso "ver 

o invisível"... 

Uma das principais tarefas dos sócios de um escritório, seja de qual for seu ramo 

profissional -advocacia, arquitetura, engenharia, software, comunicação, design, 

comércio exterior, entre outros- é explicar para seus clientes o que fazem e qual o valor 

do seu trabalho. Muitas vezes daí vêm uma dificuldade em justificar os honorários e há 

os que me reclamam de quão complicado pode ser cobrar um preço justo pelos seus 

projetos e contratos. 

Além disso, há ainda a dificuldade em criar um consenso dentro da equipe. O intangível 

desafia o grupo quanto à comunicação e a troca dentro do escritório. A equipe precisa de 

coordenação e não raro os profissionais não se entendem tão bem quanto gostariam... E 

criar uma cultura consistente e que perdure no tempo depende de uma clara visão do 

que fazemos, do que nos diferencia, de quem somos e para onde estamos indo. Se todos 

compreendem isso, melhor. Acontece que é raro encontrar um escritório em haja essa 

clareza. 
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Mas isso não precisa ser assim. Tanto do ponto de vista do discurso para os clientes e o 

mercado, quanto do ponto de vista do entendimento interno e a justa coordenação para 

realizar o trabalho, podemos melhorar. A dica é tangibilizar o intangível. 

Primeiro, há que aceitar a ambiguidade, a abstração e a complexidade inerente aos 

negócios baseados em conhecimento. E aceitar significa investir tempo e energia em 

desenvolver o assunto com seus sócios. Segundo, há que qualificar o diálogo. A conversa 

é nossa principal forma de ação - para atender os clientes, bem como para organizar o 

trabalho. Por fim, um método formal de planejamento do negócio ajuda em muito. 

---- 

Este é um dos 7 Is dos Serviços Profissionais. Aos poucos, o modelo completo vai sendo 

explicado e pode ser utilizado como orientação para você que lidera um negócio 

intensivo em conhecimento. Aproveite este conteúdo. Agregue valor ao seu escritório, 

para poder agregar mais valor ao seu cliente! 
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Interativo 

 

 

Nos serviços profissionais a interação com o cliente destaca-se pela participação que este 
tem no desenvolvimento do trabalho. Nossos clientes atuam em conjunto conosco. 
Muitas vezes ajudam, algumas vezes atrapalham, mas nunca estão alheios. Sua 
presença durante a execução do serviço torna-os um componente que não é passivo, mas 
ativo. É fundamental, pois, potencializar essa interação se queremos atingir um bom 
desempenho. 

Para qualquer profissional do conhecimento há um processo que se inicia com o 
entendimento das necessidades do cliente através das suas aspirações e aflições. Muitas 
vezes o cliente nem sabe exatamente o que precisa. E às vezes, claro, ele pensa que sabe. 
É quando precisamos argumentar para que seu ponto de vista se alinhe ao nosso. Nós 
somos os especialistas, mas ele será parte do trabalho e precisaremos de sua ajuda. 

Em qualquer negócio, não só em serviços, o cliente se justifica como a razão pela qual 
este negócio existe. Mas nos serviços intensivos em conhecimento a atuação em 
conjunto com o cliente demanda uma especial atenção: a sua educação. Educar o cliente 
é tarefa que começa no marketing, passa pelas conversas de contratação e deve se 
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estender durante todo o projeto. E, ao final, recomenda-se algum tipo de fechamento do 
trabalho com viés de orientação também, para que os próximos passos e/ou 
necessidades sejam melhor conduzidos. 

Tanto mais educado o cliente, maior será a probabilidade de fazermos um bom trabalho, 
podermos gerar mais cases de sucesso e conseguir indicações (a principal fonte de novos 
negócios). 

Veja que isso tudo depende de uma consciente atuação dos profissionais aproveitando a 
interatividade. Sempre que interagimos com nossos clientes temos a oportunidade de 
compreender mais como pensam e também de influenciá-los. Afinal, é para isso que nos 
pagam. Os serviços profissionais significam especialidades que são contratadas pela 
capacidade que têm de influenciar o cliente. 

---- 

Quem não quer ser influenciado não contrata um profissional. Faz as coisas do seu jeito. 
Problema dele. Um profissional pode ajudar e deve fazer isso interagindo com seu 
cliente. Ambos trabalham juntos. Não é competição, nunca. É cooperação, trabalho 
conjunto. É interação. 
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Inseparável 

 

 
Completando o triplo contexto dos serviços profissionais -intangível, interativo, 
inseparável- falamos das pessoas. O principal recurso de um escritório, empresa ou 
agência de serviços, são os seus sócios e associados. É, portanto, inseparável da nossa 
equipe a nossa capacidade de fazer o que fazemos. Se quisermos fazer bem feito, 
precisamos de boas pessoas. 

O conhecimento, por mais que possa ser explicitado em métodos e procedimentos, 
nunca está totalmente desligado dos cérebros. E igualmente dos corações, quem sabe? 
Se para solucionar os problemas dos nossos clientes temos de ser bem racionais, para 
gostar de ajudar os clientes temos de ter sentimento. 

Por isso um negócio intensivo em conhecimento concorre simultaneamente em dois 
campos: na conquista de clientes, e na conquista de talentos. E, às vezes, a segunda 
competição é ainda mais acirrada. Afinal, com os profissionais certos, será mais fácil 
conseguir os clientes que desejamos. 
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Os sócios e demais líderes são responsáveis por isso. Recrutar, selecionar, integrar, 
capacitar, desenvolver, liderar profissionais do conhecimento não é tarefa fácil. Mas 
pode ser o grande diferencial dos negócios de sucesso. Pode ser, não. É. 

---- 
Eu, particularmente, decidi-me por especializar minha atividade de consultoria no 
âmbito dos serviços profissionais justamente porque aí posso trabalhar sempre com 
pessoas, ao invés de máquinas. Você também gosta de trabalhar com as pessoas? Que 
bom, assim podemos ter um bom serviço. 
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Identidade 

 

 
Quem sou, de onde vim, para onde vou? Essas questões aplicam-se também aos 
negócios, não só às pessoas. Se você é sócio de um escritório de serviços profissionais, 
preste atenção. Este é mais um dos conceitos que compõe o Modelo dos 7 Is e que pode 
ajudá-lo a ter uma correta estratégia de crescimento. 

Definir a identidade do negócio é requisito para saber quais são os clientes que 
realmente nos interessam. Lucratividade, coerência, capacidade de entrega, 
possibilidade de gerar cases de sucesso. Tudo isso fica facilitado quando trabalhamos 
para clientes que se alinham à nossa essência. Para tanto, temos de saber primeiro quem 
somos. 

Algumas perguntas direcionam essa tarefa: como nos posicionamos no mercado? Qual é 
nosso negócio e nossa missão? Qual é a nossa proposta de valor? Que valores nos 
distinguem? Que imagem queremos transmitir? Como devemos construir nossa 
reputação? Que diferenciais oferecemos? 
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Além de orientar os esforços de marketing e desenvolvimento de novos clientes, uma 
identidade clara e bem construída ainda ajuda a atrair e reter talentos. Já que os 
profissionais são os recursos mais valiosos dos serviços intensivos em conhecimento, é 
fundamental poder lhes dizer qual é nossa visão de futuro, onde eles podem crescer e 
como realizar sua carreira conosco. 

Transformar conhecimento em valor é a promessa geral de advogados, arquitetos, 
engenheiros, entre outros dos professional services. Muitas vezes fica difícil ver com clareza 
quais os resultados que se obtém com o trabalho proposto. Precisamos saber explicar 
nossos serviços em detalhes e com objetividade para suprir essa lacuna que muitas vezes 
leva as negociações de novos contratos para a simples discussão de honorários. Uma vez 
não compreendido o valor, a sensibilidade a preços aumenta. 

---- 
Tangibilizar o intangível é um grande desafio. Definir uma identidade clara é a solução. 
Vai ficar mais fácil explicar o que vocês fazem e cobrar os justos honorários para lhe 
contratarem. 
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Impacto 

 

 
Se o cliente pode ajudar ou atrapalhar, melhor que ajude, não? Óbvio que sim.  Pode ser 
ridículo fazer essa pergunta, mas não é. Quando entendemos que depende mais de nós 
do que do cliente para que isso aconteça, o óbvio deixa de ser óbvio. É que a 
responsabilidade pelo trabalho é mútua, mas a responsabilidade por educar é do 
profissional. 

Se o cliente não sabe como ajudar - e às vezes nem sabe que deve ajudar - o profissional 
precisa potencializar a interação com ele para transformá-lo. Sim, podemos tornar um 
cliente melhor do que era quando chegou até nós. 

A primeira coisa a fazer é aceitar essa atribuição. E reclamar não consta como predicado. 
Devemos, ao contrário, assumir o compromisso de orientar o cliente. Somos nós 
os experts, nós é que entendemos do assunto. 

A segunda coisa é definir critérios claros logo no início do trabalho. Eu diria, mesmo antes 
de qualquer contratação. Trata-se de poder dizer "não". Se estamos com problemas de 
autoestima (ou com problemas de caixa) isso fica bem mais difícil... 
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Então, como terceira coisa a fazer, vem a busca por clientes que sejam lucrativos, que se 
adequem ao nosso tipo de serviço e que se alinhem com nossa proposta de valor. É o que 
chamamos de "cliente ideal". Não dá para ser tudo para todos, então precisamos ser 
quem somos para os melhores clientes que possamos ter. Não é só o cliente que nos 
avalia, nós também os avaliamos. Deste modo, alguns podem ser clientes bons daqui a 
uns meses, mas não agora. 

Neste ínterim, temos de educá-los. Mediante a interação - reuniões, visitas, conversas, 
trocas de e-mails, telefonemas, sugestões, perguntas, ideias, pesquisas etc - vamos 
orientando o potencial cliente para que amadureça e possa trabalhar conosco. Afinal, 
estamos fazendo isso não só para o nosso bem, mas para o dele também. Queremos 
gerar verdadeiro impacto, queremos que seu investimento tenha grande retorno. 
Queremos que ele indique nossos serviços para seus conhecidos. Queremos que ele nos 
contrate muitas vezes mais. Por isso precisamos de paciência antes de um contrato e no 
interlúdio de novos contratos. Timing é fundamental. 

---- 
Um bom profissional pode fazer um excelente trabalho. Mas precisa que o cliente 
coopere. Do contrário, ao invés de um case de sucesso, teremos um fracasso. E isso seria 
bom para quem? 

Quando ambos os lados ganham, é porque o verdadeiro impacto foi produto de uma 
interação inteligente. 
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Inspiração 

 

 
Completando os 3 Is de Conteúdo -Identidade, Impacto, Inspiração- falemos do recurso 
mais importante de um negócio intensivo em conhecimento: o humano. 

Ao contrário de nossa condição, os gestores de RH das fábricas sabem que é muitas vezes 
difícil granjear a devida atenção para as pessoas. Mas no contexto dos serviços 
profissionais isso não é assim (ou não deve ser, não pode ser). Pois as pessoas são de fato 
o cerne do negócio. Não é retórica, é fato. Se vendemos conhecimento, este 
conhecimento está na cabeça dos profissionais. 

E não se trata só de conhecimento. As relações, os contatos, a confiança, são elementos 
emocionais que também fazem parte dos negócios e jazem em cada um dos 
profissionais. Cada qual, de acordo aos clientes que atende, de acordo à sua rede de 
contatos, confere vantagens ao escritório que são inseparáveis dele mesmo como 
pessoa. Além da cabeça, igualmente o coração importa. 

Então, como lidar com a inseparabilidade dos recursos humanos nos negócios intensivos 
em conhecimento? Gerando inspiração para a equipe que trabalha conosco. 
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Gerar inspiração é mais do que motivar. A motivação é cíclica por natureza. O que 
preserva o "magnetismo" do escritório é uma cultura de valores e de alto 
profissionalismo trabalhada ao longo do tempo principalmente pelos sócios e líderes. 

Uma cultura de alto profissionalismo, mais do que motivar, é capaz de viabilizar o sonho 
que tínhamos quando do início da carreira. Os profissionais do conhecimento têm essas 
características: não lhes basta ter uma fonte de renda, querem ser capazes de deixar uma 
marca. Não lhes basta receber elogios do cliente, querem ser reconhecidos entre os 
colegas de profissão. Não lhes basta ter um diploma de curso superior ou de pós-
graduação, querem ser alvo de prestígio pelo seu conhecimento. 

---- 
Parece esnobe? Pois não é. Simplesmente os profissionais do conhecimento se realizam 
de um jeito diferente. Sua realização é um estilo de vida, não uma fonte de renda. 
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Inteligência 

 

 
Do latim inteligere vem o termo que define o sétimo e último "I" dos Serviços 
Profissionais. 

A Inteligência é a capacidade de discernir, de fazer escolhas, de tomar decisões. Uma das 
pretensas qualidades de todo e qualquer profissional competente, é talvez a principal 
qualidade do líder de um negócio intensivo em conhecimento. 

Os serviços profissionais se desenvolvem em torno de ativos intangíveis, são 
caracterizados por muita interação com o cliente e são inseparáveis das pessoas. 
Estamos dentro de um dos contextos de trabalho mais complexos. Não é nada fácil. E 
não fica melhor se aplicamos as regras da administração convencional. Na verdade, essa 
falta de pertinência só atrapalha. 

Tratar o conhecimento e a criatividade como se fossem matéria prima telúrica; tratar os 
clientes como se fossem consumidores de mercadorias; tratar os profissionais como 
máquinas; nada disso é inteligente. 

Também precisamos de inteligência para tratar dos assuntos técnicos. Evidentemente 
sem ela, você nem seria um dos profissionais do escritório! No entanto, se pretende ser 
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mais do que isso, se tenciona ser um dos líderes, se pretende chegar a ser sócio e se 
responsabilizar pelos destinos do negócio, vai precisar de estratégia e gestão. 

A partir da coordenação de todos os elementos que compõem esse complexo e 
desafiador contexto, com o conteúdo adequado, podemos ter uma estratégia de 
crescimento para desenvolver nossos negócios com lucratividade, consistência e 
equilíbrio. Essa é a ideia. 

---- 
A inteligência é o que possibilita aos sócios lidar com os ativos intangíveis do negócio, 
controlar a interação com os clientes e liderar sua inseparável riqueza, os profissionais 
da equipe. 

E, cá entre nós, como característica distintiva dos gênios, é o que nos dignifica como seres 
humanos. 

 

. 
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Como Contratar: 

 

 
CONSULTORIA | PALESTRAS | CONFERÊNCIAS 

Entre em contato conosco através do email contato@grandigaray.com ou ligue para um 
de nossos escritórios em Porto Alegre (51 8019.9889) ou em Caxias do Sul (54 9915.9889). 

 

 

 

 


