
TODO MUNDO SABE que as pessoas "contratam" produtos e
serviços para dar conta de uma tarefa. Quem trabalha num
escritório contrata um processador de texto para produzir
documentos e um gravador digital para registrar o que foi
dito numa reunião. Um cirurgião contrata um bisturi para
fazer uma incisão no tecido e um cauterizador elétrico para
controlar possíveis sangramentos. Um zelador contrata sabo-
neteiras, toalhas de papel e líquido de limpeza para ajudar a
remover a sujeira das mãos.

Embora isso tudo soe óbvio, pouquíssimas empresas usam
essa perspectiva — a da "realização de uma tarefa" — para
descobrir oportunidades para inovar. Com efeito, para mui-
tas a jornada de inovação se resume, basicamente, a um va-
gar esperançoso por entrevistas com clientes. Assistemático,
esse tipo de investigação pode gerar, aqui e ali, alguma in-
formação interessante — mas raramente irá expor as melho-
res idéias ou produzir uma lista exaustiva de oportunidades
de crescimento.
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Criamos um sistema simples e efi-
ciente para a empresa encontrar novas
maneiras de inovar. Nosso método, que
chamamos de "mapeamento do traba-
lho", desmembra a tarefa que o cliente
deseja realizar na série de etapas distin-
tas que compõem o processo. Ao des-
construir o trabalho do começo ao fim,
a empresa adquire uma visão abran-
gente de todos os pontos nos quais o
cliente possa desejar mais ajuda de um
produto ou serviço — ou seja, de cada
etapa do trabalho. Com um mapa do
trabalho em mãos, a empresa pode ana-
lisar as maiores desvantagens de pro-
dutos ou serviços atualmente emprega-
dos por seus clientes. O mapeamento
do trabalho também dá à empresa um
arcabouço abrangente com o qual iden-
tificar indicadores usados pelo cliente
para medir o sucesso na execução da
tarefa (para uma descrição desses in-
dicadores e uma discussão sobre como
compilar e priorizar essas métricas, veja

"Turn Customer Input into Innovation",
de Anthony W. Ulwick, na edição de ja-
neiro de 2002 da HBR).

O mapeamento do trabalho difere
consideravelmente do mapeamento de
processos. Sua meta é identificar aquilo
que o cliente tenta realizar em cada eta-
pa, não o que está fazendo atualmente.
Quando um anestesista checa um moni-
tor durante um procedimento cirúrgico,
por exemplo, o gesto é só um meio para
se chegar a um fim. O que o anestesis-
ta está realmente tentando fazer é de-
tectar uma alteração nos sinais vitais
do paciente. Ao mapear cada etapa da
tarefa e localizar oportunidades para
soluções inovadoras, a empresa pode
descobrir novas maneiras de diferenciar
seu produto ou serviço.

Anatomia de um trabalho
do cliente
Nos últimos dez anos, mapeamos o tra-
balho de clientes em dezenas de catego-
rias de produtos e serviços nas arenas
de serviços profissionais e voltados ao
consumidor, bens duráveis e de consu-
mo, produtos químicos, software e di-
versos outros setores. Nosso trabalho

reveiou três princípios fundamentais
sobre o trabalho do cliente,

Todo trabalho é um processo. To-
da tarefa, do transplante de um coração
à limpeza de um piso, tem um come-
ço, um meio e um fim. É um processo
composto por uma série de etapas. O
ponto de partida para identificar opor-
tunidades de inovação é mapear — da
perspectiva do cliente — as etapas en-
volvidas na execução de determinado
trabalho. Uma vez identificados esses
passos, a empresa pode gerar valor de
diversas maneiras: melhorando a exe-
cução de etapas específicas do traba-
lho; eliminando a necessidade de cer-
tos subsídios ou resultados; retirando
do cliente a responsabilidade por toda
uma etapa; abordando uma etapa ne-
gligenciada; alterando a seqüência de
etapas; ou permitindo que uma etapa
seja realizada em outro local ou outro
momento.

Se mapeasse o trabalho de lavar
roupas, por exemplo, a empresa rapida-
mente descobriria que a etapa dedicada
a "verificar se manchas foram removi-
das" em geral está lá no fim do trabalho,
depois que as roupas já estão lavadas,
secadas, dobradas e prontas para serem
guardadas — ou seja, tarde demais para
que alguma providência seja tomada.
Se pudesse detectar qualquer mancha
que não tivesse sido removida antes
que o ciclo de lavagem chegasse ao

fim — resseqüenciando o processo fin-
da a verificação —, a máquina de lavar
poderia tomar as medidas necessárias
num ponto muito mais conveniente do
trabalho. Se a lavadora pudesse ser pro-
jetada para dispensar a necessidade de
insumos como removedor de manchas
e alvejante, melhor ainda.

Todo trabalho tem uma estrutura
universal. Essa estrutura, seja quem for
o cliente, é um processo com as seguin-
tes etapas: definir aquilo que o trabalho
exige; identificar e localizar insumos
necessários; preparar componentes e
ambiente físico; confirmar que está tu-
do pronto; executar a tarefa; monitorar
os resultados e o ambiente; fazer modi-
ficações; e concluir o trabalho. Já que
pode haver problemas em muitos pon-
tos do processo, quase todo trabalho
também exige uma etapa de resolução
de problemas.

Dependendo do trabalho, certos
passos são mais críticos do que outros

— embora todos sejam necessários pa-
ra que a tarefa seja concluída com su-
cesso. Ao se preparar para implantar
uma prótese de quadril, por exemplo,
o cirurgião esteriliza as mãos, cria uma
zona estéril entre seu corpo e o do pa-
ciente, prepara a pele do paciente para
a incísão e coloca o paciente na posição
adequada. Para se preparar para lavar
as mãos, um zelador pode simplesmen-
te arregaçar as mangas. Cada etapa de
um trabalho desses abriga possibilida-
des de inovação.

Um trabalho é separado da solu-
ção. Clientes contratam produtos ou
serviços distintos para executar o mes-
mo trabalho. Ao preparar a declaração
do imposto de renda, por exemplo, uma
pessoa pode recorrer aos serviços de um
contador, enquanto outra pode usar um
software específico para isso. Há, ainda,
quem se valha das duas alternativas,
uma para cada etapa do processo.

Muitas empresas se concentram no
produto ou no serviço que já estão
desenvolvendo, ou naquilo que a con-
corrência está oferecendo, em vez de
fechar o foco na ajuda que precisam
dar ao cliente para a execução das eta-
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pás de um trabalho. Já quando a tarefa
é o ponto focai da geração de valor, a
empresa pode não só melhorar aquilo
que já oferece, mas também mirar um
mercado novo, um "oceano azul". En-
quanto outras fabricantes de aparelhos
de MP3 se concentravam em ajudar o
público a ouvir música, por exemplo, a
Apple reconsiderou todo o trabalho de
gestão de uma discoteca, permitindo
ao público comprar, organizar, ouvir e
compartilhar música.

Juntos, esses princípios fundamen-
tais são o alicerce de iniciativas da em-
presa para buscar oportunidades de
geração de valor ao cliente.

Crie um mapa do trabalho
A finalidade de criar um mapa do traba-
lho não é descobrir como o cliente está
executando o trabalho — isso só gera
mapas de atividades e soluções existen-
tes. O objetivo é, antes, descobrir o que
o cliente está tentando fazer em pontos
distintos da execução de um trabalho e
o que precisa ocorrer em cada momen-
to desses para que a tarefa seja execu-
tada a contento (veja o quadro "Mapa
do trabalho do cliente"). Vejamos cada
etapa em detalhe.

1
Definir

i Que aspectos da realização do tra-
balho o cliente deve definir para poder
prosseguir? Essa etapa inclui determi-
nar objetivos; planejar a abordagem;
avaliar que recursos são necessários ou
estão disponíveis para levar a cabo a ta-
refa; e selecionar recursos. Um consul-
tor financeiro pode rotular essa etapa
de "avaliar a situação de investimento",
já que precisa não só avaliar as priori-
dades do investimento e a tolerância a
riscos, mas também considerar quanto
dinheiro está disponível e que tipo de
investimento selecionar. Um anestesis-
ta talvez a chame de "formular o plano
de anestesia", já que precisa decidir que
tipo de anestesia aplicar, dependendo
das características do caso e do históri-
co médico do paciente.

Nesta etapa, a empresa pode bus-

car maneiras de ajudar o cliente a
entender seus objetivos, simplificar o
processo de planejamento de recursos
e reduzir o volume de planejamento
necessário. Vejamos como
o Vigilantes do Peso ajuda
seu público na difícil tare-
fa de emagrecer. A empre-
sa oferece uni plano básico
de perda de peso que aju-
da a pessoa a escolher os
alimentos certos sem pre-
cisar contar calorias, car-

Mapa do trabalho do cliente

Para achar maneiras de inovar, decom-
ponha o trabalho que o cliente tenta
realizar. Com as questões aqui apre-
sentadas e um punhado de entrevistas
com clientes e especialistas da própria
empresa, é possível mapear esse
trabalho.

O primeiro passo ê entender a etapa
da execução — para estabelecer o
contexto e um marco referencial. Em
seguida, examine cada etapa antes e
depois da execução, para descobrir o
papel que cada uma exerce na realiza-
ção da tarefa.

Para se certificar de estar mape-
ando etapas do trabalho (o que o
cliente busca fazer) e não soluções
do processo (o que está sendo feito
presentemente), faça, a cada etapa, as
perguntas confirmatórias abaixo.

boidratos ou o que seja. Além disso, dá
sugestões de refeições e receitas condi-
zentes com seus planos de dieta, tanto
o básico quanto o baseado em pontos.

Para quem busca mais fle-
xibilidade, o Vigilantes do
Peso dá acesso instantâneo
a uma tabela de pontos de
mais de 27 mil alimentos
e a ferramentas online que
ajudam quem está de regi-
me a medir o impacto da-
quilo que come.

Definir etapa de execução

Quais as tarefas mais centrais
a serem realizadas para a
consecução do trabalho?

• Validar etapas

Definir etapas de pré-execução

O que deve ocorrer antes da etapa
central de execução para que a tarefa
seja satisfatoriamente realizada?

• O que deve ser definido ou plane-
jado antes da etapa de execução?

• O que deve ser localizado ou
obtido?

• O que deve ser confirmado antes
da etapa de execução?

• Validar etapas

Definir etapas de pós-execução

O que deve ocorrer após a etapa
central de execução para que a tarefa
seja satisfatoriamente realizada?

• O que deve ser monitorado ou
verificado após a etapa de execu-
ção para garantir que o trabalho
seja concluído com sucesso?

• O que deve ser modificado ou
ajustado após a etapa de execução?

• O que1 deve ser feito para a correta
conclusão do trabalho ou para a
preparação para o ciclo seguinte?

• Validar etapas
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Que insumos ou subsídios o clien-
te deve localizar para realizar a tarefa?
Há subsídios tangíveis (instrumentos
cirúrgicos que um enfermeiro deve lo-
calizar para uma operação, por exem-
plo) e intangíveis (requisitos comer-
ciais ou outras exigências que o criador
de um software deve levar em conta,
digamos). Quando a tarefa envolve ma-
teriais tangíveis, a empresa deveria
considerar a simplificação dessa etapa

— o que seria possível se facilitasse a
obtenção dos componentes necessá-
rios, garantisse sua disponibilidade
quando e onde necessário ou eliminas-
se totalmente a necessidade de certos
insumos. Vejamos como a empresa de
mudanças U-Haul ajuda o público a lo-
calizar insumos necessários para levar
a cabo a tarefa de transportar bens físi-
cos. Além de concentrar, num só lugar,
tudo o que alguém precisa para fazer
uma mudança, a U-Haul dispõe de kits
prontos para reduzir o tempo gasto em
reunir caixas e tudo o mais que uma
mudança exige. E mais: graças a uma
parceria na internet com a eMove,
a empresa ajuda o cliente a localizar,
com rapidez, uma série de "subsídios"
humanos: embaladores, babás, pes-
soal de limpeza, pintores. Não faltam,
ainda, oportunidades para auxiliar o
público a obter materiais intangíveis:
recuperar dados armazenados, por
exemplo, facilitar a coleta de novas in-
formações e verificar que toda infor-
mação seja exata e completa.

De que maneira o cliente deve
preparar os insumos e o ambiente para
realizar o trabalho? Quase toda tarefa
empreendida pelo cliente envolve o
preparo e a organização de materiais.
Antes de fritar batatinhas, por exemplo,
o trabalhador de um fast-food precisa
abrir o saco, definir a quantidade e des-
pejar as batatas no cesto de fatura. Uma
enfermeira precisa separar e organizar
os instrumentos cirúrgicos para que o
procedimento possa ter início. Além

disso, talvez seja necessário preparar
uma superfície de trabalho ou algum
outro aspecto do ambiente físico. Um
dentista prepara a superfície de um
molar antes de iniciar a restauração do
dente. Um pintor limpa a parede antes
de aplicar a primeira mão de tinta.

Nesse estágio, a empresa deve consi-
derar maneiras de tornar o preparo me-
nos difícil. Que tal inventar um meio de
automatizar o processo de preparação?
Ou facilitar a organização de materiais
físicos? Ou, ainda, dar instruções e es-

tabelecer salvaguardas para garantir a
correta organização da área de traba-
lho? (se o cliente lida com informações,
a empresa pode ajudar a organizar, in-
tegrar e examinar os dados exigidos).
A Bosch descobriu uma oportunidade
para ajudar o cliente a se preparar pa-
ra serrar madeira quando profissionais
da carpintaria revelaram à empresa que
gostariam de uma solução para acele-
rar o processo de ajuste do ângulo de
corte nas serras. Em resposta, a Bosch
acrescentou um mecanismo ajustável
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Ferramentas Mapa da inovação centrada no cliente

na serra circular CS2O para comportar
os ângulos mais utilizados, como os de
30, 45 e 6o graus. Isso reduziu o tempo
necessário para o corte de madeira e tor-
nou os ajustes mais precisos.

Uma vez concluída a preparação,
o que o cliente precisa verificar antes
de dar seguimento ao trabalho para ga-
rantir uma execução satisfatória? Aqui,
o cliente se certifica de que materiais
exigidos e ambiente de trabalho forarn
corretamente preparados; comprova a
qualidade e a capacidade funcional de
componentes (sejam materiais, sejam
informações); e confirma prioridades
ao escolher entre alternativas de exe-
cução. Esse passo é particularmente
crítico para tarefas nas quais qualquer
atraso na execução possa colocar em
risco o dinheiro, o tempo ou a seguran-
ça do cliente. Tendo preparado um pa-
ciente para uma cirurgia, por exemplo,
a enfermeira deve confirmar se está
tudo certo com o paciente (jóias remo-
vidas, sinais vitais sob controle), com
equipamentos e instrumentos (bateria
suficiente, bisturis a postos) e com a
sala de cirurgia (materiais no lugar de-
vido, campo estéril intacto).

Uma empresa interessada em se di-
ferenciar nessa etapa poderia ajudar o
cliente a obter acesso a dados e ao feed-
back necessários para que confirme es-
se estado de prontidão e se decida por
uma alternativa de execução. Outra
abordagem seria buscar maneiras de
inserir uma forma de confirmação nas
etapas de localização e de
preparo, já que isso permiti-
ria ao cliente avançar traba-
lho afora com mais rapidez
e facilidade. Um software da
Oracle para otimizar opera-
ções de varejo, o ProfitLogic,
retira dos ombros do comer-
ciante a responsabilidade de
definir a hora e a dimensão corretas de
descontos em preços ao analisar milha-
res de cenários distintos de demanda
para distintos produtos e recomendar

o cenário que, para cada produto, pro-
vavelmente traria o maior lucro.

O que o cliente precisa fazer pa-
ra executar bem o trabalho? Esteja im-
primindo um documento ou aplicando
uma anestesia, o cliente considera a
etapa da execução a parte mais impor-
tante do trabalho. Já
que a execução é, tam-
bém, a mais visível, há
uma preocupação es-
pecial em evitar pro-
blemas e atrasos, bem
como em atingir re-
sultados ótimos. Num
escritório, alguém que
esteja imprimindo um documento
quer evitar que o papel enrosque, que
falte tinta, que haja uma longa fila na
impressora. Quer, -ainda, melhorar a
qualidade do material impresso. Uni
anestesista quer prevenir qualquer re-
ação negativa no paciente e garantir
que a pessoa esteja impossibilitada de
sentir dor.

Aqui, empresas inovadoras podem
aplicar o know-how tecnológico para
dar ao cliente um feedback em tem-
po real ou corrigir automaticamente
qualquer problema de execução. Outra
possibilidade é buscar maneiras de
manter um desempenho uniforme
em distintos contextos. Um produto
da Kimberly-Clark, o Patient Warming
System, é um bom exemplo de como
agregar valor dessa maneira. O siste-
ma se vale de uma unidade de contro-

le que automaticamente
circula água aquecida por
placas térmicas coladas ao
paciente para evitar oscila-
ções bruscas de temperatura
durante cirurgias. O sistema
consegue manter a tempe-
ratura normal do paciente
mesmo cobrindo apenas

20% do corpo, o que significa que exibe
um desempenho uniforme e eficiente
numa variedade de procedimentos ci-
rúrgicos complexos.

O que o cliente precisa monito-
rar para garantir que o trabalho seja
bem executado? Precisa ficar de olho
nos resultados ou no produto da tare-
fa durante a execução, sobretudo para
determinar se é preciso fazer ajustes
para corrigir qualquer desvio caso ocor-
ra um problema. Em certas tarefas, o
cliente precisa, ainda, monitorar fato-

res ambientais para
detectar se e quando
é necessário promover
ajustes. O administra-
dor de uma rede, por
exemplo, monitora o
tráfego na internet pa-
ra evitar que o sistema
fique sobrecarregado.

Certas atividades de monitoramen-
to são passivas (um marcapasso mo-
nitorando o coração, por exemplo). Já
outras costumam levar tempo e exigir
bastante do cliente. Quando o custo
da execução ruim é considerável — na
operação de um paciente, por exemplo

—, soluções que chamem atenção pa-
ra problemas ou alterações relevantes
no ambiente são particularmente va-
liosas. Uma solução que reúna o mo-
nitoramento e uma execução melhor
do trabalho, ou que forneça feedback
diagnóstico, também é de considerá-
vel valor. Vejamos como a Nike ajuda
quem corre a monitorar a atividade
física com o Nike+iPod Sport Kit. Um
sensor instalado no tênis Nike se co-
munica com o iPod que o corredor leva,
dando um feedback constante, via áu-
dio, sobre tempo, distância, freqüência
e calorias queimadas. Se sentir que es-
tá perdendo o pique, o corredor pode
ativar a música certa para recuperar o
ritmo. O sistema também permite que
o esportista acompanhe seu progresso
à luz de metas predefinidas.

O cliente precisa modificar algo
para que o trabalho seja concluído a
contento? Quando há mudanças em in-
sumos ou no ambiente — ou quando a
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execução é problemática —, é possível
que o cliente precise de ajuda com atu-
alizações, ajustes ou manutenção. Nessa
etapa, o cliente precisa de ajuda para de-
cidir o que deve ser ajustado, bem como
para determinar quando, como e onde
efetuar mudanças. Assim como o moni-
toramento, a busca do ajuste correto po-
de consumir bastante tempo e dinheiro.
Uma ajuda que a empresa pode dar é su-
gerir maneiras de corrigir a execução ca-
so haja problemas. Pode, ainda, oferecer
caminhos para a redução do tempo ne-
cessário para atualizações e do total de
ajustes que o cliente precisa efetuar pa-
ra atingir os resultados desejados (além
disso, soluções direcionadas às etapas
de localização e preparação podem ser
projetadas de modo a eliminar modifi-
cações). Muitos programas de softwa-
re funcionam muito bem como apoio
nessa etapa. A Microsoft, por exemplo,
auxilia o cliente na tarefa de modificar
o computador para evitar ameaças a sua
integridade. A atualização automática
do sistema operacional tira dos ombros
do cliente o fardo de determinar que
atualizações são necessárias, de locali-
zá-las e de garantir que essas soluções
sejam compatíveis com os distintos ele-
mentos do sistema operacional.

O que o cliente precisa fazer
para terminar o trabalho? No caso de
tarefas simples, como lavar as mãos, a
conclusão é evidente por si só. Já traba-
lhos complexos podem envolver etapas
especificas de conclusão. No escritório,
a pessoa precisa ir à impressora reco-
lher o material e, possivelmente, sepa-
rar, encadernar e guardar a papelada.
Um anestesista precisa documentar
detalhes da cirurgia, monitorar o des-
pertar e supervisionar a transferência
do paciente para a área de recuperação
pós-operatória.

Já que o cliente costuma considerar
um fardo essas etapas de finalização
— pois o trabalho central já foi feito —,
a empresa deve ajudá-lo a simplificar o
processo. Além disso, a conclusão de um

ciclo de trabalho não raro é o começo
de outro, ou pode afetar o início do se-
guinte. Quando o trabalho é cíclico, a
empresa pode ajudar o cliente a garan-
tir que toda atividade de conclusão este-
ja intimamente vinculada ao ponto de
partida de um novo ciclo de trabalho.

Uma maneira de ajudar o cliente a
finalizar o trabalho é projetar o processo
de modo que benefícios trazi-
dos na conclusão possam ser
obtidos numa etapa anterior.
Um produto da 3M, o Coban
Self-Adherent Wrap, é uma
solução conveniente para
que profissionais da área
médica protejam um curati-
vo ao finai do procedimento,
pois é feito de um material
que estica e adere apenas a
si mesmo. Essa propriedade torna fácil a
remoção da bandagem, que não adere à
pele do paciente e nem ao ferimento. A
3M concebeu o produto de tal forma que
a colocação da bandagern já antecipa o
ato de removê-la.

Etapa auxiliar: resolução de
problemas
Que problemas o cliente precisa diag-
nosticar e solucionar durante a realiza-
ção do trabalho? Até nas tarefas mais
simples algo pode dar errado ocasional-
mente — um pedido que atrasa, uma
impressora que trava, um instrumento
cirúrgico fora do lugar, um software que
falha nos testes. Quando isso ocorre, o
cliente precisa abandonar o processo
do trabalho em si e partir para uma
tarefa auxiliar distinta — a de diagnos-
ticar e resolver o problema em mãos.
Nesse ponto, o que o cliente quer é uma
resolução rápida — o que é função da
nitidez com que se entende o problema.
Se a impressora parar, por exemplo, o
que o usuário deve fazer para retirar
o papel enroscado? Se um enfermeiro
se cortar ao pegar o bisturi que o cirur-
gião lhe entrega, que medidas deve to-
mar para evitar uma contaminação por
agentes transmitidos pelo sangue?

Quando surge um problema, o clien-
te precisa de recursos, ferramentas e

instrumentos de diagnóstico para po-
der determinar rapidamente uma solu-
ção, proteger a si mesmo e recursos que
possam ser atingidos e saber quando o
problema foi solucionado. Além disso, o
usuário quer soluções que impeçam a
ocorrência de problemas em cada etapa
do trabalho. É o que a MasterCard faz ao
auxiliar o cliente na tarefa de pagar por

produtos e serviços quando
surge um problema. Além
de adotar uma política que
isenta o titular de responsa-
bilidade pelo uso indevido
do cartão, a MasterCard
fornece na internet uma lis-
ta de telefones para que o
cliente saiba exatamente co-
mo entrar em contato com a
empresa em caso de perda

do cartão. Em seguida, a MasterCard
pode adiantar uma soma de emergên-
cia ao cliente e, no prazo de 48 horas,
fornecer um cartão de reposição.

Para identificar oportunidades de ino-
vação, certas empresas se concentram
na liderança do produto, outras em
excelência operacional e, outras ainda,
na intimidade com o cliente. Algumas
prestam serviços; outras fornecem
bens. Seja qual for o modelo de negó-
cios eleito pela empresa, a base funda-
mental para identificar oportunidades
de crescimento é a mesma. Quando en-
tende que seus clientes contratam pro-
dutos, serviços, software e idéias para
realizar um trabalho, a empresa pode
dissecar essa atividade para descobrir
oportunidades de inovação que sejam
a chave do crescimento.
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review: ed em português, n. 5, p. 72-77, maio. 32008.
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