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A próxima
fronteira

PorErickMohr

Na medida que deixamos o século
20 para trás, novas tendências
emergem e transformam o cenário
sócio-econômico. Dentre essas
transformações, a explosão do setor
de serviços é sem dúvida um fato de
grande relevância
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criação de valor

Atualmente, o setor de serviços é o maior
responsável pelo PIB em países desenvolvidos. Na
Inglaterra, um dos berços do design de serviços,
o setor terciário representa 75 por cento do PIB,
empregando aproximadamente 80 por cento da
força de trabalho britânica. No mundo todo, e
principalmente em países com população de alta
renda, é comum recorrer a prestadores de serviços
para tornar tarefas rotineiras mais simples. Em
outras palavras, prestar serviços nada mais é do que
ajudar alguém a fazer algo. Sob essa mesma ótica,
design de serviços é fundamentalmente a arte de
orquestrar o ato de ajudar alguém. Nesse contexto,
existem dois grupos que são beneficiados pelo
design de serviços: aqueles que estão prestando
ajuda, e aqueles que estão sendo ajudados.

Portanto, podemos definir design de serviços como
uma nova disciplina na área de design especializada em
entender como, quando e onde empresas podem ajudar
consumidores a fazer algo. Entretanto, esta conclusão
levanta a seguinte questão: seria design de serviços algo
excepcionalmente novo? A resposta é: não. Serviços, de
uma forma ou outra, sempre foram (e continuam sendo)
planejados ou projetados por profissionais de áreas
diversas. Isso leva a uma outra questão: é necessário ser
um designer para poder praticar o design de serviços?
Neste caso, a resposta é um pouco mais complicada.

Design de serviços, assim como qualquer outra
disciplina na área de design, surgiu basicamente para
atender necessidades implícitas e explícitas de usuários
e consumidores. Este é, sob o ponto de vista humano,
o aspecto motivador. Mas qual seria o argumento
para justificar a existência do design de serviços sob
a perspectiva empresaria!? Obviamente, o aspecto
financeiro também é relevante, pois consumidores mais
felizes e satisfeitos gastam mais dinheiro com maior
freqüência, o que conseqüentemente causa redução de
custos operacionais e aumento de margens.

Com o auxílio de algumas ferramentas e de exercícios criados
especificamente para estimular a criatividade, os integrantes dos
workshops puderam criar uma série de novas propostas que vieram
inovar serviços e produtos no setor de seguros (pág. anterior)

O desígn de serviços deve alinhar os interesses dos usuários e
provedores com o objetivo de criar valor para ambos

Os serviços são geralmente prestados através de uma série de
sistemas de suporte. A maioria dos serviços depende de outros
serviços e processos para serem levados ao mercado

Os serviços necessariamente envolvem pessoas. Tanto usuários
como provedores são parte integrante do ato de prestar serviços.
Entender como essas partes se relacionam é fundamental para
inovar e aprimorar os serviços
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Para desenvolver uma ferramenta de treinamento que transmitisse aspectos intangíveis como tom de voz e comportamentos adequados,
a Engine desenvolveu filmes e exercícios interativos baseados em storyboards

O design de serviços também é um fator importante
para ressaltar o valor da marca. Com o aumento da
competitividade, as marcas devem buscar novas formas
de criar valor. Atualmente, a provisão de benefícios
somente funcionais não é mais suficiente. Mais do que
nunca, os consumidores estão buscando marcas que
proporcionam benefícios emocionais. Neste contexto,
empresas prestadoras de serviços devem criar
experiências prazerosas e estabelecer uma conexão
emocional com seus consumidores. Desse modo, a
marca pode ser potencializada, conduzindo ao aumento
da lealdade dos consumidores e conseqüentemente a
um impacto positivo na margem de lucros.

Os argumentos descritos acima explicam o 'por quê'
do design de serviços. Entretanto, a questão crucial é o
'como'. Em outras palavras, quais seriam os conceitos,
técnicas e habilidades necessárias para viabilizar o
design de serviços? Inicialmente, precisamos entender
alguns conceitos básicos. Serviços são sistemas de
criação de valor que possuem uma característica
bastante peculiar: serviços só acontecem (ou são
efetivamente criados} durante a interação entre usuários

e provedores. Em conseqüência, os usuários podem
ser considerados como co-criadores dos serviços.
Serviços também são produzidos por um sistema
complexo e dinâmico que envolve pessoas, processos
e toda forma de recursos de suporte. Isto significa que
para criar um serviço que seja efetivamente desejável,
o designer de serviços deve 'enfiar a mão na massa',
operando com processos e sistemas, e não somente
se preocupar com o glamour de criar um ambiente ou
interior belo e prazeroso. Ou seja, o design de serviços
é de fato uma disciplina híbrida, situada entre o design
e o gerenciamento estratégico.

Em função destes conceitos básicos, o design de
serviços é baseado em cinco fundamentos que definem
e guiam a forma como os profissionais da área devem
explorar problemas e criar soluções durante o processo
de inovação, Os fundamentos são:

Valores
Assim como os usuários, os provedores também
valorizam bons serviços. Para medir o quanto os
serviços são eficientes, é necessário desenvolver
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indicadores de performance que possibilitem a
mensuração da eficácia dos serviços para ambas as
partes. Os usuários buscam serviços que sejam mais
fáceis de utilização, que lhes sejam úteis e que lhes
confiram prazer. Sob o ponto de vista do provedor, os
serviços devem ser eficazes e sustentáveis , Para criar
valor, os designers de serviços devem não somente
estabelecer empatia com os consumidores, mas
também ser adeptos de técnicas de administração
e gerenciamento de marca para possibilitar a
maximizacào do retorno f inanceiro dos serviços
em questão. Em suma, o design de serviços deve
preocupar-se em encontrar o ponto ótimo no que
diz respeito a criação de valor tanto para os usuários
quanto para os provedores.

Sistemas
Os serviços são prestados através de sistemas
compostos por pessoas, processos e até mesmo
outros serviços de suporte. Conseqüentemente, os

designers de serviços devem explorar e entender
como orquestrar e inovar os componentes desses
sistemas. Mês te contexto, é extremamente importante
desenvolver a habil idade para poder identificar,
avaliar e coreografar a relação entre as variáveis que
compõem um sistema de serviços.

Pessoas
As pessoas, tanto por parte dos provedores como
dos consumidores, têm um papel fundamental
durante a entrega ou prestação dos serviços. Assim,
as pessoas devem ser consideradas como um
elemento fundamenta l durante o processo de criação
e inovação de serviços. Para a t ingi r resultados
efetivos, os designers de serviços devem lançar
mão de processos de co-criação, quando usuários e
prestadores de serviços são convidados a participar
dos projetos, atuando nas fases de pesquisa, geração
de idéias, testes e prototipagem de novos conceitos.

Os serviços são atos dinâmicos que ocorrem através do tempo,
e conseqüentemente precisam ser explorados e inovados sob a
forma de jornadas

Os serviços são geralmente empacotados sob a forma de proposições
para poderem ser levados ao mercado e tornarem-se competitivos.
O design de serviços busca entender o desenvolvimento de
proposições que gerem vantagem competitiva
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Jornadas
Os consumidores podem escolher momentos e modos
diferentes para interagir com os serviços que lhes
interessam. Conseqüentemente, podemos definir
os serviços como processos dinâmicos que ocorrem
através do tempo. A seqüência de eventos determinada
por estes dois fatores - tempo e modos de interação
- é mais conhecida como a jornada do consumidor. O
design de serviços deve entender o que acontece antes,
durante e após o ato da prestação do serviço em si.
Os designers de serviços devem considerar elementos
estáticos e dinâmicos, no que diz respeito à marca e
à motivação para a compra do serviço em questão,
durante cada etapa da jornada do consumidor. Esta
é a principal diferença entre o design de um produto
ou de um ambiente como um hospital, por exemplo,
e o design de um serviço, quando é necessário
definir como enfermeiros e recepcionistas devem se
comportar durante a admissão, tratamento e alta de
um paciente.

Proposições
Para que sejam comercialmente viáveis, os serviços
devem ser 'empacotados' sob a forma de uma proposição,
facilitando a diferenciação e otimização da marca. Mesmo
quando uma marca obtém maior presença no mercado,
é importante ressaltar que os consumidores sempre
terão acesso à competição ou a alguma outra alternativa.
Portanto, o conceito de utilizar proposições como uma
forma de definir o aspecto comercial é extremamente útil
para entender como um determinado serviço pode ser
atrativo para uma gama diversificada de consumidores.
O design de serviços não deve focar somente na eficácia.
O mais importante é criar novas proposições que gerem
valor para os usuários e provedores.

O processo de inovação
O processo do design de serviços é muito assemelhado
ao processo de design de produtos, ou a qualquer outro
tipo de design. Tipicamente, o processo se inicia com
uma série de pesquisas que busca entender e avaliar

Desse modo, os funcionários puderam adotar, através de exemplos práticos, modos de comportamento que estivessem alinhados com os valores
de marca, garantindo uma experiência consistente e prazerosa para os consumidores
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o contexto no qual o projeto em questão se insere.
Isso inclui a avaliação das necessidades do usuário e a
definição dos aspectos necessários para orquestrar um
novo serviço e inová-lo. Com base nos insights colhidos
durante esta etapa inicial, novos conceitos podem ser
'co-criados' através da participação ativa dos usuários
e dos provedores ao longo do processo criativo.
Essas idéias são posteriormente sintetizadas sob a
forma de proposições. A etapa seguinte compreende
a modelagem e formulação de propostas e conceitos.
Durante este estágio, técnicas de prototipagem são
muitas vezes utilizadas para auxiliar na visualização
e comunicação dos novos conceitos. Por exemplo,
é usual empregar técnicas como 'storyboarding'
para evidenciar aspectos intangíveis ou abstratos
de um novo serviço. A etapa final trata da definição
de todos os aspectos necessários para a criação do
serviço através de especificações de variáveis como
treinamento, ambiente, branding e comunicação.

Este processo criativo demanda habilidades naturalmente
desenvolvidas pelos designers, como a capacidade de
simpatizar com as necessidades do usuário e de criar
proposições orientadas para a solução de problemas
sob o ponto de vista do consumidor. Como decorrência,
acontece também que os designers possuem a capacidade
de utilizar técnicas de pesquisa que levam em consideração
este ponto de vista, naturalmente utilizando métodos
de co-criação durante o processo de geração de idéias.
Essas técnicas são, sem sombra de dúvida, essenciais ao
designer de serviços.

O design de serviços é nada mais do que um produto da
necessidade de inovar e criar serviços que sejam mais
fáceis, úteis e prazerosos de usar. Através da utilização
dos fundamentos e métodos descritos neste artigo,
essa nova prática é extremamente eficaz na tarefa de
inovar serviços e garantir vantagem competitiva,

Para comunicar os conceitos dos novos serviços, a equipe da Engine criou uma série de storyboards. Este meio de comunicação possibilitou
o entendimento de aspectos pouco tangíveis das novas propostas, que dificilmente seriam transmitidos sob a forma de um relatório. A comunicação
de conceitos por meio de histórias e técnicas visuais também auxilia clientes a expor e comprometer-se com a idéia internamente, fator essencial
para possibilitar o avanço do projeto e efetivamente apresentar novas proposições ao mercado
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Alguns exemplos práticos
Garantindo consistência através de culturas
diferentes:
A Orange, uma das principais operadoras de telefonia
celular na Europa, recentemente adquir iu a Amena,
uma operadora espanhola, como parte de seu plano de
expansão. Após sua entrada no mercado espanhol, um
dos grandes desafios foi garantir a mesma qualidade
de serviços encontrada em outros países onde opera,
como Reino Unido e Holanda.

cresce no Reino Unido. No entanto, a falta de produtos
e serviços desenvolvidos especialmente para esse tipo
de empresa representa uma oportunidade única para a
inovação e geração de vantagem competitiva,

Após uma série de pesquisas que envolveram conversas
com funcionários e donos de pequenas e micro
empresas, a equipe da Engine pôde entender quais
eram as necessidades reais desse mercado.

Para ajudar a Orange a treinar aproximadamente 4.000
funcionários de callcenters e lojas a comportarem-
se de acordo com seus valores de marca, a Engine
desenvolveu um programa de treinamento baseado
em filmes e exercícios interativos. Isto garantiu
que aspectos pouco tangíveis como modos de
comportamento, tom de voz e valores da marca fossem
facilmente assimilados peios funcionários espanhóis.

A primeira etapa do projeto concentrou-se em
entender o que os consumidores espanhóis realmente
esperavam dos funcionários das lojas e callcenters.
Durante essa fase, a Engine conduziu workshops com
funcionários e consumidores, tanto na Espanha quanto
no Reino Unido, para entender as diferenças culturais
no que diz respeito a prestação de serviços. Os insights
gerados por esses workshops permitiram a tradução
dos valores da marca para o mercado espanhol, sendo
respeitados os valores culturais desse país.

Com base nos insights resultantes desses workshops,
a equipe da Engine derivou alguns "fundamentos de
comportamento", alinhados com os valores da marca,
Posteriormente, estes fundamentos foram empregados
para criar o treinamento em si, no formato de um
workshop com exercícios práticos, filmes e histórias
interativas. O sucesso dessa nova ferramenta de
treinamento foi tal que a Orange decidiu utilizar a
mesma técnica em outros países, como a Moldávia,

Inovação no setor financeiro

Com um dos líderes do setor de seguros, a Engine
trabalhou para desenvolver novas propostas concentradas
no setor de pequenas empresas. Este é o setor que mais

Com base em insights gerados nessa primeira fase do
projeto, a Engine desenvolveu um questionário on-line,
posteriormente respondido por aproximadamente 500
pessoas. Este questionário permitiu entender mais a fundo
as necessidades, as prioridades e os comportamentos
do público-alvo. Com base nos resultados da pesquisa
quantitativa, a equipe da Engine desenvolveu uma
matriz de idéias e conceitos, permitindo classificar novas
proposições de acordo com o potencial para crescimento,
a rentabilidade para o cliente e a importância para o
segmento alvo no mercado.

A etapa seguinte consistiu em um workshop com a
participação de profissionais de diversas áreas da
empresa de seguros, Através de uma série de exercícios
criativos, várias propostas para novos serviços e
produtos foram desenvolvidas. Posteriormente, a
Engine estudou a viabilidade das melhores propostas
através de uma análise financeira e da avaliação de seu
potencial para a inovação.

Com base nestas avaliações, o cliente definiu quais
as proposições a serem levadas ao mercado. Durante
esta fase, a Engine produziu uma série de visualizações
para ajudar a comunicar os conceitos e detalhes sobre a
operação dos novos serviços. Estas visualizações foram
cruciais para ajudar o cliente a expor e comprometer-se
com o projeto internamente e a transmitir o conceito
dos novos serviços para as áreas que posteriormente
viriam a se envolver no processo de produção, como
informática e marketing.*
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