




Mas falar em inovar é fácil, o difícil é

fazer. Especialmente quando se trata de

serviço, em que a dificuldade já começa

na definição. A Engine Service Design,

baseada em sua experiência, resumiu

o dilema de forma otimista: "Serviço é

o ato de ajudar alguém a fazer alguma

coisa. Podemos ajudar uma criança a

aproveitar o máximo de sua escola,

ajudar uma pessoa a arrumar seu carro,

ajudar alguém a se relacionar com uma

nova mídia ou ajudar passageiros de

avião a se sentirem seguros".

Embora seja uma visão otimista, não

esclarece toda a complexidade por

trás. Como descobrir que tipo de

ajuda essa pessoa precisa e como

ajudá-la sem atrapalhar mais ainda? A

resposta de James Samperi e de toda

Engine se baseia na convicção de que

é aí que o design pode ajudar. "A

diferença entre nós - que definimos

como vindos da 'escola do design' - e

uma pessoa de busíness, é que temos

o entendimento da experiência do

usuário e a capacidade de tornar as

idéias estratégicas (que vêm do aspecto

do gerenciamento) em realidades

tangíveis".

A experiência do usuário, ele explica,

está muito ligada ao que a Engine

chama de Jornada do Cliente, que

consiste no tempo que abrange o

antes, durante e depois da aquisição do

serviço. "Entendendo isso, colocamos o

consumidor no coração da empresa o

tempo todo, e podemos abrir o diálogo

sobre como podemos fazer esse

processo melhor".

Em um dos seus projetos mais recentes,

para a Mercedes Benz, a empresa

aplicou bem esse conceito. O desafio

era criar propostas para melhorar

o pós-vendas, como os serviços de

manutenção da montadora. Ao

entender a experiência dos usuários,

a Engine percebeu que o problema

era efetivamente a competição que a

Mercedes enfrentava, mas não com

outras concessionárias, e sim com os

mecânicos de confiança dos clientes.

Para competir com esse atendimento

extremamente personalizado, a Engine

redesenhou toda a abordagem da

Mercedes com seus clientes, tornado

a mais presente e próxima por melo

de diferentes meios de comunicação.

Para completar, foi dado forma a

plataformas de atendimento nas

concessionárias que facilitassem e

tornasse mais agradável o processo de

deixar o carro para revisão ou conserto.

Esse entendimento do usuário, hoje,

vai muito além de pesquisas quanti e

qualitativas. É preciso um pensamento

holístico para desenvolver melhores

e inovadoras propostas. Baseada

nesse princípio, a consultoria britânica

literalmente mergulha de todas as

formas possíveis no universo, tanto

do usuário como do provedor do

serviço. "Gostamos de pensar que

somos especialistas em pessoas", revela

Samperi.

São usados muitos métodos, todos

descritos em detalhes no site da

Engine, mas podemos destacar as

entrevistas contextuais (no ambiente

que se está investigando), shadowing

(acompanhamento sem interferir

no andamento), mapeamento dos

relacionamentos (detalhando todos os

envolvidos na jornada) e os diários dos

participantes (escritos, desenhados ou

gravados).

"As empresas tendem a ficar perto

demais do problema ou de um tipo

de consumidor, e tudo se torna

apenas números. É preciso enxergar

de forma mais ampla, entender

o comportamento complexo do

consumidor e os demais aspectos da

organização", acredita Samperi.

Um exemplo disso foi uma inovação

simples desenvolvida pela Engine para

empresa telefônica Orange. A conta,

tão comum e banal, foi reformulada

Diagramas retirados do site
da Engine Service Design.
O primeiro se refere ao
processo de desenvolvimento
de projetos. No segundo as
seis perguntas essenciais da
Jornada do Cliente.



PARA O DESIGNER, O GRANDE "TRUQUE"

DO DESIGN SERVIÇOS ESTÁ EM UNIR O

ENTENDIMENTO SOBRE O QUE O CONSUMIDOR

QUER E PRECISA COM O ENGAJAMENTO DA

ORGANIZAÇÃO COMO UM TODO.

para entregar melhor as informações

para os clientes sobre seus gastos,

incluir dicas e serviços e melhorar o

relacionamento com a marca. "Passou

de um gasto da empresa para uma

porta de entrada de dinheiro".

O diálogo da Engine, não fica

restrito apenas à investigação do

problema. Mesmo com muitos

dados e alguns insights em mãos,

é aplicado sempre que possível o

conceito de cocriação. Junto aos

consumidores e funcionários, em

workshops geralmente, a equipe

da Engine dá a oportunidade aos

envolvidos de efetivamente criarem

para si mesmos as soluções mais

adequadas. "Eles têm uma sensação

de maior propriedade sobre o projeto

porque experimentam o porquê das

decisões".

Há casos em que a Engine acaba,

inclusive, treinando uma equipe interna

de inovação dentro da empresa, como

aconteceu no governo britânico. O SILK

(Social Innovation Lab for Kent) atua

no condado de Kent e seu objetivo é

criar melhores propostas sociais para

a população. Como o projeto é na

área pública, James Samperí ressalta

que ele agregou o mais puro sentido

do que é fazer design de serviços. "Se

na área privada, o retorno financeiro é

um condicionante, na área pública o

objetivo final acaba sendo basicamente

tornar as coisas melhores e mais

eficientes".

Para o designer, o grande "trugue"

do design serviços está em unir

o entendimento sobre o que o

consumidor quer e precisa com o

engajamento da organização como um

todo. E porque o sucesso de um serviço

está fortemente atrelado à capacidade

da equipe, parte do trabalho, muitas

vezes, está em mudar comportamentos

dentro das empresas. "Nos lugares

onde tivemos nossos maiores sucessos,

quase viramos parte da equipe interna,

nos tornamos facilitadores para que as

atividades acontecessem".

No entanto, ele ressalta, o objetivo

maior do design de serviços é criar

valor tanto para o consumidor como

para a empresa. "Os serviços devem

alinhar os interesses tanto dos usuários

como dos provedores, fazendo com

que ambos saíam ganhando. Esse

é o papel do design para a Engine,

tornar as coisas mais usáveis, úteis e

desejáveis".

Vale lembrar que design hoje vai

muito além de apenas projetar. É

uma forma de pensar as coisas, com

uma perspectiva holística, humana

e multidisciplinar. "A chave da nossa

profissão está em nossa capacidade

de entendermos o problema e sermos

capazes de criar um processo em volta

para resolvê-lo". Essa é a beleza do

design de serviços. 8
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