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"Não existem indústrias de prestação de serviços. Existem apenas

indústrias nas quais os componentes de prestação de serviços são

mais ou menos importante do que em outras. Todos nós prestamos
. "serviços.

Theodore Levitt
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RESUMO

Esta monografia tem como objetivo realizar uma análise criteriosa das ferramentas e

técnicas adotadas na Gestão de Desenvolvimento de Serviços (GDS), que é uma nova área de

estudos, e assim contribuir com a sistematização de conhecimentos nessa área. Com base em

uma extensa revisão bibliográfica sobre metodologia de desenvolvimento de. produtos,

procurou-se analisar as potencialidades da aplicação do método Stage-Gates, proposto por

Cooper, na área de serviços, associando as ferramentas utilizadas no desenvolvimento de

serviços às fases do método Stage-Gates.

Palavras Chave: Gestão de Desenvolvimento de Serviços (GDS); Design de Serviços.
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ABSTRACT

This paper aims to undertake a careful review of the tools and techniques adopted in

the Service Design Management (SDM), which is a new field of study, and thus contribute to

the systematization of knowledge in this area. Based on an extensive literature review on

methods of product development, the aim is to analyze the potential application of Stage-

Gates' method, proposed by Cooper in the area of services, combining the tools used in

development ofthe phases within the methodology ofCooper's Stage-Gates method.

Key-words: Service Design Management; Service Design
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•INTRODUÇÃO

No mundo globalizado atual, é notória a expansão do setor de serviços, configurando-se

como um impulsionador da economia. Os serviços constituem-se em fator central da atividade

econômica de qualquer sociedade, e, no entender de Lovelock & Wright (2002), tendem a se

diversificar cada vez mais para atender aos anseios sociais no que se refere à geração de empregos

e renda e à possibilidade de suporte à produção e comercialização de bens.

Apesar da importância econômica, o setor de serviços ainda é pouco estudado nas

escolas de negócios. Tenta-se, ainda, importar, nem sempre com sucesso, o conhecimento

desenvolvido no ambiente industrial, procurando aplicá-lo em situações de serviços.

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o setor de

serviços não apenas é o maior da economia, mas inclui também atividades que são geralmente

intensivas no fator trabalho.

janeiro .. abri'· julho- outubro- j neiro-
março junho setembro dezembro nlarço

Setores e subsetores 2001 2007 2001 2007 2008
Agropecuária 30.224 36.694 29.203 2~726 39.010
dt.stria 142.557 158.579 164.871 162.908 1-16.755
Extrativa mineral 9.671 9.457 11.535 12.529 12.438
Transformação 86.672 100.110 103.269 99.051 84.982
Construção civil 26.177 28.326 30.443 30.928 30.215
Prod. e distrib .de eletricidade. gás e água 20.036 20.685 19.624 20.401 19.121
Serviços 3-10.959 352.3'9 357.637 390.160 374.916
Comércio 54.069 58.700 61.555 65.483 61.937
Transporte, armazenagem e correio 27.611 29.093 30.752 33.633 31.295
Serviços de informação 19.220 20.431 21.719 23.044 20.458
Interm. financ, seguros, prev. complem. e
servo rei. 42.539 41.609 39.734 43.448 48.182
Outros serviços 73.981 75.227 76.761 82.137 80.228
Ativ. Imobiliárias e aluguel 47.127 48.078 47.984 49.319 50.138
Adm., saúde e educação públicas 76.412 79.250 79.132 93.097 82.678

Valor adicionado a preços básicos 513.740 547.661 551.710 577.794 560.682
Impostos líquidOSsobre produtos 85.108 87.498 93.521 101.788 104.843
PISapreços de mercado 598.848 635.160 645.231 679.583 665.525
Consumo das famOias 370.152 382.752 390.453 414.187 412.305
Consumo do governo 114.254 119.353 119.078 150.626 124.858
Formação bruta de capital fixo 99.910 110.981 118.574 120.092 121.702
Variação de estoque 4.286 9.628 7.125 -11.741 11.429
Exportação de bens e serviços 83.152 87.689 93.881 90.221 79.209
Importa!ião de bens e servixos (-~ 72.905 75.243 83.880 83.803 83.978

Figura 1: PIB brasileiro - Valores a preços correntes (Milhões de Reais)
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Contas Nacionais.

Dessa forma, o estudo sobre as teorias e práticas que envolvem a gestão dos serviços,

que visa a agregação de valores e a criação de excelência competitiva, tem como foco

principal o atendimento das partes interessadas no negócio da empresa. Para Cronin & Taylor
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I 1992), a busca pela excelência em serviços e a mensuração da qualidade dos serviços vêm

endo uma estratégia efetivamente utilizada por organizações para a obtenção de "vantagem

ompetitiva". Por isso, o presente estudo tem como objetivo realizar uma análise criteriosa

das ferramentas e técnicas adotadas na Gestão de Desenvolvimento de Serviços (GDS),

ontribuindo assim com a sistematização de conhecimentos nessa área.

Ao longo da pesquisa, perceberemos que muito do que foi encontrado na literatura

obre desenvolvimento de serviços foi importado do ambiente industrial. Assim, a união das

áreas de Design, Administração de Empresas e Marketing busca contribuir com a criação de

modelos de gestão de desenvolvimento de serviços, que procuram, mais do que nunca, estratégias

de inovação e diferenciação dos serviços.

Quanto à metodologia adotada para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi

elecionado o método de revisão bibliográfica, que caracteriza-se como um estudo teórico e

que coloca o pesquisador em contato direto com o que há publicado sobre o assunto, levando-
,

o a analisar o tema, objetivando chegar à conclusões inovadoras.

Desta maneira, para se explorar este assunto, serão abordados temas como "Gestão do

Desenvolvimento de Serviços (ODS)" e "Design de Serviços", que são novas áreas de

conhecimento e que dão um novo enfoque aos serviços. Assim, este trabalho buscará

investigar ferramentas e técnicas, com o propósito de contribuir com a sistematização de

conhecimentos na área de gestão de desenvolvimento de serviços.

Assim, na revisão bibliográfica, temas como "Serviços", "Gestão de Serviços",

"Gestão de Desenvolvimento de Serviços (GDS)" e "Design de Serviços" serão apresentados.

Logo após serão mostradas várias ferramentas utilizadas no desenvolvimento de serviços,

como "Fluxograma", "Service Blueprinting", "Mapeamento de Serviços", entre outras. Além

disso, será possível perceber que existem técnicas de engenharia, tais como "Método de

Taguchi", "Controle Estatístico do Processo" e "Poka- Yoke", que também podem ser

empregadas com sucesso no setor de serviços, mesmo que ainda de forma incipiente. Assim,

através da análise do Método Stage-Gates proposto por Cooper, procurará se fazer uma

adaptação da mesma ao setor de serviços.
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TODOLOGIA DE PESQUISA

o método de pesquisa adotado foi o de revisão bibliográfica. Para Lakatos & Marconi

_ 03), a finalidade da revisão bibliográfica é colocar o pesquisador em contato com o

JlI:.JI..:&.-": imo possível do material escrito, publicado ou registrado sobre o tema em estudo.

Segundo Gil (2002) este método é indicado para possibilitar a construção de hipóteses,

para tomar a visão do problema mais específica. A principal vantagem desta abordagem é

.. Ide pennitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 'ampla do

e aquela que ele poderia pesquisar diretamente (GIL, 2002, p. 30). Porém, deve-se salientar

e para qualquer procedimento de coleta de informações que se adote, é necessário sempre

aminá-Io criticamente e ver até que ponto ele será confiável e válido.

Assim, a revisão bibliográfica se desenvolveu a partir de uma análise criteriosa de

at~riais já elaborados, constituídos de livros, publicações periódicas e impressos diversos .

. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 SERVIÇOS

,
. Dadas a diversidade e a complexidade do conceito, é muito dificil defmir serviços. E o

ue nos explica Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005). Segundo eles, não existe uma defmição

onnal universalmente aceita sobre serviços, porém, todos os teóricos do assunto defmem

aspectos comuns, como intangibilidade, consumo simultâneo e alguma ou total participação

o cliente. Considera-se a presença do serviço em todas as atividades econômicas, sendo este

um produto que não é um bem fisico ou fabricado, geralmente consumido no momento em

ue é produzido, fornecendo um valor agregado intangível, ou seja, é uma experiência

perecível, desenvolvida para um consumidor que desempenha o papel de co-produtor. Para

Kotler (1994, p. 403) um serviço é "qualquer ato ou desempenho que uma parte pode oferecer

a outra e que seja essencialmente intangível e não resulta na propriedade de nada. Sua

produção pode ou não estar vinculada a um produto físico".

Percebe-se, portanto, que toda empresa, de alguma forma, oferece serviços. Mesmo

sendo predominantemente industrial, na hora em que estiver vendendo seus produtos ao

consumidor ou ao distribuidor, ela estará prestando um serviço. Essa interação, na hora de se
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,ncretizar uma venda, será percebida pelo cliente ou revendedor, como um serviço de boa ou

á qualidade.

Além do chamado front-office (ou linha de frente), a parte visível e interativa, o

. tema de serviço é composto também por uma área de suporte, onde o cliente não participa

o processo, chamada de back-room (ou linha de apoio). Enquanto no front-office a incerteza,

ariabilidade e a dificuldade de controle são as principais características, no back-room as

·vidades podem ser realizadas de forma mais padronizadas e previsíveis. A avaliação do

ack-room não sofre julgamento direto pelo cliente, porém constitui etapa importapte para a

onstrução final do conceito de qualidade do serviço (FITZSIMMONS & FITZSIMMONS,

_005).

Desta forma, resumidamente, pode-se dizer que serviço é um desempenho,

ssencialmente intangível, que não resulta na propriedade de algo, podendo ou não estar

igado a um produto fisico. Ele não pode ser facilmente especificado, nem pode ser, na
,

aioria dos casos, realmente experimentado antes de sua compra. Além disso, possibilita

iferenciação, personalização e customização com bastante flexibilidade.
,
E preciso destacar que os serviços apresentam características particulares que os

·diferenciam das demais atividades. São elas:

•Participação do cliente no processo de serviços: A presença do cliente no local do serviço

requer atenção ao ambiente físico onde ocorre o processo, pois as instalações devem ser

projetadas sob a perspectiva do cliente. Assim, as evidências físicas favorecem a avaliação

por parte do cliente a respeito da qualidade do serviço prestado. Além disso, em muitos casos

os clientes participam como co-produtores do serviço, pois o processo depende da

participação ativa dos mesmos.

• Simultaneidade: Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), os serviços são criados e

consumidos simultaneamente e, portanto, não podem ser estocados. Por esse motivo, é

impossível utilizar estratégias comumente utilizadas em manufatura (estoques), o que dificulta

suportar as flutuações de demanda. Em operações de serviços, a solicitação do cliente é que

dá origem ao serviço (demanda) e, não raro, ele deve estar presente durante todo o processo.

•Mercadoria perecível: Todo serviço é perecível. Como não pode ser estocado, caso ele não

seja consumido seu valor é perdido para sempre. Nesse sentido, um aspecto importante nos

serviços é a conveniência de local e horário, aumentando a disponibilidade de acesso por parte

do cliente.
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•Intangibilidade: Para relatar a intangibilidade, Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) afrrmam

que serviços são idéias e conceitos, enquanto os bens são objetos. Por isso, inovações em

serviços não são patenteáveis.

•Heterogeneidade: Diferente dos bens, que são padronizados de tal forma que se conseguem

semelhanças impressionantes entre os itens, os serviços combinam dois fatores que dificultam

um desempenho uniforme: sua natureza intangível e a participação ativa do cliente no

processo.

Porém, conforme ressaltam Mendes & Toledo (1998) em sua pesquisa sobre ,serviços

bancários, nem todos os serviços possuem todas estas características de intangibilidade,

inseparabilidade, heterogeneidade e perecibilidade em sua plenitude e muitas das empresas do

setor de serviço não assimilam e nem reconhecem estas características em seus serviços.

O setor de serviços é também denominado Setor Terciário. Neste caso, conforme

leciona Teodósio (2001), a noção de cliente se expande a vários públicos interessados, desde

os beneficiários diretos dos serviços até a sociedade como um todo. No âmbito da economia,

sua expansão representa uma das maiores mudanças verificadas no século xx. Costuma ser,

normalmente, o setor que mais emprega em diversos países.

3.2 GESTÃO DE SERVIÇOS

Estamos vivendo a era dos serviços. A transição de uma economia baseada na

produção para uma baseada nos serviços é uma das tendências mais importantes do mundo

empresarial moderno. A necessidade e a oportunidade de se alcançar níveis de excelência

nesta área nunca foram tão importantes. No entanto, o grande desafio ainda é atingir e manter

o padrão de qualidade que os clientes desejam e esperam.

A indústria dos serviços vem evoluindo nos últimos 10-15 anos. O dinamarquês Claus

Moller (1994, p. 157) explica:

"Para que uma empresa de serviços sobreviva, é vitalmente importante que ela registre a

percepção, pelos recebedores do serviço, da qualidade subjetiva. Estudos mostram que os

clientes muitas vezes decidem mudar de fornecedores quando estão desapontados com a

qualidade subjetiva de um serviço ".

A título de esclarecimento, a qualidade subjetiva defmida por Moller (1994) deve ser

entendida como a que vem diretamente do provedor do serviço e pode ser representada pela

atitude, comprometimento, flexibilidade e fundamentalmente atenção que esse provedor pode
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assar para o cliente, que a perceberá pela atmosfera, solução de atendimentos e cumprimento
•e compromISSOS.

Nos países desenvolvidos, o setor de serviços é o que mais gera empregos e o que

resenta maior participação no produto interno bruto. No Brasil isto não é diferente, como

ode ser percebido na figura 1

I abela 1: Distribuição percentual das pessoas ocupadas, por ramos de atividade, na Região
etropolitana do Rio de Janeiro entre os anos de 1990 e 2000.
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Em maior ou menor volume, todas as empresas vendem serviços. E o bom serviço

tomou-se um elemento fundamental na luta pela competitividade. Outro indicador de

importância nesta área advém da nova forma de tratar o cliente e de se pensar as operações

internas da empresa com a introdução do conceito de cliente interno. Ou seja, os serviços vêm

assumindo crescente importância no mundo dos negócios e tudo indica que esta tendência irá

permanecer. Afmal, as empresas prestadoras de serviços vivem ou morrem pela qualidade do

serviço que prestam.

Enfim, percebe-se que o avanço da concorrência local e internacional vem crescendo

de forma acelerada nas últimas décadas e, para as empresas, o acompanhamento da evolução

do mercado tem-se traduzido numa crescente preocupação com a gestão do serviço que

oferecem.

Segundo Karl Albrecht (2000, p. 21), Administração de Serviços é um enfoque

organizacional global que faz da qualidade do serviço, tal como sentida pelo cliente, a

principal força motriz do funcionamento de uma empresa. Entende-se por qualidade do

serviço a diferença entre a expectativa que os clientes têm do serviço e a percepção do serviço

recebido de fato. Ou seja, ter "gestão em serviço" é obter excelência competitiva, tendo como
,

foco principal o atendimento das partes interessadas no negócio da empresa. E pensar

sistemicamente as relações com clientes, fornecedores e mercado, a fim de se desenvolver

estratégias e operações inovadoras que visam agregar valor aos serviços prestados.
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3.3 GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS (GDS)

A Gestão de Desenvolvimento de Produtos e Serviços (GDPS) é uma área nova de

onhecimento, sendo o tópico Serviço, o que mais demanda por trabalhos científicos. Santos e

Varvakis (2001) constataram que, no que se refere à área de projeto do produto, pouco tem

sido feito no sentido de dar suporte ao desenvolvimento de novos serviços ou na análise do

projeto de serviços existentes.

A maior parte da literatura disponível sobre projeto e desenvolvimento de produtos

trata de bens tangíveis, não considerando de forma adequada (sem as devidas adaptações) o

desenvolvimento de produtos intangíveis, tais como aqueles oferecidos por organizações

prestadoras de serviços. Por isso, a Gestão de Desenvolvimento de Serviços (GDS) tem se

ornado uma importante referência de competitividade em muitas organizações de serviços

(DE BRENTANI, 1995; FITZSIMMONS & FITZSIMMONS, 2005; MENOR et ai., 2002). O

trabalho empírico e teórico sobre o desenvolvimento de novos serviços localiza-se no campo

de integração ou na linha limítrofe da Pesquisa de Marketing e da pesquisa sobre a

Administração da Produção (KARMARK, 1996). Além disso, vários pesquisadores da

Engenharia têm explorado a aplicação da teoria de desenvolvimento de novos produtos para

serviços. Assim, percebe-se que esta demanda da área de serviços vem sendo suprida pela

adaptação das descobertas dos trabalhos científicos da área de produtos tangíveis (DE

BRENTANI, 1995). Neste sentido, fica claro que o tópico da pesquisa sobre o desenvolvimento

de novos serviços é vasto, multidisciplinar, sendo visto sob várias perspectivas acadêmicas1•

Contudo, para o campo de serviços, ainda são poucas as pesquisas que abordam os

fatores que contribuem para o sucesso ou fracasso de um projeto ou programa de projetos de

uma empresa (DE BRENTANI, 1995). As conclusões do trabalho de De Bretani (1995)

mostram que o sucesso de um novo serviço está diretamente relacionado:

a) ao grau de encaixe das características e funções do serviço com as necessidades

do cliente,

b) à sinergia do serviço com a imagem estabelecida pela empresa e os seus recursos;

e

c) à utilização de alguma forma efetiva de se gerenciar o processo de

desenvolvimento de um serviço.

1 Estas perspectivas podem ser vistas no trabalho de (KARMARK, 1996).
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3.3.1 GESTÃO DE DESIGN

A expressão Gestão do Design (GD) foi usada pela primeira vez em 1965, quando o

governo britânico instituiu uma premiação para empresas que aplicassem uma abordagem

integrada para as atividades de design de maneira a contribuir com a qualidade e que fosse

percebida por todo mundo. Aos poucos, com a popularização nas corporações, a gestão do

design passou também a denominar um instrumento que auxilia os gestores da empresa a

trabalharem com a abordagem de resolução de problemas própria do design: valorizar o

projeto, o conceito e a estética. Em outras palavras, trata-se de inserir a cultura do design na

empresa e descobrir como essa ferramenta pode tomá-la mais competitiva.

Gestão de Design, segundo Wolf (1998), "é a organização e coordenação de todas as

atividades de design, baseada nos objetivos e valores defrnidos pela empresa." Deve fazer

parte da missão da empresa e a premissa básica para sua eficiência é a consciência e a

aceitação do design como fator de qualidade e de estratégia pela gerência. Segundo a autora,

as atividades de GD se realizam nos processos operativos - a realização concreta dos

trabalhos a serem feitos - e nos processos estratégicos - defmição dos objetivos.

Design não é puramente estética, mas é também uma atividade que agrega valor às

empresas que desenvolvem esta competência. Tanto que, segundo Schoneweg (apud REIS &

SILVA, 2006): "Design é uma das ferramentas que tem sido utilizada para agregar valor aos

produtos e serviços, auxiliando na conquista de novos mercados. As empresas que já se

utilizam desta ferramenta, têm obtido resultados positivos na introdução de diferenciações

nos produtos e têm conseguido se destacar perante seus concorrentes." Já para Cobra (1986),

design é um dos compostos de serviço, e cuja função é descrever os principais componentes

de um serviço. Assim, percebe-se que, aliado a área de marketing, o design se transformou em

uma ferramenta de diferenciação entre as empresas.

Os modelos atuais de gestão baseados em sistemas de análise/controles e melhorias

contínuas não respondem mais de modo tão eficaz quanto à administração estratégica baseada

no desenvolvimento de produtos de modo sistemático. As empresas não encontram mais

respostas para seus problemas de crescimento lucrativo nestas técnicas apenas (Planejamento

Estratégico com visão interna, ERP - Enterprise Resource Planning, CRM - Customer

Relationship Management, TQM - Total Quality Management e outros sistemas orientados

para a rentabilidade e qualidade em si). O Pensamento de Design é o novo modelo de gestão

capaz de enfrentar os desafios e a complexidade do mundo atual, não só no âmbito dos



19

negócios como também nos temas públicos, como a saúde, habitação, educação, lazer e tantos

outros problemas de ordem social.

3.3.2 DESIGN DE SERVIÇOS

o Design de Serviços é um novo conceito de design, que se utiliza das técnicas

tradicionais do design (estética, usabilidade, simbolismo etc.) para se projetar ou redesenhar

serviços. Segundo a British Standard for Service Design2, Design de Serviços é a ger~ção de
,

informação pela qual um produto/serviço requisitado pode se tomar realidade. E um grupo de

instruções (especificações, desenho etc.) necessárias para se construir um serviço. Percebe-se,

então, que o design de serviços é uma estratégia que planeja e organiza as atividades de

serviço, a qual possibilita uma maior satisfação tanto ao usuário quanto ao pessoal de serviço,

humanizando a relação entre usuário e pessoal de serviço.

Enfim, é uma nova forma de se projetar serviços, usando visões, conhecimentos e

ferramentas do design, integrados a outros saberes e disciplinas, possibilitando uma mudança

profunda nas concepções do serviço.

2 Disponível pelo link:< http://www.isgconsulting.com.br/sobreisg.html > acesso em 20/03/2009

http://www.isgconsulting.com.br/sobreisg.html
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4. APRESENTAÇÃO DE MÉTODOS USADOS NA GDS

,
E comum encontrar na literatura publicações que fazem um levantamento das técnicas

de modelagem ou mapeamento de processos de negócios (BAL, 1998; MIERS, 1996), mas

não especificamente a representação de processos de serviços.

O artigo Designing services that deliver, escrito por Shostack (1984), foi um dos

primeiros trabalhos introduzidos na literatura a enfatizar o projeto de serviços sob a

perspectiva do processo. Nesse trabalho, a autora apresenta uma técnica de mapeamento de

processos de serviços chamada service blueprint, que pode ser utilizada tanto no projeto como

na análise do processo em si.

Na verdade, muitas das técnicas utilizadas para projetar processos de serviços podem

ser aplicadas tanto no projeto de novos serviços como na análise do processo de serviços

existentes. De acordo com Gummesson (1994), como não existe uma tradição em se projetar

novos serviços, freqüentemente é necessário que a metodologia de projeto de serviços

também seja adequada para a análise dos processos existentes.
,
A medida que as técnicas de representação de processos foram evoluindo, técnicas

mais sofisticadas foram sendo aplicadas em operações de serviços. Um bom exemplo é a

aplicação do IDEF-3 (Process Description Capture Method), uma técnica que foi inicialmente

desenvolvida para processos industriais. Ele é um dos integrantes da família de técnicas IDEF

(Integrated DEFinition Methods), que foi desenvolvida pela Força Aérea dos Estados Unidos

com o objetivo de descrever, especificar e modelar sistemas de manufatura (PLAIA &

CARRIE, 1995). Mesmo com sua aplicação na manufatura, Tseng et ai. (1999) demonstraram

ser bastante viável a aplicação do IDEF-3 na descrição de processos de serviços. Para isso,

Tseng et aI. (1999) fIZeram algumas simplificações e adaptações na técnica, visando a sua

utilização no caso específico das operações de serviços.

Além do IDEF-3, um conjunto de ferramentas da qualidade (todas de engenharia), como o

Método Taguchi, Poka-yoke, Análise de Benchmarking, Diagrama de Causa-Efeito, também chamado

de "Espinha de peixe", Controle Estatístico de Processo (CEP), vem sendo apresentado com detalhes

por Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005) como instrumentos de auxílio no desenvolvimento de novos

serviços. O método de análise do modo e efeito da falha (FMEA) também já foi relatado em estudos

para prevenir a ocorrência de falhas durante a entrega de serviços (ROTONDARO, 2002).
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Quadro 1: Técnicas Selecionadas
TlclllclI Ref~rlIICIII

Fmograma Tra4cioaaI Haniogton (1993), Harmgtoo n al. (1997)

Mapoftuxogama Ibmes (1982)

Scndc. Blu.printing Sbo~(198~, 1987)

Xingman-Bruodage (1991),
Mapeamento de Serviços

Kiogmap-Bruadage.' ai. (1995)

Estruua de Processamento de Ciemes SIaclc.1ai. (1997)

IDEF -3 apaptado Tseug .t ai. (1999)

FnsDmons &: Fitzs1rnmons(1998).
Jf'Q/k-Through-Audit (\\-IA)

Ko1joneo&. Reid (2000)

Análise de TtaDsaçio de SeJ'\;ço (STA) JobDstOll (1999)

Anáise de Beochmaddng FibsillillOns & Fitzsmnons (1998)

CODIrole [Estatístico] do Processo (CEP) Firlsimnons &. Fitzsirnmoas (1998)

nmA Vandenbnmde (1998)

Bebara &. ~ (1993);
QFD Echeveste .t ai. (2000);

Danilevicz &. RJ,eiro (2000).

Servqua1 Parasuraman fi aI. (19s.t)

Método Taguchi em Serviços Fnsimmons &. Fnsimmons (1998)

Polca- Yoke em Serviços Fnsimmons &. FitzàJ11100S (1998)

Fonte: O autor

Porém, como já explicitado, deve-se salientar que tem havido o desenvolvimento de

ferramentas e metodologias de desenvolvimento de serviços específicas para este setor. A

investigação dessas ferramentas e metodologias, bem como daquelas adaptadas do

desenvolvimento de produtos tangíveis, será objetivo do trabalho aqui proposto. Segundo

Menor et ai., (2002), o modo como estas ferramentas vêm sendo aplicadas, ou modificadas

para serem utilizadas no desenvolvimento de novos serviços, constitui uma importante

oportunidade de pesquisa.



22

Tabela 2: Origem das Ferramentas

ORIGEM

QUALIDADE DO PROCESSO ENGENHARIA

[Fluxograma e Mapofluxograma Método Taguchi

Service Blueprinting Poka-Yoke

Mapeamento de Serviços IDEF-3 Adaptado

Estrutura de Processamento de Clientes Análise de Benchmarking

Servqual Controle (Estatístico) do Processo

WaIk Thro1l:gh-Audit {WTA) [FMEA*

Service Transaction Analysis (STA) Quality Function Deployment
Fonte: O autor

4.1 FLUXOGRAMA E MAPOFLUXOGRAMA

Segundo Bames (1982), fluxograma é um gráfico que representa os diversos passos ou

eventos que ocorrem durante a execução de um processo, identificando etapas de ação

(realização de uma atividade), inspeção, transporte, espera e fluxo de documentos e registros.
,
E conhecido também com os nomes de flow-chart, carta de fluxo do processo, gráfico de

seqüência, gráfico de processamento, dentre outros.
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SERVIÇO
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ROTINA

Figura 2: Modelo de Fluxograma
Fonte: O autor

Para Schmenner (1999), o fluxograma de processo é uma descrição seqüencial que

destaca quais fases operacionais são executadas antes de outras e quais podem ser feitas em

paralelo. Para isso, são utilizados alguns símbolos padronizados, representando os elementos

do processo. Algumas vezes, para se visualizar melhor um processo, desenham-se as linhas de

fluxo em uma planta de edifício ou da área em que a atividade se desenvolve, para se mostrar

a direção do movimento. Desta forma, os símbolos do gráfico do fluxo do processo são

inseridos nas linhas para indicar o que está sendo executado. Esta representação recebe o

nome de mapofluxograma (BARNES, 1982).

Ou seja, se o fluxograma representa a seqüência lógica das etapas do processo

produtivo, o mapofluxograma representa a movimentação física de um item no layout.
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~ Cantral de produção
da argamassa

1 - Transporte da arsamassa até o estoque
2 - Inspeção no recebimento de argamassa
3 - Estoque geral de argamassa
4 - Transporte até a central de argamassa
5 - Estoque na central dê argamassa
6 - Transporte da argamassa

até a argamassadei ra
7 - Produção de argamassa
8 - Estoque da argamassa na masseira
9 - Transporte da argamassa até a equipa

10 - Estoque de argamassa junto à equipe
11 - Transporte da argamassa até o andar
12 - Estoque de argamassa na masseira do andar

I~

'----i--.r-- Estoque geral
da argamassa

Figura 3: Exemplo de Mapofluxograma de utilização de argamassa industrializada numa

a de construção civil.

Fonte: Disponível em [http://www.revistatechne.com.br/engenharia-civil/145/artigo-producao-de-

. estimento-de-argamassa-com-bombas-de-131696-1.asp]. Acesso em 07/06/09.

A grande vantagem do mapofluxograma é a possibilidade de visualização do processo

elado ao layout da área. Este fator favorece sobretudo os transportes, que podem ter suas

tas definidas no mapofluxograma. Ou Seja, as melhorias podem ser propostas levando-se

conta o ambiente fisico. Nos serviços, por exemplo, aspectos como distribuições de filas

-o visualizadas dentro de um processo de atendimento bancário, por exemplo. Além disso,

avés da demonstração gráfica, consegue-se um melhor entendimento de determinadas

tinas administrativas.

Krick (1971) cita uma limitação do mapofluxograma: dependendo da escala da planta

aixa, esta técnica se mostra confusa. Já com relação ao Fluxograma, este mesmo autor

orda duas desvantagens. Para ele, este método não dá idéia física de arranjo e não apresenta

a perspectiva global. Porém, com a utilização do Mapofluxograma estas desvantagens são

uladas.

4.2 SERVICE BLUEPRINTING

Um dos mais antigos e utilizados instrumentos de apoio no desenvolvimento de novos

erviços é o service blueprinting. Criado no início da década de 80, é um método sistemático

para analisar e representar os passos, em ordem cronológica, de um processo a fim de indicar

as dependências mútuas entre as atividades, pessoas e recursos que formam o serviço

SHOSTACK, 1984). Segundo Bitner (2008), esta é uma técnica bastante versátil que pode

ser usada tanto para inovação quanto para o melhoramento do serviço. A idéia é bastante
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simples: a empresa se põe no lugar de seus clientes para tentar entender o que funciona, o que

não funciona, e assim descobrir o que precisa ser mudado.

Esta ferramenta se utiliza de uma "linha de visibilidade" que separa o que é visível e

invisível aos olhos do cliente no processo de produção do serviço. Assim, segundo Zeithaml e

Bitner (2003), esta técnica consegue representar com precisão o sistema do serviço, para que

as diversas pessoas envolvidas na sua execução possam compreender e trabalhar com o

mesmo de forma objetiva, no que diz respeito aos seus próprios papéis ou aos seus pontos de

vista individuais. Portanto, de acordo com Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005), o service

blueprint é um mapa de todas as transações que constituem o processo de entrega do serviço,

no qual se identifica tanto as atividades de linha de frente (que envolvem o cliente) como as

atividades de retaguarda (que dão suporte à linha de frente).

Servir a
rei 'çao

aç Li Fr te

u

Pr para at--... t---.t
~ çAo

o aç Retag rda

Figura 4: Exemplo de um 'service blueprinting' para um processo de entrega de refeições em

um restaurante.
Fonte: Adaptado de Ramaswamy (1996, apud SANTOS & VARVAKIS, 2002, p. 5).

Segundo Brown et ai. (1994, apud SANTOS & VARVAKIS, 2002, p. 5), uma

diferença primária entre o service blueprint e o fluxograma tradicional de operações

industriais é que o primeiro incorpora o cliente e as ações do cliente no mesmo fluxograma

do resto da operação.

Porém, mesmo com toda a popularidade e facilidade de uso desta ferramenta, podem-

se encontrar algumas limitações na técnica. Tseng et ai. (1999, apud SANTOS &

VARV AKIS, 2002, p. 5) afirmam que pelo fato de ter a mesma estrutura do fluxograma

tradicional, o service blueprint não está focalizado na descrição da completa experiência do

cliente e, além disso, não é capaz de detalhar a informação sobre a experiência que o cliente

tem durante a prestação do serviço. Congram & Epelman (1995, apud SANTOS &
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VARVAKIS, 2002, p. 5) também criticam esta ferramenta, alegando que ela revela os

problemas inerentes da abordagem de fluxogramas. Esses autores questionam a ambigüidade

e a inconsistência no significado dos símbolos e ainda criticam os níveis de detalhe

inconsistentes que ocorrem no diagrama. Para Johnston (1999, apud SANTOS &

VARVAKIS, 2002, p. 5), muitas vezes o processo é documentado sob a perspectiva da

empresa, mesmo que o service blueprint considere as interações com o cliente

4.3MAPEAMENTO DE SERVIÇOS

Uma derivação interessante do service blueprint é a técnica conhecida como

mapeamento do serviço (KINGMAN-BRUNDAGE et aI., 1995). Como o próprio nome

sugere, esta técnica consiste em um mapa do serviço, onde tenta-se integrar as várias

dimensões envolvidas na gestão do serviço, desde a gerência da empresa até o cliente. Para

isso, ele divide os processos de serviços não somente em duas partes (linha de frente e

retaguarda), mas em cinco diferentes zonas (ver figura 3), a saber:

• zona do cliente, onde se encontram as atividades e decisões desempenhadas pelo

cliente;

• zona da linha de frente, onde estão situadas as atividades desempenhadas pelos

empregados que têm contato direto com os clientes;

•zona da retaguarda, que corresponde as atividades realizadas pelos empregados que

apóiam diretamente a linha de frente;

•zona de suporte, que envolve as atividades que suportam as três zonas anteriores;

• zona da gerência, que engloba as atividades que a gerencia realiza para apoiar o

encontro com o serviço;

A linha de visibilidade divide as duas primeiras zonas das três últimas. No mapa do

serviço o cliente ocupa o topo do diagrama, a gerência ocupa a base, enquanto as operações

de serviço se localizam no meio. De acordo com Kingman-Brundage et aI. (1995), o mapa do

serviço mostra como o pessoal de serviços manipula os componentes do serviço para fechar a

lacuna entre o gerente e o cliente.
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•

Figura 5: Exemplo de um Mapa do Serviço
Fonte: Kingman-Brundage et ai. (1995, p.28).

Shostack (1984) afirma que esse mapeamento permite à organização explorar todos os

aspectos inerentes a criação e a gestão de um serviço.

De acordo com Johnston e Clark (2002), o principal beneficio obtido pelo

mapeamento dos processos de serviços é o surgimento de uma visão e de um entendimento

compartilhado de um processo por todos os envolvidos e, assim, uma realização de seu papel

no processo de serviço, do princípio ao fun. Desta forma, segundo Santos (2000), a grande

diferença entre o mapa do serviço e o service blueprint é que o primeiro envolve a gestão do

serviço como um todo, e não somente o processo de entrega do serviço.

Mesmo com uma maior abrangência que o service blueprint no que se refere à gestão

do serviço como um todo, o mapa do serviço não apresenta grandes diferenças em relação ao

service blueprint no que se refere ao projeto e análise de processos. Dessa forma, pode-se

afirmar que ele possui as mesmas desvantagens do service blueprint. Johnston (1999)

considera que o mapa do serviço é um refmamento do service blueprint, mas, mesmo assim,

confirma que ele é orientado para a tarefa e não para o cliente.

4.4 BENCBMARKING

Num cenário de crescente competitividade, as empresas são cada vez mais

confrontadas com a necessidade de ferramentas de gestão que lhes permitam diagnosticar os
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fatores críticos do negócio, com o objetivo de corrigir rotas e de fazer mais e melhor. Esta

técnica existe para responder a esta necessidade e são muitas as empresas que a adotam como

instrumento de apoio à melhoria do seu desempenho.

A American Productivity and Quality Center - APQC, defme benchmarking como

"um processo contínuo de medição e comparação de processos de negócio de uma

organização com os líderes, em qualquer lugar do mundo, para obter informações que possam

auxiliar a organização a agir para melhorar sua performance" (APQC, 2001 apud MAZO,

2003, p. 25). Já para Spendolini (1994, p. 10), é um processo sistemático de avaliar produtos,

serviços e processos de trabalho de organizações que são reconhecidas como representante

das melhores práticas, com a finalidade de melhoria organizacional.

O processo genérico de benchmarking pode ser dividido em duas dimensões: Partes

Práticas e Partes Métricas. As primeiras são defmidas como os métodos que são usados. As

métricas são os efeitos quantificados da instalação das práticas. O benchmarking deve ser

abordado investigando-se inicialmente as práticas da indústria. As métricas que quantificam o

efeito das práticas podem ser obtidas ou sintetizadas em seguida. Esta técnica nada mais é,

portanto, que uma compreensão de práticas e depois sua quantificação para mostrar seu efeito
, .numerlCO.

A importância desta técnica fica no fato de que, além de descobrir oportunidades reais

de melhoria nas empresas, estabelece um mecanismo de aprendizagem contínua de novas

práticas e idéias dentro da empresa. Desta forma, favorece a existência de uma cultura de

melhoria e aprendizagem a todos os níveis da organização.

Uma das desvantagens da aplicação deste método é a dificuldade de adaptação das

informações observadas para a realidade da empresa, pois muitas vezes ocorre entre empresas

com realidades bem diferenciadas. Para Waqued (2002), um obstáculo seria encontrar

parceiros para promover o intercambio de informações, principalmente se concorrentes, além

das questões éticas, que muitas vezes acabam se tomando um entrave à aplicação do processo.

No entender de Bennis & Mische (1999), outra dificuldade encontrada é a transferência de

tecnologia e a adaptação dos fatos observados à realidade da empresa.

4.5 ESTRUTURA DE PROCESSAMENTO DE CLIENTES

Outra técnica utilizada para projetar processos de serviços é a estrutura de

processamento de clientes, apresentada por Slack et aI. (1997). Ao invés de mapear as
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atividades específicas de cada tipo de serviço, como fazem o service blueprint e o mapa do

serviço, a estrutura de processamento de clientes propõe um modelo genérico de atividades-

chave que são comuns à maioria dos processos de serviços. Assim, o processo do serviço

pode ser projetado por meio do planejamento de cada atividade genérica em cada caso

particular.

Enfim, pode-se dizer que a estrutura de processamento de clientes é um método de

diagramação que visa especificamente os fluxos de clientes, identificando algumas das

atividades-chave que podem ocorrer durante o "processamento" de clientes através da

operação, incluindo:

•A seleção - a decisão do cliente de escolher uma de diversas operações de serviço
, .pOSSlvelS;

•O ponto de partida - o ponto no qual o cliente faz o primeiro contato com a operação

escolhida, seja fisicamente ao entrar no sistema, seja remotamente, por telefone, por exemplo;

• O tempo de resposta - o tempo que um cliente deve esperar até que o sistema

responda;

•O ponto de impacto - o momento no qual o funcionário do prestador de serviço

começa a atender o cliente;

•A prestação - a parte do processo que presta o serviço principal ao cliente;

•O ponto de partida - ponto em que o cliente deixa o processo do serviço;

• O acompanhamento - as atividades do pessoal do prestador de serviços para

acompanhar/verificar o cliente, após a conclusão do serviço.
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o paciente escolhe se vai ao médico ou
flira o hospital

o paciente chega ao Pronto Socorro do
hospital

o paciente espera pelo médico

omédico encontra o paciente

omédico providencia tratamento

o paciente reg'stra a sa'da com a
recepcionista

VerificaçOes posteriores agendadas

Figura 6: Exemplo da estrutura de processamento de clientes para o pronto-Socorro de um hospital
Fonte: Slack et ai. (1997, p. 162)

É importante observar que essa técnica visa especificamente o fluxo de clientes,

identificando apenas as atividades que envolvem o cliente. Porém, devido ao estabelecimento

de atividades genéricas, o modelo gerado pela estrutura de processamento de clientes toma-se

muito distante da realidade quando se consideram processos de serviços específicos. De fato,

a rigidez da estrutura de processamento de clientes toma esse diagrama incapaz de descrever

com precisão a experiência do cliente.
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4.6 SERVQUAL

Com o propósito de mensurar níveis de expectativa e de percepção de serviços (e por

decorrência de satisfação e qualidade), Parasuraman et aI. (1984 apud Soares, 2005)

desenvolveram um modelo, rotulado de SERVQUAL, ou Escala SERVQUAL, que, de acordo

com seus criadores, é uma espécie de questionário que revela as maiores forças e fraquezas de

uma empresa na área de qualidade de serviço. Esta escala é constituída por 22 itens que

compõem as cinco Dimensões ou Determinantes da Qualidade (confiabilidade,

responsividade, garantia, empatia e tangibilidade), cujo emprego é realizado em duas etapas:

na primeira, são mensuradas as expectativas prévias dos clientes em relação ao serviço; na

segunda, são mensuradas as percepções dos clientes acerca do serviço prestado.

O gap, ou diferença entre a expectativa e o desempenho, é uma medida da qualidade

do serviço em relação a uma característica específica. Os critérios chamados de dimensões da

qualidade, determinados por Parasuraman et aI. (1984), são características genéricas do

serviço, subdivididas em itens, que delineiam serviço sob o ponto de vista do cliente que irá

julgá-lo.

O modelo gap, ilustrado na Figura 6, mostra a forma pela qual o cliente avalia a

qualidade do serviço e como a empresa pode avaliar analiticamente a qualidade de um serviço

prestado. O modelo, descrito a seguir, demonstra as influências das várias discrepâncias

ocorridas na qualidade dos serviços, e pode ser dividida em dois segmentos distintos: o

contexto gerencial e o contexto do cliente.
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Figura 7: Exemplo do Uso do Modelo de Gaps em Serviços
Fonte: ZeithamI, Parasuraman e Berry (1990).
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Porém, desde o seu desenvolvimento, esta ferramenta tem recebido críticas quanto à

validade das cinco dimensões da qualidade do serviço e ao seu poder de previsão a respeito da

fidelidade do cliente (BATESON & HOFFMAN, 2003).

Segundo Freitas et aI. (2006), apesar da enorme quantidade de críticas e deficiências

creditadas ao modelo/escala SERVQUAL, é inquestionável o seu impacto no âmbito da

avaliação da qualidade de serviços, sendo largamente aplicada em diversos setores, com

resultados positivos e satisfatórios e práticos.

4.7 WALK-THROUGH-AuDIT (WTA)

A WTA é uma espécie de auditoria do serviço, baseada em uma série de questões

dirigidas aos clientes e gerentes de serviços (FITZSIMMONS & FITZSIMMONS, 2005;

KOLJONEN & REID, 2000). A grande diferença entre a WTA e a Pesquisa de Satisfação do

Cliente, é que a WTA analisa a experiência do cliente ao longo de cada estágio do processo,

ao invés de fornecer somente uma avaliação global, como nas pesquisas de satisfação

(KOLJONEN & REID, 2000).

Comparando-o com o SERVQUAL, a diferença básica é que a Escala Servqual é uma

ferramenta de mensuração da qualidade que foca nas dimensões de qualidade do serviço e no

gap de serviço. Já o WTA é um levantamento sistemático com foco no cliente que visa
,

descobrir áreas de melhoria para a prestação do serviço. E constituída por numerosas questões

que abrangem diversas categorias de variáveis, visando entender a parte específica da

experiência de serviço (SERVICE SYSTEMS INNOVATION RESEARCH GROUP, 2009).
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Table 111Service evaluation survey - comparisons between study finn and benchmark firms

Client average ratings Management average ratings
Yung and 8enchmark law Yung and 8enchmark law

Wong law firm firms Wong law firm firms
Client service processing stages (n = 15) (n = 70) (n = 2) (n = 8)

Pre-arrival
1. Staff phone courtesy 4.47 4.93 4.50 4.25
2. Staff helpfulness 4.47 4.94 5.00 4.13
3. Staff's ability in listenlng to client's concerns 4.20 4.94 5.00 4.25
4. Clarity of staff's explanation of initial fees and 4.60 4.95 4.50 4.25

procedures
S. Convenience of appointment time 3.53 4.86 4.00 4.38

Arrival
1. Accessibility of law office 3.67 5.00 4.00 4.88
2. Promptness of greetings upon client's arrival 4.47 4.82 4.00 4.38
3. Appearance of law office 3.33 5.00 3.50 4.88
4. Comfort levei of the reception area 4.33 5.00 4.50 4.75
5. Suitability of reading materiais in reception area 4.60 5.00 5.00 4.63

Consultation
1. Estimate of time delay prior to meeting with legal 3.40 4.80 2.50 4.13

staff
2. Clarity of staff's explanation of service procedures 4.67 4.85 5.00 4.25

and fees
3. Staff's ability In listening to client's concerns 4.40 5.00 4.00 4.38
4. Extent to which client's opinion is solicited 4.13 5.00 4.50 4.63
5. Appropriateness of questions asked by staff 4.73 5.00 4.50 4.75
6. Comprehensiveness of staff' s preparation for the

meeting 4.73 5.00 4.00 4.75
7. Helpfulness of staff 4.33 5.00 4.50 4.38
8. Approachability of staff 4.27 5.00 4.50 4.63
9. Privacy levei provided during the meeting 4.87 5.00 5.00 4.75

10. Overall professionalism of staff 4.60 5.00 5.00 4.00
Aggregate performance assessment
1. lhe acceptability of overall waiting time 4.00 5.00 3.50 4.00
2. The overall atmosphere of the law office 3.47 5.00 3.50 4.88
3. The overall attitude of staff 4.27 5.00 4.50 4.38
4. The overall knowledge/competence levei of staff 4.73 5.00 4.50 4.13
S. The overall quality of service provided 4.33 5.00 5.00 4.13

Figura 8: Pesquisa de Avaliação do serviço
Fonte:Disponível em [http://www.emeraldinsight.comlfig/l 0801001 04004.png] Acesso em 29/04/09.

Mesmo com todas as vantagens, Johnston (1999) afrrma que a principal fraqueza da

WTA é que a análise através de questões sistematicamente estruturadas pode comprometer a

flexibilidade requerida para avaliar as percepções do cliente ao longo do processo.

4.8ANÁLISE DE TRANSAÇÃO DE SERVIÇO (ST A - SERVICE TRANSACTION ANALYSIS)

Assim como na WTA, na Análise da Transação de Serviço o processo é avaliado do

ponto de vista do cliente. Para isso, a técnica combina quatro elementos críticos: o conceito do

serviço, o processo do serviço, a avaliação da qualidade em cada transação, e a interpretação
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do serviço pelo cliente (JOHNSTON, 1999). Para sua operacionalização, esta técnica se

utiliza de um formulário denominado "folha de análise da transação do serviço".

Na STA, tanto a avaliação como a descrição do processo são feitas pelo cliente.

Mesmo que a WTA avalie o processo segundo a percepção do cliente, esse processo é

previamente mapeado pela empresa e não pelo cliente. Já na Análise da Transação de Serviço,

o cliente é quem descreve e avalia as transações, que podem ser ou não percebidas em

diferentes ocasiões. Dessa maneira, o processo é descrito como ele realmente ocorre e como

ele realmente é percebido pelo cliente.

FOLHA DE ALISE DA RA SAçAo DE SERViÇO
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Figura 9: Exemplo de uma 'Folha de Análise da Transação de Serviço'
Fonte: Adaptado de Johnston (1999, p. 106).

Entretanto, mesmo com toda a simplicidade e orientação para o cliente, pode-se

onstatar algumas limitações. Para Johnston (1999), embora bastante oportuno, o fato de
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tilizar pessoas que se passam por clientes (e não os próprios clientes), pode gerar algumas

Idistorçõesno resultado.

4.9 QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD)

. O método de Desdobramento da Função Qualidade (QFD) , tem sido destacado na

iteratura como uma ferramenta para assegurar que as necessidades dos clientes sejam

endidas. Criado para operacionalizar o processo de Planejamento da Qualidade, o QFD

onsiste basicamente em uma série de relações causa e efeito representadas através de

atrizes. Em sua origem, ele era executado através de simples diagramas de causa e efeito.

orém, o mesmo foi aperfeiçoado visando um melhor entendimento dessas relações de causa

efeito e a priorização destes.
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Figura 10: Matriz da Casa da Qualidade do QFD:
Fonte: Rozenfekd et aI. (2006, p. 227).
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Tabela 2: Descrição dos campos da matriz QFD

Campo Nomenclatura Descrição

1 Requisitos dos clientes Relação dos requisitos considerados como
relevantes na perspectiva dos clientes

2 Importância dos requisitos dos clientes Ponderação dos requisitos segundo
importância atribuída a eles pelos clientes

,

Avaliação comparativa com produtos / pro-!

3 Benchmarking competitivo cessas concorrentes realizada pela empre-
sa e pelos clientes

4 Requisitos do produto/processo Definição dos principais requisitos técnicos
do produto/processo.

5 Matriz de relacionamentos Correlação entre requisitos dos .clientes e
requisitos do produto/processo
Definição das especificações-meta do

6 Quantificação dos requisitos do produto/processo a partir do grau de
prod uto/processo importância dos mesmos definido por meio

da correlação com os requisitos dos clientes

7 Matriz de correlação Avaliação do frade-offs existentes entre os
requisitos do produto/processo

Fonte: Adaptado de Rozenfekd et aI. (2006).

Mesmo sendo amplamente utilizado no desenvolvimento de produtos tangíveis, por

seu caráter genérico, o QFD também tem sido aplicado no desenvolvimento de novos

erviços, conforme pode ser visto nos trabalhos empíricos de: Behara & Chase (1993),

Echeveste et ai. (2000) e Danilevicz & Ribeiro (2000). No Japão, esta aplicabilidade já é uma

ealidade. Nos EUA, apesar de em menor número, empresas corno a Florida Power & Light já

descobriram no QFD uma maneira de melhorar o serviço ao cliente. No Brasil, porém, ainda

não é de conhecimento público a utilização do QFD por empresas de serviços.

Tax & Stuart (1997 apud MELLO & CHIMENDES, 2006) consideram este método

orno uma técnica capaz de lidar com as inter-relações entre os atributos desejados pelos

clientes e os sistemas necessários para atingir os objetivos de desempenho. Porém, no

entender de Cam (1992 apud FIATES, 1995), ainda há uma dificuldade em se traduzir para o

lanejamento dos serviços os desejos dos consumidores, tais como: café gostoso, ambiente

agradável, serviço cortês, etc., Neste sentido, esta metodologia possui a característica de

aptar estas necessidades, expectativas e desejos do consumidor e traduzi-las para todos os

I rocessos da organização, de forma a garantir a qualidade requerida pelo cliente em cada

tapa do processo.

Ou seja, o QFD é uma ferramenta que possibilita "ouvir" a voz do cliente e ordená-la

e modo a facilitar a análise de suas necessidades que são transformadas em requisitos para a

melhoria do produto/serviço.
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4.10 PROCESS DESCRIPTION CAPTURE METROD (IDEF-3)

Conforme já explicitado, o IDEF-3 é uma técnica que foi inicialmente desenvolvida
,

para processos industriais. E um dos integrantes da família de técnicas IDEF (Integrated

DEFinition Methods), que foi desenvolvida pela Força Aérea dos Estados Unidos com o

objetivo de descrever, especificar e modelar sistemas de manufatura. Alguns pesquisadores,

como Tseng et ai. (1999) realizaram simplificações e adaptações na técnica, visando a sua

utilização no caso específico das operações de serviço.

As operações de serviço são divididas em duas partes: aquelas nas quais há contato

com os clientes e aquelas em que não há, limite este chamado de "linha de visibilidade do

cliente". A parte referente ao contato com o cliente é dividida em duas partes: o ambiente

inanimado e o serviço personalizado. Os benefícios com a percepção do cliente são

alcançados nos contatos entre clientes e o pessoal responsável pelo atendimento direto, que

são responsáveis por certas tarefas, e os ambientes inanimados, que funcionam para os

clientes.

En rar na loja Procurar e Passar pelo
••• role ar i ens ••• • •... •••• caixa e sair

2 3

Figura 11: Diagrama de IDEF-3 adaptado - Exemplo da Aplicação da Técnica em um
upermercado, onde é mostrada a seqüência de atividades no mais alto nível de hierarquia.

Fonte: Tseng et ai. (1999, p. 57).

o IDEF-3 adaptado por Tseng et ai. (1999) considera a participação do cliente no

nerviço, descrevendo o processo por meio de diagramas e iivnformações adicionais para cada

atividade. A representação exata da seqüência de atividades permite mapear a experiência que

cliente tem durante a prestação do serviço. Uma das características do IDEF-3 proposto por

seng et ai. (1999) é a não representação das atividades de retaguarda, ou seja, as atividades

lém da linha de visibilidade do cliente (SANTOS & VARVAKIS, 2002). Pode-se considerar

orno exemplo o processo de atendimento de um restaurante, onde as atividades da cozinha

stão além da linha de visibilidade do cliente, ou seja, não fazem parte do grupo de atividades

nde existe interação direta com o cliente.

Há de se ressaltar que, conforme leciona Plaia & Carrie (1995), as pessoas têm uma

lendência de interpretar diagramas como uma seqüência de eventos, devido a cultura herdada
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dos fluxogramas. Este fato dificulta a compreensão dos IDEF's, pois sua ênfase não está na

seqüência de atividades, mas no conteúdo das atividades e nos recursos envolvidos no

processo.

Uma limitação do IDEF-3 adaptado é que ele não mostra as atividades da retaguarda,

como fazem o service blueprint e o mapa do processo.

4.11 FAILURE MODE ANDEFFECT ANALYSIS (FMEA)

A Análise do Modo de Falha e seus Efeitos é um método sistemático para identificar,

analisar e documentar modos de falhas potenciais, suas causas e seus efeitos (conseqüências)

no produto ou processo. Tem por finalidade:

• reconhecer e avaliar falhas potencialmente possíveis de ocorrer no produto ou

processo e suas conseqüências (efeitos);

• identificar ações que poderiam eliminar ou reduzir os riscos relacionados às falhas

potenciais;

• documentar de forma lógica estas informações de reconhecimento, avaliação e

prevenção de falhas (análise de risco);

O artigo de Vandenbrande (1998) sugere que o FMEA pode ter aplicações variadas

com apenas algumas alterações simples, mostrando que o método tem uma grande

abrangência e capacidade de adaptação. Em serviços, ele pode ser utilizado de diversas

maneiras. Uma delas é executando FMEA específicos, a fun de se avaliar as etapas do

desenvolvimento de um sistema, de forma semelhante a um produto. Estas etapas são: o

istema de Serviço, o Produto do Serviço e o Processo de Execução do Serviço. Uma outra

orma é a execução de um FMEA que englobe todas as características desde ° sistema de

serviço até o processo em si. Nesse caso, ele é utilizado para avaliar eventuais falhas, antes do

eu início, mas deve ser revisado enquanto os serviços estiverem ativos. Consegue-se, desta

orma, defrnir necessidades de alterações no serviço e estabelecer prioridades para as ações de

melhoria nesse serviço.

Portanto, o FMEA é uma técnica de avaliação de risco que visa identificar possíveis

desvios ou não conformidades de produto ou processo, de maneira a executar ações que

vitem ou minimizem a probabilidade de ocorrência e/ou a severidade de seus efeitos. Essa

etodologia também visa aumentar a efetividade dos meios de detecção das eventuais não

onformidades.
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Segundo Puente et ai. (2002), essa ferramenta é desenvolvida basicamente em dois

grandes estágios. No primeiro estágio, possíveis modos de falhas de um produto, processo ou

serviço são identificados e relacionados com suas respectivas causas e efeitos. No segundo

estágio é determinado o nível crítico, isto é, a pontuação de risco destas falhas, que

posteriormente são colocadas em ordem. As falhas mais críticas serão as primeiras do

ranking, e serão consideradas prioritárias para a aplicação de ações de melhoria. A

determinação do nível crítico dos modos de falha é realizada com base em três índices que são

o índice de severidade dos efeitos dos modos de falha, o índice de ocorrência das causas dos

modos de falha e o índice de detecção das causas dos modos de falha (LEAL, PINHO E

ALMEIDA, 2006).
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Figura 12: Procedimento geral FMEA
Fonte: Disponível em [http://smartengineering.blogspot.com/2007 01 01 archive.html]. Acesso em

5/05/09.

Para realização do FMEA é importante a formação de um grupo multidisciplinar

envolvendo especialistas com experiência em várias áreas, como: Qualidade, Produtos,

Processos e Produção.

Segundo Stamatis (2003) e Palady (1997), suas principais vantagens, entre outras, são:

i- Melhoria da qualidade, confiabilidade e segurança de produtos e/ou serviços;

ii- Melhoria na imagem e competitividade da empresa frente aos seus clientes;
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iii- Auxílio na melhoria da satisfação dos clientes;

iv- Auxílio para identificar procedimentos de diagnósticos de falhas.

Sim

Sm Sim

m

Sim

Figura 13: Procedimento Para Prevenção de Falhas
Fonte: Costa (2007).

4.12 CONTROLE [ESTATÍSTICO] DO PROCESSO (CEP)

o desempenho de um serviço é frequentemente avaliado por indicadores-chave, que

podem ser estatísticos ou não. Por exemplo, a eficácia do programa de prevenção ao crime de

um departamento de polícia é avaliada pela taxa de criminalidade, e o desempenho de um

caixa de banco é avaliado pela exatidão de seus balanços ao final do dia.

O que acontece se o desempenho de um processo de serviço não for o esperado?

Geralmente inicia-se uma investigação para identificar a causa do problema e para sugerir

ações corretivas; no entanto, as variações de desempenho podem resultar de ocorrências

aleatórias e não ter uma causa específica. Quem toma as decisões precisa detectar a verdadeira
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degradação no desempenho do serviço e evitar mudanças desnecessárias em um sistema que

está se comportando corretamente. (FITZSIMMONS & FITZSIMMONS, 2005).

Porém, normalmente, uma organização tem pouco ou nenhum controle sobre as ações

e atitudes que o cliente assume ao participar da produção do serviço. Além disso, os

funcionários e os outros recursos que interagem com o cliente podem variar

significativamente em diferentes ocasiões para um mesmo tipo de serviço. Assim, a carta de

controle é uma forma de apresentação visual utilizada para marcar os valores de uma medida

de desempenho do processo (por exemplo, o tempo que um operador de auxilio a lista

telefônica gasta para atender uma chamada), para determinar quantas vezes um determinado

tipo de erro ocorreu, ou se o mesmo está sob controle. Ela pode ser feita através de
,

informações recolhidas dos clientes, como feedbacks e o boca a boca, por exemplo .

•

d m " • oi•

Figura 14: Exemplo de uma Carta de Controle
Fonte: Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005, p 167).

•IÇO

Figura 15: Carta de Controle Corretiva: Investigação Para Ações Gerenciais
Fonte: Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005, p. 162).

4.13 MÉTODO TAGUCHI .

Método Taguchi é uma técnica de garantia da qualidade no projeto de bens

manufaturados, que tem sido utilizada com sucesso no projeto de serviço. Um dos principais

objetivos desse método, segundo Slack et ai. (1997) é testar a robustez do projeto. O "projeto
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robusto" se fundamenta na idéia de que o serviço deveria ser capaz de manter seu

desempenho mesmo nas mais diversas condições. Como exemplo, pode-se citar o caso de um

restaurante, que deve - ou deveria - estar preparado para um pico de demanda repentino e

ainda manter seu padrão de qualidade.

O Método Taguchi pressupõe o planejamento e execução de experimentos com o

propósito de submeter o produto/processo a situações extremas, para depois analisar os dados

obtidos a partir de ferramentas estatísticas. O objetivo dos experimentos é a identificação de

maneiras de aperfeiçoamento do produto/processo de modo que este possa ser menos

suscetível aos ruídos do ambiente.

4.14 POKA-YOKE EM SERVIÇOS

Pode-se entender Poka- Yoke como um dispositivo à prova de erros em produção ou
,

na utilização. Por exemplo, é impossível retirar a chave da ignição de um carro com ele em

funcionamento.

Sua importância é explicada pelas palavras de Calarge & Davanso (2003). Segundo

eles, o erro é inerente ao ser humano; assim, é necessário compreender a natureza deste erro a

fim de preveni-lo e evitar que se manifeste novamente e produza um defeito (CALARGE &

DAVANSO, 2003). No entender de Tigre et aI (2002) é comum a ocorrência de erros na

prestação de serviços devido à falta de atenção de funcionários que executam a mesma tarefa

repetidas vezes. Para eles, ao se considerar a seqüência de eventos que ocorre na execução de

um serviço, identificam-se cinco diferenças que podem comprometer a qualidade, isto é, a

relação entre as expectativas do cliente e o serviço oferecido de fato. São estas:

A.Diferença de informação: O que o cliente espera é diferente do que o fornecedor

propõe.

B. Diferença de especificação: Descrição do serviço é diferente do oferecido.

C. Diferença de produção: O que é realizado é diferente do especificado.

D. Diferença de comunicação: A comunicação externa informa um serviço diferente

do que é efetivamente prestado.

E. Diferença entre o serviço esperado e o serviço recebido.



Os serviços podem ter atividades executadas pela empresa (servidor), bem como pe o

cliente. Para Gianesi & Corrêa (1996) tem-se dois pontos a serem observados no que se refere

à aplicação dos sistemas poka-yoke em serviços:

- Deve-se planejar a implantação dos dispositivos à prova de falhas, tanto por parte do

cliente como do servidor, visto que o cliente pode executar parte do processo e com isso

influenciar a qualidade da prestação do serviço;

- Como a interação com o cliente solicitante dos serviços pode se obter através de

vários meios de comunicação (fax, telefone, correspondência, centrais de atendimento, etc.)

os poka-yoke' s devem ser planejados levando-se em consideração estas diversas formas de

contato, buscando viabilizar uma melhor interação do cliente com a empresa.

No entender de Gianesi & Corrêa (1996) os dispositivos devem ser planejados de

acordo com a figura 16, que sugere os pontos possíveis de ocorrência de falha, tanto pela

empresa como pelo cliente:

Tar fa

Tan í 'ei

o do cont to

Figura 16: Tipos de Poka-Yokes em Serviços
"Fonte: Adaptado de Chase e Stewart (1993 apud GIANESI & CORREA, 1996, p. 215).

Para Harvey (1998, apud TIGRE et ai., 2002), uma série de medidas específicas

podem ser tomadas na busca de um maior desempenho em serviços, descrevendo aspectos da

cadeia de prestação de um serviço de qualidade que devem ser observados. Tais elos da

cadeia vão desde a correta identificação das necessidades do cliente, passam pela tradução de

tais necessidades em um desenho de serviço adequado e pela tradução deste em

especificações ou padrões, pela realização das tarefas em conformidade com os padrões

estabelecidos e vão até a criação de expectativas sobre a prestação do serviço para o cliente.

Os dispositivos poka-yoke' s podem evitar erros pelo método de controle e por

advertência - que funciona por meio de emissão de sinais sonoros e/ou luminosos, alertando a
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ocorrência de um problema, para que sejam tomadas as providências cabíveis para a sua

solução.

Alguns exemplos elucidam a aplicação do poka-yoke na prevenção de erros, segundo

Gianesi & Corrêa (1996): para o processo servidor tem-se bandeja de instrumentos cirúrgicos

com depressões que sinalizam a ausência dos instrumentos, onde o médico só fechará uma

incisão quando todas as depressões estiverem preenchidas (tarefa); sinos à porta de lojas

indicando a chegada de um cliente a ser atendido (tratamento) e tiras de papel envolvendo as

toalhas limpas e vasos higienizados em hotéis, evitando que o funcionário saia dos quartos

sem que o serviço tenha sido efetuado (tangíveis).

Para o processo cliente tem-se, a confirmação da reserva de horário de consulta

(preparação); dispositivos em caixas automáticos que só liberam as cédulas, após o cartão do

cliente ser retirado do terminal de auto-atendimento (contato) e sinal sonoro nos telefones

públicos quando o cliente esquece de retirar seu cartão após o uso, bem como, os

questionários de avaliação de desempenho de serviço (conclusão do contato).

No entender de Tigre et ai (2002) alguns erros podem ser prevenidos por meio de

treinamentos e manuais de procedimentos acompanhados de fotos com disposição ordenada

de elementos de forma padronizada e listas de conferência.

Para a correta utilização deste método, é necessário o conhecimento detalhado da

operação, a fim de se efetuar uma análise das relações efeito-causa-efeito que ocasionam um

problema, e é preciso que haja criatividade para a construção de dispositivos eficientes e

baratos, e que eliminem defmitivamente a(s) causa(s) origem do problema em questão.

5. MÉTODO SISTEMÁTICO DE DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS

Para entendermos a proposta de um método sistemático de desenvolvimento de

serviços é preciso entender as técnicas que a área de desenvolvimento de Produtos

desenvolve, para que seja feita uma adaptação.

No que diz respeito ao processo de desenvolvimento de serviço, as conclusões de

pesquisa de Griffm (1997) mostram que as empresas do setor de serviço estão menos

propensas a utilizar processos formais e sistemáticos do que as empresas de produtos

tangíveis. Os estudos de De Brentani (1995) também ressaltam que as empresas de serviços

carecem de técnicas, ferramentas e de uma metodologia sistemática para gerenciar projetos de
•novos servIços.
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Percebe-se, assim, a importância da adaptação de modelos bem sucedidos em produtos

tangíveis para serviços.

5.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS APLICADA A BENS

o Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) tem recebido especial atenção por

ser reconhecido como fonte de ganhos competitivos. Através da sua sistematização, as

empresas reduzem custos, aumentam a qualidade dos seus produtos e diminuem os tempos de

desenvolvimento. Para que essa sistematização seja efetiva é preciso que o PDP seja

melhorado continuamente, de modo que acompanhe a constante necessidade de

aprimoramento dos produtos a serem lançados.

A área da Gestão de Desenvolvimento de Produtos (GDP) é a que usa modelos de

referência para a melhoria do processo. De modo geral, desenvolver produtos consiste em um

conjunto de atividades por meio das quais busca-se, a partir das necessidades do mercado e

das possibilidades e restrições tecnológicas, e considerando as estratégias da empresa, chegar

às especificações de projeto de um produto, para que a manufatura seja capaz de produzi-lo

(ROZENFELD et ai., 2006).

Conclui-se, portanto, que gerenciar o desenvolvimento de novos produtos é lidar

principalmente com os riscos do processo. Um gerenciamento sistêmico e eficiente do projeto

é então necessário. Existem várias abordagens propostas para a análise e intervenções no

Processo de Desenvolvimento de Produto. Elas têm origens em diferentes áreas do

conhecimento, valorizando diferentes aspectos deste processo. Porém, como esta não é a área

de interesse deste estudo, este trabalho se focará apenas na metodologia proposta por Cooper

(2001), chamado Processo de "Stage-Gates".

5.1.1 O PROCESSO "STAGE-GATES"

Visando aumentar a eficiência do processo de desenvolvimento de produtos, o Dr.

Robert Cooper (2001) concebeu o processo 'Stage-Gates', uma metodologia que consiste

basicamente no seqüenciamento das diversas etapas (Stages) que compõe o Processo de

Desenvolvimento de Produtos e na defmição de um "portão (Gate)" de decisão anterior a cada

etapa. Dessa forma, existe a necessidade de um processo decisório que pode ser o de

prosseguir, modificar ou abortar o desenvolvimento antes que se prossiga para a próxima



etapa. Os portões funcionam de forma análoga aos pontos de controle de qualidade em uma

linha de produção. Ou seja, os objetivos dos gates são avaliar as atividades realizadas, c ·

escopo deve estar alinhado com a estratégia de negócios da empresa, e decidir se o process

tem condições de continuar ou se deve ser adiado, reprogramado ou mesmo cancelado.

Segundo esse método, o processo de inovação é dividido em estágios discretos e claramen e

identificáveis, cada um contendo uma série de atividades paralelas e multifuncÍonais.

entrada para cada estágio possui um portão, que serve como verificador da qualidade e

eficiência do processo anterior, sendo assim um "checkpoint" para o processo decisório de

seguir, abortar ou reavaliar o projeto em execução.
,
E importante salientar que nesse método nenhum estágio é propriedade de uma

determinada função. Por exemplo, não existe um estágio específico da área de produção.

Equipes multifuncionais, formadas por pessoas de marketing, P&D, manufatura e outras áreas

fonnam times de projetos.

Processo de Desenvolvimento de Produto

Gates »

Desenvolvimento PósPré

Planejamento
Estratégico

dos Produtos

Acompanhar Descontinua
Produtol r
Processo Produto

Planejamen- Projeto Projeto Projeto Prepara- Lançamen-
to nformacional Conceitual Detalhado çao to

Proces- I Gerenciamento de mudanças de engenharia

Figura 17: O PDP segundo o modelo 'Stage-Gates'
Fonte: Rozenfeld et ai. (2006, pg.44).

No esquema proposto por Rozenfeld et aI. (2006), há três macro-fases que dividem o

PDP em Pré-desenvolvimento, Desenvolvimento e Pós-desenvolvimento. Cada macro-fase

tem suas etapas específicas, para as quais são desenvolvidos gates próprios ao final, podendo

haver, ainda, gates intermediários às etapas. O objetivo de cada etapa é:

Macro-fase de Pré-desenvolvimento:
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• Planejamento Estratégico dos Produtos: tem como propósito central conduzir

uma avaliação do portfólio de produtos da empresa com o objetivo de decidir

quais serão descontinuados, mantidos e modernizados, bem como quais são os

potenciais projetos para novos produtos.

• Planejamento do Projeto: a partir de um projeto específico de produto, esta etapa

estabelece o escopo do projeto, defmindo, em linhas gerais, o produto, o time de

projeto e o orçamento necessário para o desenvolvimento do produto.

Macro-fase de Desenvolvimento:

• Projeto Informacional: esta etapa tem por objetivo levantar as informações

necessárias para uma avaliação mais acurada das possíveis alternativas de

projeto. Podem ser desenvolvidas nesta etapa: auditoria tecnológica, análise dos

concorrentes e pesquisa de mercado junto aos potenciais clientes.

• Projeto Conceitual: o objetivo aqui é a defmição do conceito do produto, na

perspectiva do cliente, e as possíveis soluções técnicas para o mesmo, as quais

deverão ser avaliadas comparativamente para que se decida pela solução que

melhor atenda as expectativas dos clientes e que seja, ao mesmo tempo,

compatível à capacidade técnica e de investimento da empresa.

• Projeto Detalhado: a partir da defmição do conceito e da solução técnica, o

produto será detalhado em todos os seus aspectos construtivos, podendo aqui

também envolver a concepção de embalagem e serviços agregados ao produto.

• Preparação da Produção: o projeto detalhado pressupõe a defmição das

condições de produção, portanto, nesta etapa são defmidos todos os recursos

necessários à produção do novo produto e o processo que será adotado para isto.

• Lançamento do produto: consiste basicamente na elaboração do plano de

marketing para o novo produto, defmindo assim as estratégias de comunicação

de marketing, a política de preço e as formas de distribuição do produto.

Macro-fase de Pós-desenvolvimento

• Acompanhamento do Produto: a duas estratégias para este etapa: uma de curto

prazo, para o qual se designa um membro do time de projeto para acompanhar o

desempenho do produto e do processo, e outra durante todo o ciclo de vida do

produto, quando são estabelecidos os mecanismos normais de acompanhamento

do desempenho de um produto no mercado.
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• Descontinuidade do Produto: o PDP não termina com o lançamento do produto

no mercado, mas sim com a sua descontinuidade. O objetivo desta etapa é

planejar a retirada do produto do mercado, defmindo quando e como será feito.

5.2. ADAPTAÇÃO DAMETODOLOGIA PARA APLICAÇÃO NO DESIGN DE SERVIÇOS.

Assim como para produtos tangíveis, para uma organização desenvolver novos

serviços com sucesso, minimizando o risco, é necessário que ela disponha de um processo

adequado de desenvolvimento desses serviços. Para atender a essa necessidade Silva et aI.

(2007) propuseram uma adaptação da metodologia de Stage-Gates para serviços, conforme a

figura a seguir:

Cuo
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Com xid

Figura 18: Método 'Stage-Gates' em Serviços
Fonte: SILVA et ai. (2007, p. 2)

Num exemplo típico do modelo stage-gates, o primeiro passo é a geração da idéia. A idéia é o

gatilho para o processo. Todas as fontes de idéias, sejam elas internas (idéias do pessoal de todos

níveis e todas as áreas) e externas (idéias e sugestões de clientes, fornecedores, vendedores etc.) à

empresa devem ser trabalhadas a fim de se obter o maior número de boas idéias (COOPER, 2001).

Perceba que conforme as etapas vão avançando, a complexidade e os custos do projeto

vão aumentando. Além disso, o grau de incerteza no início do processo é bem elevado,

diminuindo com o tempo. Mas, é justamente no início que se seleciona a maior quantidade de

soluções construtivas.
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,
E importante dizer que o modelo s/age-gates não deve ser uma "camisa de força" ou um

pacote de regras que tiram a flexibilidade do processo de desenvolvimento de serviços. Para Cooper &

Edgett (1999 apud FREITAS, 2003), todo processo deve ser revisado, redesenhado e melhorado na

organização pelo menos de dois em dois anos, sempre incorporando as melhores práticas em técnicas,

ferramentas e metodologias.

5.2.1 INDICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS VINCULADA À METODOLOGIA

.STAGE-GATES PARA SERVIÇOS

A metodologia Stage-Gates criada por Cooper apresenta a utilização de processos

formais, através das fases seqüenciais que compõem as etapas propostas, utilizando-se de

técnicas e de ferramentas para dar suporte às atividades. Além disso, ela ressalta a

importância de equipes multifuncionais com autonomia, para que o desenvolvimento e

entrega do serviço sejam facilitados. Ela ainda atenta-se para a voz do cliente através de

planejamento orientado para o mercado e considera a avaliação de resultado interno e externo

no momento de lançamento.

Quadro 2: Adaptação das Técnicas de Design de Serviços a Metodologia Stage-Gates

Objetivos FerramentasFases do Modelo
Metodologia Stage-Gates em Serviços

ase 1: Investimento Preliminar Visualizar o processo e gerar
documentos

Fluxograma e Mapofluxograma; Service
Blueprinting; Mapa de Serviço; IDEF-3

i ase 2: Investigação Detalhada Construção de um plano de negócios Benchmarking; QFD
"

ase 3: Desenvolvimento Criação de um plano para o
lançamento do serviço FMEA; Estrutura de Processamento de Clientes

Fase 4: Teste e Validação Indicar os gargalos do processo Método Taguchi; Poka-yoke
i Fase 5: Produção Total e
ançamento no mercado /
evisão Pós-Lançamento

Avaliar o Serviço na Prática Controle Estatístico do Processo (Internamente) /
Servqual; STA; WTA (Externamente).

Fonte: O autor

Desta forma, adaptando essa metodologia para utilização em serviços, ficaria assim:

Estagio 1: Investigação Preliminar: Johnston e Clark (2002) defmem o mapeamento

dos processos como a técnica de se colocar em um gráfico o processo do serviço para

orientação em suas fases de avaliação, desenho e desenvolvimento, uma vez que para se

gerenciar um processo é necessário, primeiramente, visualizá-Io.
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o objetivo desta etapa, portanto, é que este conjunto de informações técnicas e de

mercado gere um documento para uma futura decisão de continuidade ou não do projeto do

serviço. Assim, seria interessante utilizar-se nesta etapa as técnicas de mapeamento.

Ferramentas: Fluxograma e Mapofluxograma; Service Blueprinting; Mapa do

Serviço; IDEF-3.

Estagio 2: Investigação Detalhada: Partindo-se do processo mapeado, deve-se

identificar as atividades críticas que necessitam ser definidas com um maior nível de.

informações e, assim, elaborar os procedimentos ou roteiros para orientar a execução das

atividades.

O objetivo aqui é a construção de um plano de negócios para o desenvolvimento do serviço.

Ferramentas: Benchmarking; QFD.

Estagio 3: Desenvolvimento: Utilização de técnicas que permitam que todas as

informações relativas ao processo sejam usadas para melhorar o desenvolvimento do serviço

atual ou daqueles que ainda virão a ser desenvolvidos.

Esta etapa é altamente técnica e a mais longa do processo. O produto final deste estágio é a

entrega do serviço e um plano para o lançamento do serviço no mercado.

Ferramentas: FMEA; Estrutura de Processamento de Clientes.

Estagio 4: Teste e Validação: Nesta fase é interessante que o provedor do serviço

estude a capacidade produtiva (gargalos) de seu processo ainda na fase de projeto e

desenvolvimento do mesmo. Corrêa e Caon (2002) afrrmam que a 'medida da capacidade'

deve indicar a capacidade de processamento, introduzindo-se a dimensão tempo e medindo-a

em termos de fluxo por período, tornando-se fácil definir e medir a capacidade de uma

unidade prestadora de serviço. Assim, há uma necessidade de treinamento dos funcionários,

para que eles saibam como agir em situações adversas.

Tem como objetivos: testar e verificar as funções do serviço sob condições de uso;

analisar as reações e as intenções de compra dos clientes ao serviço; aprovar as operações e o

processo de entrega

Ferramentas: Método Taguchi; Poka- Yoke.

Estágio 5: Lançamento: Os avaliadores analisam os resultados obtidos na última etapa e em

caso de concordância, os planos de produção e de lançamento serão revistos e aprovados para
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a implementação em uma última etapa denominada Produção Total e Lançamento no

Mercado (stage 5).

Nesta fase, os planos de produção do serviço e de lançamento são implementados.

Passados um período de 6 a 18 meses após o lançamento do serviço no mercado, Cooper

(2001) recomenda que seja feita uma avaliação com a frnalidade de se checar se as previsões

relativas à atratividade do negócio se confrrmaram. Esta atividade é chamada de Revisão pós-

lançamento. Para que essa revisão seja feita de uma forma bastante proveitosa, é

recomendável a utilização de ferramentas de acompanhamento e avaliação.. Assim,

internamente pode se aplicar o Controle Estatístico de Processo e junto aos clientes o

SERVQUAL, o STA e o WTA.

Deve-se salientar que as pessoas que realizam os trabalhos nas etapas, não são as

mesmas pessoas que fazem parte do processo de avaliação nos Gates. Daí a importância de se

ter uma equipe multifuncional para se trabalhar neste processo.

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Ao analisar as ferramentas propostas, pode-se concluir que as mesmas foram

desenvolvidas e/ou adaptadas para diferentes aplicações e com diferentes objetivos. Isso

demonstra que dificilmente irá se encontrar uma que se adeqüe a todas as situações. Assim, a

metodologia Stage-Gates, criada em 2000 pelo Dr. Robert Cooper, que já se mostrou

consolidada para bens tangíveis, se mostra bastante útil também para bens intangíveis, pois

em cada etapa do processo, um tipo diferente de ferramenta é utilizado. Assim, apesar de

ainda carecer de estudos para o setor de serviços mostra que é possível usar esta mesma

metodologia também para bens intangíveis.

Porém, como trata-se de um tema ainda pouco abordado nas escolas de negócio,

entender diferentes maneiras de se trabalhar a Gestão de Desenvolvimento de Serviços

(GDS), bem como o desenvolvimento de técnicas e ferramentas, pode agregar valor ao

produto/serviço, gerando diferencial competitivo, e contribuindo para o aumento da

lucratividade.



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A carência de estudos que abordem de fonna sistemática métodos, técnicas e

ferramentas para o apoio ao processo de projeto e desenvolvimento de serviços motivam a

realização de pesquisas como a deste presente trabalho. Afmal, o processo de

desenvolvimento de novos serviços é fundamental para as empresas combaterem a crescente

concorrência Gá que copiar um serviço não é uma tarefa muito difícil), suportarem as pressões

competitivas e defmirem as mudanças necessárias nos caminhos para identificar a satisfação

das necessidades dos clientes (SCHEUING & JOHNSON, 1989; TAX & STUART, 1997;

MELLO, 2005).

Assim, a principal contribuição deste trabalho foi obtida com a análise da

potencialidade de adaptação de um método sistemático de desenvolvimento de produtos

tangíveis, como o método stage-gates, evidenciando características inovadoras e adequadas

deste método para o projeto e desenvolvimento de serviços. Além disso, procurou-se associar

às fases do modelo stage-gates adaptado para desenvolvimento de serviços as ferramentas

utilizadas separadamente nas atividades de desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de

processos de serviço.

°modelo analisado foi proposto por pesquisadores do campo da manufatura, que

davam mais ênfase ao caráter tangível dos produtos. Houve uma adaptação do método, para

que o mesmo pudesse ser usado também no desenvolvimento de serviços. A associação das

ferramentas, além de fornecer orientações práticas de como conduzir as atividades de cada

etapa podem dar maior consistência ao processo de desenvolvimento de serviços. Essa prática

de associação de ferramentas específicas às etapas do PDP já é uma prática no

desenvolvimento de produtos tangíveis.

Dessa forma, seria interessante que se fizesse uma pesquisa empírica, por meio de

estudos de casos ou pesquisa-ação, a fim de se avaliar a aplicação do modelo e as ferramentas

analisadas pelo presente trabalho em empresas do tipo serviços de massa (tais como

transportes, serviços de crédito etc.), lojas de serviços (supermercados, unidades de

atendimento médico 24 horas etc.) e serviços profissionais (consultorias, consultórios médicos

ou odontológicos etc.), confrrmando assim a sua validação.
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• Porém, apesar desta importância econômic~ o
setor de serviços ainda é pouco estudado nas escolas de
negócios. Tanto que, muito do que foi encontrado na
literatura sobre desenvolvimento de serviços foi
importado do ambiente industrial.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA

DEPARTAMENTO DE Al>MlNISTRAçAo Introdução

Design de Serviços:
Perspectivas Metodológicas

• No mundo globalizado atual, o serviço é um
impulsionador da Economia, constituindo-se como um
fator central da atividade econômica de qualquer
sociedade.

Autor: Eduardo de Souza Lima

Prof. Orientador: D. Se. Luis Henrique Abegão

3 4

• "Gestão do Desenvolvimento de Serviços (GDS)" e
''Design de Serviços" são novas áreas de conhecimento
e que dão um novo enfoque aos serviços.

Introdução Objetivo do Estudo

• A união das áreas de Design, Administração de
Empresas, e Marketing, busca contribuir com a criação
de modelos de Gestão de Desenvolvimento de Serviços
(GDS).

• Realizar uma análise criteriosa das ferramentas e
técnicas adotadas na Gestão de Desenvolvimento de
Serviços (GDS), contribuindo assim com a
sistematização de conhecimentos nessa área.

5 6

- Design de Serviços
- Gestão de Design

Metodologia de Pesquisa Revisão Bibliográfica

· o método de pesquisa adotado foi o da Revisão
Bibliográfica.

• Serviços

• Gestão de Serviços

• Segundo Gil (2002) este método é indicado para
possibilitar a construção de hipóteses, ou para tomar a
visão do problema mais especifica. A principal
vantagem desta abordagem é a de permitir ao
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos
muito mais ampla do que aquela que ele poderia
pesquisar diretamente.

• Gestão de Desenvolvimento de Serviços (GDS)

7 8

Serviços Serviços

• Para Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005), não
existe uma defmição formal universalmente aceita sobre
serviços; porém, todos os teóricos do assunto defmem
aspectos comuns, como intangibilidade, consumo
simultâneo e alguma ou total participação do cliente.

• Características:
- Participação do cliente no processo de serviços;
- Simultaneidade;
- Mercadoria perecível (Inestocabilidade);
- Intangibi/idade;
- Heterogeneidade;• Além do chamado front-olfice, a parte visível e

interativa, o sistema de serviço é composto também por
uma área de suporte, onde o cliente não participa do
processo, chamada de back-room.

• O setor de serviços, ou Setor Terciário, costuma ser
o que mais emprega em diversos países.
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Gestão de Serviços

• uPara que uma empresa de serviços
sobreviva, é vitalmente importante que ela
registre a percepção, pelos recebedores do
serviço, da qualidade subjetiva. Estudos
mostram que os clientes muitas vezes decidem
mudar de fornecedores quando estão
desapontados com a qualidade subjetiva de um
serviço ".

Claus Moller (1994)

11

Design de Serviços

• o Design de Serviços é um novo conceito de
design, que se utiliza das técnicas tradicionais do design
para se projetar ou redesenhar serviços.

• É uma estratégia que planeja e organiza as
atividades de serviço, a qual possibilita uma maior
satisfação tanto ao usuário quanto ao pessoal de serviço,
humanizando a relação entre usuário e pessoal de.serviÇO.

13
Apresentação dos Métodos Usados na

GDS
• Muito do que pode ser encontrado nas pesquisas sobre
desenvolvimento de serviços foi importado do ambiente
industrial. Assim, é preciso entender as técnicas que a área
de desenvolvimento de Produtos desenvolve~ para que seja
feita uma adaptação.

• Para Menor e1 ai., (2002), o modo como estas técnicas
vêm sendo aplicadas, ou modificadas para serem uti]jzadas
no desenvolvimento de novos serviços, constitui uma
importante oportunidade de pesquisa.

15
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Fonte·. tQ2. ••••• . •. o. brIt!Io!rlndex pop/OlXOQ!l!f!JIIs-como-alJl!'leOtl! -a-qpdu!Iy!clade:--4"edyZJr-
~) AcIessoem 0Ml60<I9.
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Gestão do Desenvolvimento de
Serviços

• A GDS tem se tomado uma importante
referência de competitividade em muitas
organizações, pois para o campo de serviços,
ainda são poucas as pesquisas que abordam os
fatores que contribuem para o sucesso ou
fracasso de um projeto ou programa de
projetos de uma empresa.
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Gestão do Design

• Gestão do Design é um instrumento que
auxilia os gestores da empresa a trabalharem com
a abordagem de resolução de problemas própria
do design: valorizar o projeto, o conceito e a
estética.

• Deve fazer parte da missão da empresa e sua
função é descrever os principais componentes de
um ServlÇO.
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Ferramentas Utilizadas na GDS

ORIGEM
QUALIDADE DO PROCESSO ENGENHARIA

Fluxograma e Mapofluxograma Método Teguehi

SfHVice Blueprinfing Poke-Yok.

Mapeamento de Serviços IDEF-3 Adaptado
Estrutura de ProeesaamenID de
Crlentes AMUae de Benehmarking

ServquaJ Controle (EstaUstico) do Processo

W.1k Through-AucIt (WTA) FMEA

Service Transaction AmIIyais (51'A) Ous/ity F",ction DeploymMlt (QFO)
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IDEF-3 Adaptado
Diagrama de IDEP..o"__ ...a_.•._.----....'"

•••••• A·.~ •••••••••1tl._AJ"' "-.•....----
Diapama de IDEF·,s adlptado - &emplo da .Apljcaçioda Técmc:1l emum supamerc:ado.

I-:-H~~H=;::I--.·-(,...·P;-

b
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Quality Function Deployment (QFD)

--- 4--
l S )

-- J -- _ ..•.a..- I c-.
!

FaMI _. (2006., 221).
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c

18
Failure Mode and Effect Analysis

(FMEA)

• Figura: Procedimento geral
FMEA

Fonte: Disponível em (httpJtsmartanglnn1ing.
blOQspotcoml2Q07 O 01 orcNye.!ttmIJ.
Acesso em 15105109.

ldeI", daa••ecldaSCII ClOitecçio dos
InOdoadl ••••

R.-.6no 'Mel.
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Service Blueprinting
• Exemplo de um 'service blueprinting' para um
processo de entrega de refeiç6e em um
restaurante.

Fonte' AdapIado de Ramaswamy (1906, lfIIUI SANTOS & YAfNAKJS, 2002, P 5)
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Estrutura de Processamento de

==:.=::Clientes
0__ --- •••- ••••_ ....•.•
0_ ••••••8:1••,...
0 -

o _. __
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Walk- Through Audit 0NTA)_._-_._-.., •...._ •..
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Mapeamento do Serviço

...--

•...-•...
_.-
Fonte K'.ngman-8rundage eI ai (1995. p28)

22

Servqual

• Exemplo do Uso do Modelo de Gaps em Serviços

:--.L-~~~~~~~
~Ii ,

L ~,",,:e •••
~~;.'-
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Análise de Transação de Serviço (STA)
FOLHADe ANAuM DATIWII-.çAO DlI8MÇO--- eoo- •••••••••--... -----....•.......•.....-...••.

"....-1_- _"'" .-- • • . --......•.....••.-- \
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MÉTODO SISTEMÁTICO DE

DESENVOLVIME TO DE SERViÇOS

• O Processo Stage-Gates

Fonte ROZI!I1IeId et. (2006 pg
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-~stac;11O1:Fklxog e do o;
tOEF-3.

• Estágio 2: Benc ; QFO.
• Estágio 3: FMEA; Estrutura de Proc de eoen.••.

~1Jo 4: Mêtodo Taguchl; Pok Y •.
• E~ 5: Ptoduçlo Total.u~mento no ~

- RevIaIo póa-l ~ntD: In mo· Controle fstIeode Proeeuo:
Externo· SERVQU~ STA; WTA
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"Não existem indústrias de prestação de
serviços. Existem apenas indústrias nas quais
os componentes de prestação de serviços são
mais ou menos importante do que em outras.
Todos nós prestamos serviços. "

Theodore Levitt
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Adaptação da metodologia para
aplicação no desi n de serviços

•o Método Stage-Gates em Serviços:

d

•.•..•'!~. --. - --~.
-~l :

I

. ..... •.

Fon e: SILVA et .1. (2007, p. 2).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Importância do Tema, devido a carência de Estudos
nesta área

• Principal Contribuiçao - Indicação da utilização das
Ferramentas em cada etapa do processo proposto.

• Sugestão Para ovos Estudos: Pesquisa Empírica
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Muito Obrigado

•Boa Noite!


