
RESUMO 
 
A utilização crescente da Internet na prestação de serviços alterou profundamente o 
ambiente no o qual os profissionais do marketing e de desenho de interacção 
desenvolvem sistemas interactivos. Depois de um primeira vaga de adopção de 
tecnologia no back-office do sistema de prestação de serviços, a tecnologia, em 
particular a Internet, tem vindo a ser progressivamente utilizada para melhorar as 
interfaces de serviços, através das quais os prestadores de serviços interagem com os 
seus clientes. Os clientes podem agora interagir com os prestadores de serviços 
através de lojas físicas, da Internet, do telefone, ou de quiosques interactivos, num 
ambiente de serviço multi-interface. Os desafios colocados por este novo meio 
ambiente forneceram a grande motivação para a realização desta dissertação. Este 
estudo centra-se na melhoria de sistemas de prestação de serviços através da 
tecnologia, analisando os serviços Internet integrados em ofertas multi-interface, 
desenvolvendo métodos para uma rigorosa captação de requisitos de experiência do 
cliente (CERs) e adoptando uma abordagem multidisciplinar. 
Com base no estudo de um banco português, esta dissertação contribui para uma 
melhor compreensão dos determinantes da satisfação em serviços multi-interface e 
fornece orientações para o seu desenho. Através de estudos qualitativos e quantitativos 
dos clientes do banco, o estudo permitiu compreender melhor de que forma os 
principais CERs (utilidade, eficiência e contacto pessoal) influenciam a satisfação e 
utilização dos diferentes interfaces de serviços num ambiente multi-canal. O estudo 
mostrou que os clientes usam um mix de interfaces de serviços na sua relação geral 
com o banco, do qual escolhem aquela que melhor responde às necessidades geradas 
por cada actividade financeira a levar a cabo. 
Estes resultados foram também aplicados à especificação de melhorias para as 
interfaces de serviços. A fase final do estudo levou ao desenvolvimento de uma nova 
abordagem ao desenho de serviços multi-interface, partindo da análise dos Casos de 
Uso Essenciais (EUC) até ao Blueprint de Experiências de Serviços (SEB). Este método 
aborda os serviços Internet integrados no serviço multi-interface, incorpora os CERs no 
processo de desenvolvimento e junta as contribuições do marketing de serviços e do 
desenho de interacção para melhorar os serviços multi-interface assentes em 
tecnologias. 
 
 
ABSTRACT 
 
The increased usage of the Internet for service provision to customers has deeply 
changed the environment in which service marketers and interface designers develop 
interactive systems. After a first wave of technology adoption in the backstage of service 
delivery, technology, particularly the Internet, is being progressively used to enhance 
service interfaces, through which service providers interact with their customers in the 
frontstage. Customers can now interact with service providers through physical stores, 
Internet, telephone, or interactive kiosks, in a multi-interface service setting. 
The challenges posed by this new environment provided the main motivation for the 
dissertation research. The study focused on enhancing service delivery systems through 



technology, analyzing Internet services integrated into multi-interface services, 
developing methods for a rigorous elicitation of customer experience requirements 
(CERs) and adopting a multidisciplinary approach. 
Based on the study of a Portuguese bank, this dissertation research contributes to 
understanding the factors underlying customer satisfaction with multi-interface services 
and provides guidance to design. Through qualitative and quantitative studies of bank 
customers, the study identified the main CERs influencing satisfaction with the different 
service interfaces: usefulness, efficiency and personal contact. The study also 
contributed to better understanding of how these CERs influenced satisfaction and 
usage in a multi-interface service setting. It showed that customers use a mix of service 
interfaces in their general relationship with the bank, from which they then choose the 
one that is best suited to each specific financial activity at hand. As customers use the 
different service interfaces in a complementary way, an integrated overall service design 
is needed. 
These results were further applied to the specification of service interface improvements. 
This final research stage led to the development of a new approach to multi-interface 
service design: the Essential Use Case (EUC) – Service Experience Blueprint (SEB) 
approach. This method addresses Internet services integrated in the multi-interface 
service, incorporates customer experience requirements (CERs) into the design process 
and joins the contributions of both services marketing and interaction design to enhance 
technology enabled multi-interface services. 
 


