
 

 

 

 

 

 

 

 

Service Design para a experiência do cliente num contexto B2B 

Ana Rita Pires Pereira 

 

Dissertação de Mestrado 

Orientador na FEUP: Professora Lia Patrício 

Orientador na Deloitte: Dr.ª Susana Enes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Engenharia da Universidade do  Porto 

 

 

2016 

 

 



ii 

 

Agradecimentos 

À minha orientadora da FEUP, Professora Lia Patrício, pelo seu apoio, aconselhamento, 

motivação e orientação nos diferentes momentos e pelo saber e conhecimento que me 

transmitiu, fundamental à elaboração do presente projeto. 

À minha orientadora na Deloitte, Drª Susana Enes, pela sua disponibilidade, apoio e 

acompanhamento em todas as etapas do projeto e pelo entusiamo e motivação que sempre me 

transmitiu. 

Ao Drº João Messias Gomes pelos momentos de discussão e orientação na fase de definição 

do tema do projeto e pela disponibilidade que demonstrou sempre para me apoiar em qualquer 

outra etapa.  

A todos os meus colegas e amigos da Deloitte, pelo seu contributo, participação, interesse e 

apoio durante o projeto e pela motivação, camaradagem e amizade que me deram ao longo do 

trabalho. 

Aos meus amigos, que estiveram sempre disponíveis para me ajudar no que fosse necessário, 

obrigada pelo apoio, amizade, positivismo e força. Em especial, agradeço à Gabriella Cesário, 

à Vanessa Valadares e à Helena Pinto, cujo apoio foi fundamental para a realização deste 

projeto. 

Aos meus pais e aos meus irmãos por me encorajarem, apoiarem e por serem a minha 

inspiração todos os dias.  

 

Muito obrigada a todos! 

 



Service Design para a experiência do cliente num contexto B2B 

iii 

 

Resumo 

As mudanças socioeconómicas sentidas ao longo das últimas décadas geraram alterações 

significativas nos mercados tornando-os cada vez mais diversificados e competitivos, com 

uma crescente complexidade de articulação entre novos serviços e novas tecnologias. Numa 

clara e disruptiva evolução dos modelos de negócio, tem-se assistido a uma permanente 

diversificação da oferta das empresas e ao surgimento de novos modelos de comunicação e 

interação com o cliente. 

De facto, as empresas têm vindo a procurar meios de inovação capazes de acrescentar valor 

ao seu modelo de negócio e, consequentemente, à sua oferta, no sentido de acompanhar as 

alterações nos perfis de consumo, nomeadamente, nas necessidades, preferências e exigências 

evidenciadas pelos mercados consumidores. 

O presente projeto de investigação surge no âmbito da estratégia de inovação de uma empresa 

de consultoria fiscal e financeira, operante num modelo B2B (Business to Business), e tem por 

objetivo explorar a aplicação de metodologias de desenho e desenvolvimento de novos 

serviços no contexto do departamento de consultoria em projetos de investimento. 

Neste sentido, o projeto envolveu uma metodologia de Service Design e um estudo 

qualitativo, onde se visou explorar e tomar conhecimento da experiência do cliente e, bem 

assim, do contexto de prestação do serviço. Com base nos resultados alcançados, o projeto em 

apreço consubstanciou o desenho de um novo conceito de serviço de consultoria em projetos 

de investimento, englobando novas ofertas de serviços, bem como novos canais de 

comunicação e interação com o cliente. 
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Abstract 

Socio-economic changes experienced over the past decades have generated significant market 

changes, making them increasingly diversified, competitive and an increasingly more 

complex link between services and new technologies.  In a clear and disruptive evolution for 

business models, we have witness a continuous diversification of business models and the 

emergence of new patterns of communication and interaction with customers. 

In fact, companies have been looking for innovative means capable of adding value to their 

business models and also to their offering, in order to track changes in consumer profiles, in 

particularly in the needs, preferences and requirements of the consumer markets. 

This research project comes as part of an innovation strategy from a tax and financial 

consulting firm that works with a B2B model (Business to Business). It aims to explore the 

application of new service design and development methodologies in the context of the 

consulting department of investment projects. 

In this sense, the project presents a service design methodology and a qualitative study, which 

aimed to explore and understand the customer experience under the service delivery context. 

Based on the results the project embodied the design of a new concept of consulting services 

of investment projects encompassing new service offerings and, also, new channels of 

communication and interaction with the customer. 
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1 Introdução 

Perante um novo contexto económico, marcado pela difusão progressiva e massiva de novas 

tecnologias e novos perfis de consumo, as empresas têm vindo a procurar incessantemente por 

novos meios e estratégias de inovação. Deste modo, as empresas pretendem gerar valor e 

diferenciação na sua oferta e, bem assim, no seu modelo de negócio, indo ao encontro das 

necessidades, preferências e tendências do mercado. 

Num clima empresarial marcado pelo poder das novas tecnologias e pelo surgimento de novos 

modelos de negócio e serviços “customer-oriented”, entende-se que a prosperidade da 

economia futura será assegurada pela capacidade inovadora e criativa das empresas 

(Chesbrough 2011). 

O presente projeto de investigação surge no âmbito da estratégia de inovação de um empresa 

de consultoria fiscal e financeira e tem como principal objetivo explorar a aplicação de 

metodologias de Service Design num contexto B2B, tendo em vista o desenho e 

desenvolvimento de novas propostas de serviço. Numa fase preliminar o projeto contou com a 

realização de um estudo qualitativo, que envolveu a realização de entrevistas e observação, 

onde se estudou e aprofundou o conhecimento da experiência do cliente e do contexto de 

prestação do serviço. Posteriormente, com base no conhecimento gerado, avançou-se com a 

conceptualização e desenho da nova solução de serviço, tendo por base a aplicação de uma 

metodologia de Service Design, o Multilevel Service Design. Importa, ainda, referir que, no 

decorrer dos desenvolvimentos foi utilizado o Customer Experience Modeling, com vista a 

mapear os diversos elementos contextuais do serviço. 

1.1 Apresentação da Empresa 

Conforme anteriormente referido, o presente projeto de investigação foi realizado no contexto 

de uma empresa de consultoria fiscal e financeira, a Deloitte Consultores, S.A.. Esta empresa 

é detida na sua totalidade pela Deloitte & Associados, SROC S.A., uma firma membro 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), uma sociedade privada de responsabilidade 

limitada do Reino Unido, considerada como a maior empresa de prestação de serviços do 

mundo, que figura em mais de 150 países e conta com mais de 225.000 profissionais.  

A Rede Deloitte a operar em Portugal (“Deloitte Portugal”) conta com as seguintes 

sociedades: (1) Deloitte & Associados, SROC S.A., (2) Deloitte Consultores, S.A., (3) SGG – 

Serviços Gerais de Gestão, S.A., (4) Weshare – Serviços de Gestão, S.A., (5) Domuscolina, 

S.A., (6) Domushold – SGPS, S.A. e (7) DMI – Mediação Imobiliária. Com escritórios no 

Porto, Lisboa e Luanda, conta com cerca de 2.300 profissionais e opera em diferentes áreas, 

nomeadamente Audit, Corporate Finance, Tax, Consulting e Outsorcing. 

O projeto de investigação em apreço foi realizado no departamento de R&D and Government 

Incentives da Deloitte, uma área de consultoria fiscal (Tax) especializada em incentivos 

governamentais de natureza financeira, fiscal e parafiscal para apoio ao investimento. Esta 

área conta com um vasto leque de clientes nos mais diversos setores da indústria, 

apresentando-se como um player de referência em Portugal no contexto desta especialidade 

de serviços. 
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1.2 Contexto do projeto de investigação 

O presente projeto resulta de um projeto de dissertação do Mestrado de Engenharia de 

Serviços e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, desenvolvido no 

contexto do departamento de R&D and Government Incentives da Deloitte Portugal.  

As firmas membro da DTTL têm vindo a apostar e a disseminar uma nova cultura 

organizacional, concentrada no poder da inovação e das novas tendências tecnológicas. Com 

efeito, a DTTL apostou na criação de centros de investigação dedicados à temática da 

inovação, os Deloitte Innovation Centers e, por outro lado, tem vindo a difundir estratégias de 

progressão em plano tecnológico e digital, de como é exemplo a Deloitte Digital.  

Neste âmbito, a Deloitte Portugal embarcou numa nova era organizacional, assinalada pela 

inauguração do Deloitte Hub, o novo escritório em Lisboa, que veio apresentar um novo 

conceito de espaço empresarial, onde figuram elementos de elevada sofisticação tecnológica e 

novos serviços de suporte à atividade. Deste modo, nasceu uma nova cultura de 

desenvolvimento e inovação, orientada para uma economia futura, que envolve colaboradores 

e clientes numa atmosfera única e inovadora.  

A Deloitte Portugal reconhece o interesse em explorar novas vertentes de inovação e 

desenvolvimento de novos serviços, tendo em vista gerar novas vantagens competitivas que 

sejam capazes de fortalecer um posicionamento estratégico de elevada diferenciação e 

distinção junto dos mercados.  

Atento o contexto, o presente projeto de investigação foi impulsionado pelo departamento de 

Inovação da Deloitte Portugal e teve por objetivo estudar e explorar a aplicação de 

metodologias de Service Design no contexto do departamento de R&D and Government 

Incentives.  

Figura 1.1 - Estrutura operacional da Deloitte Portugal 
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1.3 Objetivos e perguntas da pesquisa 

O projeto teve como principal objetivo estudar e explorar a aplicação de metodologias de 

Service Design num contexto B2B, tendo como contexto de aplicação o departamento de 

R&D and Government Incentives da Deloitte Portugal. Reconhecendo-se, a priori, que as 

metodologias de Service Design têm vindo a ser aplicadas maioritariamente em modelos B2C 

(Business to Consumer), visou-se explorar as particularidades deste modelo de negócios no 

âmbito do desenho e desenvolvimento de novos serviços.   

Assim sendo, pode entender-se como principal pergunta da pesquisa a seguinte: “Que desafios 

podem surgir na aplicação de Service Design num contexto B2B?”. 

No contexto empírico de aplicação, consideraram-se como objetivos centrais (1) a realização 

de um estudo aprofundado da experiência do cliente, incluindo a identificação dos elementos 

contextuais da prestação do serviço, e (2) o desenho de uma proposta de novo conceito de 

serviço. A este nível procurou-se compreender que novos serviços podem ser desenvolvidos 

para melhorar a experiência do cliente no serviço de consultoria em apreço. 

1.4 Metodologia 

Numa fase preliminar, onde o problema e objetivos não estavam ainda claramente definidos, 

deu-se início às primeiras etapas de uma pesquisa exploratória, que contaram com a 

observação participativa do investigador e uma análise de documentação e informação interna 

da empresa, em particular no que respeita à sua cultura e estratégia de atuação. 

Conjuntamente, iniciou-se uma investigação teórica conexa com a temática e contexto do 

projeto, que culminou na revisão de literatura, onde foi possível reunir informação 

relativamente ao estado da arte a este nível e, bem assim, endogeneizar conhecimento de base 

para as etapas subsequentes do projeto.  

De referir que, o projeto teve como base orientadora a metodologia Bridge Model (Dubberly 

et al, 2008) adaptada aos serviços (Patrício e Fisk, 2011), que permitiu orientar a transição 

entre as diferentes etapas que englobam o desenho e desenvolvimento de novos serviços.  

Neste contexto, foi delineada a realização de um estudo qualitativo, com base na metodologia 

de Grounded Theory (GT) (Charmaz, 2006), que visou recolher informação detalhada e 

subjetiva, rica em pormenor, relativa à experiência do cliente em serviços de consultoria em 

projetos de investimento. Com efeito, este estudo envolveu (1) a realização de entrevistas com 

consultores e empresas cliente, bem como (2) momentos de observação do contexto interno 

do trabalho e de reuniões entre clientes e consultores.  

Após recolhidos os dados provenientes das entrevistas e da observação, deu-se início ao 

tratamento e análise dos dados, através da utilização de um software de análise de dados 

qualitativos, o software Nvivo 11. A este nível, procedeu-se à codificação e categorização dos 

dados recolhidos, com vista a apresentar um conjunto de resultados e conclusões relevantes, 

que permitirão compreender e caracterizar a experiência do cliente e a sua “customer 

journey”. 

Posto isto, avançou-se com o primeiro nível do Multilevel Service Design (Patrício et al. 

2011), onde foi possível conceptualizar e mapear a experiência do cliente, bem como os 
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elementos contextuais do serviço. Após reunido o conhecimento relativo à experiência do 

cliente, procedeu-se à realização das etapas seguintes do MSD, o que culminou com o 

desenho de um novo conceito de serviço.  

Importa, ainda, referir que o desenho da solução de serviço proposta no presente projeto foi 

acompanhada pela realização de reuniões de discussão interna com a Deloitte, onde foram 

considerados os diversos aspetos envoltos no serviço e no mercado, tendo-se estudado a 

viabilidade da introdução de novos canais de comunicação e interação com o cliente, de forma 

complementar ao desenho e desenvolvimento de novos serviços. 

 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

Este documento está organizado nos seguintes capítulos: 

 Capítulo 1: Introdução - breve apresentação do tema, âmbito e motivação do projeto e 

identificação dos objetivos e métodos da investigação; 

 Capítulo 2: Revisão de Literatura - apresentação dos principais contributos teóricos 

conexos com a temática do projeto, que originaram o background conceptual da 

investigação; 

 Capítulo 3: Metodologia - descrição dos métodos e metodologias de investigação 

utilizados no projeto; 

 Capítulo 4: Tratamento e análise dos dados - apresentação do tratamento e análise dos 

dados recolhidos, com evidência dos resultados e conclusões obtidos e com o 

mapeamento da experiência do cliente; 

 Capítulo 5: Desenho do Serviço - desenho da proposta de serviço através de três níveis 

distintos: o conceito, o sistema e o Service Encounter; 

 Capítulo 6: Conclusões e perspetivas futuras - apresentação das conclusões do trabalho 

desenvolvido e das limitações enfrentadas, bem como das perspetivas e recomendações 

para pesquisas futuras. 

 

 

Figura 1.2 - Plano da metodologia 
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2 Revisão da Literatura 

2.1 Inovação 

De acordo com o dicionário de língua portuguesa inovar é: tornar novo; introduzir inovações; 

inventar; criar; derivação do latim innováre (”renovar”)1.  

Segundo o Manual de Oslo2, a inovação baseia-se no princípio de criação de valor, através da 

identificação e exploração de oportunidades de mudança, correspondendo à implementação de 

uma nova ou significativamente melhorada solução para uma empresa, passível de ser 

aplicada a um produto, processo, método organizacional ou de marketing, com vista a reforçar 

a posição competitiva e valor acrescentado junto do mercado. Acrescenta, ainda, que “ 

[Inovação] inclui produtos, processos e métodos implementados pela primeira vez pela 

empresa ou adotados de outras empresas”. 

Chesbrough (2011) considera que inovação é um processo representado por um conjunto de 

interações entre as competências nucleares de uma empresa e a competência dos agentes da 

sua envolvente económica. Neste sentido, a inovação exige uma permanente auscultação do 

mercado, através (1) de perspetivas de vigilância, previsão e cooperação tecnológica de 

criatividade interna, (2) da capacidade de organização e de gestão de conhecimento da 

empresa, bem como (3) da análise interna e externa e (4) da gestão da propriedade intelectual 

(Caraça, Ferreira e Mendonça 2006). 

De acordo com a OCDE (2005), é possível distinguir quatro naturezas distintas no âmbito da 

inovação, a saber: 

 Inovação do Produto – introdução no mercado de novos ou significativamente 

melhorados, produtos ou serviços, onde se incluem alterações significativas nas suas 

especificações técnicas, componentes, materiais, software incorporado, interface com 

o utilizador ou outras características funcionais; 

 Inovação do Processo – implementação de novos ou significativamente melhorados, 

processos de produção ou logística de bens ou serviço, onde são consideradas 

alterações significativas de técnicas, equipamentos ou software; 

 Inovação Organizacional – implementação de novos métodos organizacionais na 

prática do negócio, organização do trabalho e/ou relações externas; 

 Inovação de Marketing – implementação de novos métodos de marketing, envolvendo 

melhorias significativas no design do produto ou embalagem, preço, distribuição e 

promoção. 

 

Inovação é, hoje, um tema comum e obrigatório na linguagem empresarial. Em retrospetiva, 

há sensivelmente 30 anos atrás, o tema ainda se encontrava em fase inicial de discussão, onde 

                                                 

1 inovar in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2015 

2 OCDE 2005 – Documento que fornece as principais linhas orientadoras para recolha e interpretação de informação sobre 

inovação de modo a torna-la internacionalmente equiparável. 
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se começava a avaliar a necessidade e emergência do tema, evidenciando uma promessa de 

mudança global. Hoje estamos perante os primeiros frutos de uma transformação e inovação 

empresarial, onde surgem novas e disruptivas soluções tecnológicas e novos modelos de 

negócio, que estão a mudar não só a forma como as empresas interagem com o mercado, mas 

também a forma como vivemos e interagimos em sociedade (Frick 2014).  

Efetivamente, inovar tornou-se vital à sustentabilidade e competitividade de uma empresa, 

perante um contexto de progressiva mudança e exigência tecnológica (Corning e Gary 2015). 

Assim, numa clara associação à criação de valor e à prosperidade empresarial e económica, a 

inovação é tida como uma competência basilar da dinâmica atual das empresas (Frick 2014). 

Segundo Pisano (2015) o sucesso da inovação para as empresas depende, diretamente, da 

adoção de continuadas estratégias de inovação interna. A este nível, Morgan (2015) 

desenvolveu um modelo de “Ecossistema de Inovação”, onde visou representar uma base 

funcional do processo de inovação empresarial, tendo em conta a dimensão e influência dos 

diferentes fatores que envolvem o seu contexto. Segundo este autor, um processo de inovação 

conta com cinco áreas distintas, designadamente (1) colaboradores, (2) clientes, (3) parceiros 

e fornecedores, (4) concorrentes e (5) domínio público, considerando-as paralelas e 

complementares. 

2.2 Serviços 

O setor dos serviços, também designado por setor terciário, inclui todas as atividades 

económicas relacionadas com a prestação de serviços, em diversas áreas, como saúde, 

educação, transportes, telecomunicações e atividades financeiras (Confederação dos Serviços 

de Portugal 2012). Nas últimas décadas, o setor dos serviços tem vindo a expressar-se de 

forma crescente na economia, assumindo uma representatividade cada vez maior e mais 

promissora (Comissão Europeia 2012).  

Numa atmosfera de competição intensa e global, as empresas têm adotado novas estratégias 

que lhe permitam acompanhar a dinâmica de mudança inerente aos novos perfis de consumo 

(Teixeira et al. 2012). Com efeito, surgem novos modelos de negócio (Christensen e Raynor 

2003) e assistimos a uma transformação da economia, com uma forte reflexão no setor dos 

serviços (Lovelock e Wirtz 2011). 

A criação e manutenção de vantagens competitivas das indústrias têm vindo a ser suportadas 

pela exploração de novos serviços e novas competências, capazes de gerar valor acrescentado 

para o mercado, para os setores e paras as próprias empresas (Lovelock e Wirtz 2011). 

De facto, o setor dos serviços assume um papel central na realidade da economia emergente 

(Fitzsimmons e Fitzsimmons 2011, Lovelock e Wirtz 2011), sendo que a fronteira tradicional 

entre a indústria transformadora e o setor dos serviços está a tornar-se ténue e indivisível 

(Comissão Europeia 2012). 

2.2.1 A natureza dos serviços 

A definição do conceito de serviço tem contando com uma pormenorização gradual, em 

resultado da intensificação e complexidade do tema no panorama atual da economia 

(Fitzsimmons e Fitzsimmons 2011). 
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Os serviços podem ser caracterizados como as ações, atividades, processos e performances 

que levam a um determinado resultado (Zeithaml e Bitner 1996, Edvardsson et al. 2005), ou 

como a representação de um sistema de coprodução de valor, que envolve pessoas, 

tecnologias e outros serviços internos e externos (Spohrer et al. 2007), ou ainda como 

qualquer ato ou performance de natureza intangível, que uma parte pode oferecer a outra e 

que não resulta na aquisição de um bem (Kotler e Keller 2011).  

Segundo Lovelock e Wirtz (2011), serviços são atividades económicas prestadas entre duas 

ou mais partes, desempenhadas em tempo real, que agregam valor em si mesmas ou num 

determinado ativo. Por outro lado, Gronroos (2001) descreve os serviços como atividades ou 

uma série de atividades, de carácter tangível variável, que mediam a interação entre o cliente e 

os diferentes elementos do sistema de prestação de serviço. 

Neste sentido, considera-se que a natureza dos serviços engloba um conjunto particular de 

características e fatores (Edvardsson et al. 2000, Fitzsimmons e Fitzsimmons 2011), de onde 

se destacam os seguintes: 

 - Intangibilidade: os serviços são ideias e conceitos, sendo o caracter imaterial uma das 

principais características que se reconhece a esta atividade. A sua natureza intangível 

representa um desafio à perceção de valor por parte do cliente, que não pode “ver” ou “sentir” 

o serviço que lhe é prestado. Consequentemente, a criação de valor nos serviços assenta na 

reputação comercial e na experiência dos seus clientes, que está confinada a diversos outros 

fatores;  

 - Simultaneidade: os serviços são consumidos e produzidos em simultâneo, sendo o seu 

funcionamento baseado num sistema aberto onde figuram inúmeras variáveis capazes de 

gerarem impactos nos resultados pretendidos. Assim, existe a impossibilidade de criação de 

stocks e, consequentemente, a dificuldade de adotação de sistemas de controlo da qualidade e 

respetiva parametrização; 

 - Heterogeneidade: a sua natureza intangível em conjunto com fatores variáveis da atmosfera 

envolvente conferem aos serviços um carácter imprevisível e heterogéneo. Assim, o impacto 

da intervenção da atividade humana no processo de prestação de serviços, através da 

participação ativa de prestadores e de clientes, constitui o maior fator de heterogeneidade e 

diversidade dos outputs; 

 - Perecibilidade: um serviço é perecível na medida em que não é armazenável, considerando-

se como “perdido” quando não é prestado. Neste sentido, a gestão de capacidade face a 

variações de procura merece especial atenção quando se prestam serviços, tem em conta esta 

característica; 

 - Participação do cliente no processo de prestação do serviço: o cliente assume um papel 

ativo no processo de prestação do serviço, numa ótica de cocriação onde os “touch points” 

são fatores chave. Contrariamente ao modelo Indústrial, nos serviços a criação de valor 

depende da interação direta com o cliente, onde as barreiras entre o front-office e o back-office 

não são claramente visíveis. 

2.2.2 Service-dominant logic 

Perante uma transição entre uma era industrial e uma nova era de serviços (Chesbrough 

2011), as empresas dos mais diversos setores de atividade estão a procurar acrescentar valor à 
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sua oferta através da articulação e adição de novos serviços ao cliente, que permitam melhorar 

a sua experiência e, consequentemente, a sua satisfação (Patrício e Fisk 2012). 

Nesse contexto, Lusch e Vargo (2006) propuseram uma nova perspetiva de estudo, o Service-

dominat logic (S-D), que considera os serviços como a base de todas as trocas de valor na 

economia, sejam elas tangíveis ou intangíveis (produtos ou serviços). Contrariamente à 

classificação tradicional de Goods-dominat logic (G-D), o S-D considera que serviços e 

produtos têm a mesma função: prestar serviços. Assim, numa ótica de classificação unificada, 

tudo são serviços (F. Lusch e Vargo 2006) e “service is what is always exchanged” 

(Stickdorn e Schneider 2012). 

Numa ótica de G-D, o valor de um bem ou serviço resulta de uma troca comercial, “value in 

exchange”, já numa perspetiva S-D, o valor está na utilização ou prestação, “value in use” 

(Stickdorn e Schneider 2012). Produtos são entendidos como parte do processo de prestação 

de um serviço, pelo que o seu valor apenas é gerado com a sua utilização, resultando num 

processo de co-criação entre clientes e empresas (Lusch e Vargo 2006). Tal, traduz a 

necessidade de uma mudança significativa na visão estratégica das empresas e nos modelos de 

negócios (Stickdorn e Schneider 2012). 

Face a este novo paradigma, considera-se que todas as empresas são de serviços, todos os 

mercados operam na troca de serviços e todas as economias e sociedades são baseadas em 

serviços (StartLogic 2015). 

2.2.3 Desenvolvimento de Novos Serviços  

O sucesso e crescimento de uma empresa dependem da sua capacidade de criar e desenvolver 

novas ofertas, quer produtos, quer serviços (Johnson et al. 2000). Atualmente as empresas de 

produtos e serviços atuam no mercado com base em estratégias de desenvolvimento de novos 

serviços, orientados ao cliente, que lhes garantam vantagens competitivas junto do mercado.  

O crescimento e globalização do setor dos serviços e o rápido progresso tecnológico, mediado 

por tecnologias de informação e comunicação, exigem que as empresas reforcem as suas 

vantagens competitivas por via do desenvolvimento de novas ofertas (Johnson et al. 2000). 

Cada vez mais empresas em todo o mundo estão a adicionar valor à sua oferta core através da 

criação de novos serviços (Vandermerwe e Rada, 1998). 

Neste sentido, o Desenvolvimento de Novos Serviços (DNS) tem vindo a ganhar destaque na 

literatura, onde surgem diversas perspetivas, que incluem (1) diferentes propostas de 

processos e métodos de desenvolvimento (Coopere et al. 1994, Edvardsson et al. 2000), (2) o 

estudo dos fatores críticos de sucesso e o seu impacto na performance do negócio (Hult et al. 

2004), bem como (3) o impacto do envolvimento de clientes e trabalhadores (Melton e 

Hartline, 2010). 

Ao longo das últimas décadas é possível observar uma clara evolução nos modelos de DNS, 

tendo em conta a complexidade do desenho de serviços e o seu caracter cíclico e iterativo 

(Shostack, 1984, Tax e Stuart 1997, Tax e Stuart 2004). 

Numa fase inicial, os modelos de DNS propostos tiveram por base metodologias de 

Desenvolvimento de Novos Produtos (DNP), que consistem numa sequência linear de etapas 

de desenvolvimento, desde a estratégia até à comercialização (Booz et al.1982). No entanto, o 

reconhecimento de que os serviços têm características particulares (Lovelock 1993, Zeithmal 
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et al. 1985), resultou no desenvolvimento de modelos alternativos, que melhor refletem a 

natureza específica dos serviços (Cooper et al. 1994). 

Cooper et al. (1994) definem DNS como “um conjunto de atividades, ações, tarefas e 

avaliações que compreendem o processo desde da etapa de geração da ideia até ao 

lançamento”. Edvardsson et al. (2000) caracteriza, também, o DNS como o processo de 

movimentação entre a ideia e o lançamento, apresentando quatro etapas fundamentais: (1) 

geração da ideia, (2) âmbito estratégico e cultural do serviço, (3) desenho do serviço e (4) 

política de desenvolvimento e implementação do serviço. 

Partindo de uma perspetiva similar, Johnson et al. (2000) sugerem um modelo cíclico (Figura 

2.1) que inclui etapas de design, análise, desenvolvimento e lançamento, ressalvando, 

contudo, a natureza irregular e iterativa do processo. 

 

Para o efeito, considera-se fundamental compreender a experiência do cliente, bem como as 

suas necessidades e desejos, pelo que o envolvimento do cliente durante um processo de DNS 

é imprescindível (Edvardsson et al. 2000, Johnson et al. 2000). O DNS é cada vez mais 

importante para as empresas, apresentando-se com uma ferramenta que permite identificar e 

dar resposta às necessidades do mercado, através da criação de novas propostas de valor 

(Johnson et al. 2000, Fitzsimmons and Fitzsimmons 2011).  

 

Figura 2.1 - Ciclo de desenvolvimento de novos serviços (Johnson et al, 

2000) 
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2.3 Experiência do Cliente 

A experiência do cliente possui uma natureza holística que compreende a resposta cognitiva, 

afetiva, emocional, social e física a um produto ou serviço, abrangendo as etapas de pesquisa, 

consumo e pós-venda (Verhoef et al 2009).  

O crescimento da investigação sobre a experiência do cliente tem alertado para um novo 

paradigma da economia. Pine e Gilmore (1998) apresentam o conceito de Experience 

Economy, classificando experiências como uma nova oferta económica, que surge na 

evolução de uma economia de bens e serviços, capaz de criar elevado valor económico para 

as empresas. 

LaSalle e Britton (2003) consideram a experiência do cliente como o conjunto de interações 

entre o cliente e um produto, uma empresa, ou parte de uma organização, que provocam uma 

reação por parte do cliente. Esta conceptualização é partilhada por Pullman e Gross (2004) 

que referem que uma experiência ocorre quando o cliente tem uma “sensação” ou adquire 

conhecimento em resultado de uma interação com elementos de um determinado contexto de 

prestação de serviço.  

As contribuições literárias relativas à experiência do cliente têm revelado a complexidade à 

volta do tema, dado que este remete a um conjunto de fatores (racionais, emocionais, 

sensoriais, físicos e espirituais) extremamente particulares e subjetivos (Bitner et al. 1997). 

Por outro lado, a experiência do cliente é, também, influenciada pela diferença entre 

“expectativas” e o “estímulo” que resulta da interação com um produto ou serviço (LaSalle e 

Britton 2003). 

Assim sendo, podemos considerar que a experiência do cliente engloba as diferentes etapas de 

prestação de serviço, traduzindo todas as interações, diretas e indiretas, entre o cliente e uma 

empresa ou organização (Sundbo e Darmer, 2008). Segundo Patrício e Fisk (2012), a 

experiência do cliente engloba um processo de cocriação de valor, que resulta da “navegação” 

do cliente ao longo de um sistema de serviço, através de uma sequência de encontros e 

momentos de interação entre o prestador de serviço e o cliente, denominados por “moments of 

truth” (Carlzon, 1987). Para Stickdorn e Schineider (2012), a experiência do cliente envolve 

todas as atividades e eventos relacionados com a prestação de serviço, que, por sua vez, 

caracterizam a “customer journey”. 

Segundo LaSalle e Britton, (2003) o que contribui para a criação de valor de um serviço ou de 

um produto não é apenas a venda de experiências memoráveis mas a disponibilização de 

artefactos, fatores e contextos que permitam a cada cliente criar a sua própria e única 

experiência.  

Com efeito, o desenho e desenvolvimento de novos serviços requere a orquestração dos 

diferentes fatores que constituem a experiência do cliente (Carbone e Haeckel, 1994), 

garantindo a inclusão de todos fatores cruciais à sua experiência e satisfação (Zomerdijk e 

Voss, 2010). 

2.4 Service Design 

O Service Design é o meio que permite a uma organização desenhar e definir a sua estratégia, 

dando corpo a novas ideias (Patrício e Fisk 2013). Representa a orquestração de etapas, 

processos e interações que, em harmonia, constituem a holística da experiência do serviço 
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(Ostrom et al. 2010), tendo em conta as necessidades e expectativas dos diferentes 

intervenientes (Berry et al. 2002). 

Para Marger (2009, citado no artigo Patrício et al. 2011), o Service Design é uma metodologia 

que visa suportar a correta conceção de um novo serviço, por via do desenvolvimento de um 

modelo que garanta uma boa perceção e aceitação por parte do cliente. 

Não obstante ser um tema emergente, os primeiros desenvolvimentos e investigações em 

torno deste tema remontam aos anos 80 (Patrício e Fisk 2013). Uma das primeiras abordagens 

de Service Design, teve por base um processo de mapeamento das principais atividades 

associadas à prestação e produção de um serviço, conhecido como Service Blueprinting, que 

permitiu espelhar processualmente o desencadeamento das atividades e etapas de um 

determinado serviço (Shostack 1984). 

Posteriormente, estudos em design de processos associados à temática de Service Experience, 

conduziram à introdução de abordagens “user-centered”, a partir de metodologias focadas no 

entendimento dos aspetos relacionados com os utilizadores, como por exemplo aspetos 

emocionais, através da conjugação de objetos, tecnologia, espaço e aspetos físicos (Meroni e 

Sangiorgi 2011).  

A maturação de estudos nesta área, a partir das múltiplas contribuições de diferentes áreas de 

investigação, permitiu caracterizar a natureza interdisciplinar que envolve o Service Design 

(Patrício e Fisk 2012). 

Os autores Patrício e Fisk (2011) caracterizam o processo de Service Design como uma rede 

complexa, que interliga diferentes níveis de desenho de um serviço, designadamente (1) 

“Designing the service value proposition”, (2) “Designing the service interface”, (3) 

“Designing supportive technologies”, (4) “Designing the service backstage”. Consideram-no, 

ainda, um processo iterativo, dado que as diferentes etapas não seguem, necessariamente, uma 

ordem única e sequencial. 

Refira-se, ainda, que é fundamental compreender não só o que está a ser desenhado, como 

também a forma como se desenha. Abordagens “human-centered” permitem entender e 

fundamentar as necessidades e perspetivas singulares dos intervenientes de um serviço, 

incluindo clientes, sócios e stakeholders, bem como o contexto em que está inserido, 

transpondo essa informação para o processo de desenho do serviço (Patrício e Fisk 2013). 

2.4.1 Customer Experience Modeling  

O Customer Experience Modeling (CEM) é uma ferramenta utilizada na sistematização e 

representação da experiência do cliente num determinado serviço, que suporta a natureza 

holística do mesmo, considerando os aspetos corpóreos e sistemas tecnológicos, bem como 

todos os atores intervenientes no serviço (Teixeira et al. 2012). 

O CEM combina três contribuições multidisciplinares, nomeadamente (1) Human Activity 

Modeling (HAM), (2) Customer Experience Requirements (CERs), e Multilevel Service 

Design (MSD). 

Partindo para uma análise detalhada, entende-se que o Human Activity Modeling (Constantine 

2009, citado no artigo de Teixeira et al. 2012), quando adaptado ao CEM, disponibiliza 

conceitos e notações que permitem representar o contexto da experiência de cliente no âmbito 

de um serviço. A este nível, o HAM Participatory Map permite representar todos os 
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elementos associados a uma atividade ou serviço, nomeadamente atores, artefactos e sistemas 

(Teixeira et al. 2012). 

Por sua vez, o Customer Experience Requirements, com origem na engenharia de requisitos 

não-funcionais, quando aplicado ao CEM permite avaliar cada atividade e os elementos 

contextuais nela envolvidos. O CERs pode ser entendido como “the perceived attributes of 

the interaction with a service provider that contribute to satisfaction and usage of the service” 

(Patrício et al, 2009) 

O Multilevel Service Design (Patrício et al. 2011) permite compreender a experiência do 

cliente para desenhar o serviço. Neste contexto, considera-se que a compreensão da 

experiência do cliente resulta de um modelo hierárquico que engloba três niveis distintos: (1) 

Value Constellation Experience, (2) Service Experience e (3) Service Encounter Experience.  

 

 

2.4.2 Multilevel Service Design 

A literatura conta com diversos métodos de desenho e desenvolvimento de novos serviços, 

que integram diferentes ferramentas de suporte ao processo em si. Apesar de cada abordagem 

contemplar visões distintas, é consensual que se deve garantir um método interdisciplinar que 

considere os diferentes aspetos de um serviço (Patrício e Fisk 2013). 

Neste âmbito, surge o Multilevel Service Design tendo sido desenvolvido de acordo com uma 

abordagem baseada em novos métodos de desenho de serviços, segundo critérios de grande 

detalhe processual. Por outras palavras, o MSD consiste na articulação de diferentes 

ferramentas aplicadas ao desenho e desenvolvimento de novos serviços que permitem 

acompanhar as diferentes etapas do processo, bem como as características do contexto 

envolvente de um serviço (Patrício et al. 2011). 

O método de MSD integra três patamares hierárquicos que visam acompanhar o processo a 

diferentes níveis, essenciais ao entendimento da experiência do cliente. Este método inclui o 

Figura 2.2 - Customer Experience Modeling (Teixeira et al., 

2012) 
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desenho do conceito de serviço, o desenho do sistema do serviço e, ainda, o desenho de cada 

ponto de encontro entre o prestador de serviços e o cliente (Service Encounter) (Patrício e 

Fisk 2013). 

O ponto de partida do MSD (Figura 2.3) consiste numa análise e compreensão prévia da 

experiência do cliente, com vista a sustentar os desenvolvimentos incluídos nos três níveis 

referidos. Para tal, é utilizado um vasto leque de métodos e técnicas que permitem entender e 

explorar a experiência dos clientes e stakeholders. Esses métodos e técnicas têm por base as 

ciências sociais e resultam na interação com o cliente, através de entrevistas, observação e 

outros métodos qualitativos, tendo em vista reunir dados relevantes, conexos com as suas 

necessidades, expectativas e experiências no âmbito de um serviço (Patrício e Fisk 2013). 

Após a recolha e interpretação dos dados, o MSD segue com o mapeamento da experiência do 

cliente, onde são traduzidas as interações entre o cliente e a organização. Neste seguimento, 

inicia-se o primeiro nível do MSD – “Designing Service Concept” - que se consubstancia no 

desenvolvimento da Customer Value Constellation, onde é representado o conjunto de 

serviços oferecidos e as respetivas interligações (Patrício et al. 2011). 

Seguidamente, inicia-se a etapa de desenho do sistema do serviço – “Designing the Service 

System”, com base no conhecimento endogeneizado na fase anterior, utilizando as 

ferramentas Service System Architecture (SSA) e Service System Navigation (SSN).  

O SSA representa a estrutura do sistema do serviço, permitindo uma visão integrada das 

diferentes interfaces e processos considerados no serviço. Mais concretamente, conforme 

apresentado na Figura 2.3, a coluna da esquerda do SSA apresenta atores envolvidos no 

serviço e a linha superior representa as suas principais atividades, definidas de acordo com a 

informação recolhida. Desta forma, entende-se que cada célula da matriz do SSA identifica a 

participação de um interveniente numa designada atividade da prestação do serviço (Patrício 

et al. 2011). 

 

Figura 2.3 - Componentes do Multilevel Service Design 
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Com base na matriz desenvolvida no SSA, o SSN oferece uma representação dinâmica de 

diferentes passagens do cliente ao longo do serviço, permitindo entender as implicações de 

cada percurso ao nível dos recursos de frontstage e backstage (Patrício et al. 2011). 

O último nível do MSD – “Designing the Service Encounter” – consiste na representação dos 

momento de interação entre o cliente e o serviço, aplicando-se a técnica de Service 

Blueprinting, um mapa processual das diferentes atividades de um serviço, que permite 

espelhar o fluxo de interações, realçando as linhas de interação, as linhas de visibilidade, os 

pontos de falha, os pontos de espera e, bem assim, as interfaces do serviço.  

Em suma, o MSD possibilita uma visão esquematizada dos diferentes níveis que envolvem o 

desenho e desenvolvimento de novos serviços, através de uma abordagem flexível e 

cocriativa. Ao permitir operacionalizar diferentes ferramentas de desenho, conforme acima 

mencionado, constitui um sistema complexo de Service Design, que contribui para uma visão 

holística da Service Experience (Patrício e Fisk 2013, Patrício et al. 2011). 

2.5 Novas tecnologias no setor dos serviços  

No início dos anos 90, Barras (1990) destacou a natureza interativa dos serviços no processo 

de inovação face à emergência de novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) e às 

mudanças socioeconómicas que se desvendavam. Segundo este autor, a inovação tecnológica 

deve ser tida como uma fonte de inovação em serviços, que agilize a identificação de 

oportunidades de melhoria, quer em serviços que já existem, quer no desenvolvimento de 

novos serviços. Com efeito, Barras (1996) alertou para a importância de adoção de novas 

tecnologias nos serviços, reconhecendo-lhe um papel de destaque na evolução e revolução do 

setor em si. 

 

Figura 2.4 - Papel da tecnologia na prestação de serviços (Fitzsimmons e Fitzsimmons, 

2011) 
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Atualmente, a presença da tecnologia nos serviços não é uma novidade e a sua integração tem 

vindo a ser cada vez mais comum, e até mesmo exigida, por forma a acompanhar as 

tendências tecnológicas das últimas décadas (Taylor 2014). 

Os avanços no setor das TIC criaram um efeito visível na forma como os clientes interagem 

com os prestadores de serviços. A Internet é um exemplo disso pela forma como revolucionou 

os padrões de comunicação, aproximando os mercados e constituindo um vetor de 

comunicação global (Fitzsimmons e Fitzsimmons 2011). 

De facto, as mudanças tecnológicas promoveram alterações no sistema de prestação de 

serviços, não só ao nível de backoffice, como também na forma como o serviço é prestado 

(Figura 2.4). 

Assim sendo, a adoção de novas tecnologias, como plataformas digitais, representam uma 

nova forma de oferecer serviços aos clientes, criando novos modelos de negócio e novos 

padrões de prestação de serviços, indo ao encontro das mais recentes tendências de mercado e 

dos novos perfis de consumo (Barrett et al. 2015, Lusch e Nambisan 2015). 

2.6 Breve conclusão da revisão de literatura 

Com base na realização da revisão de literatura acima apresentada, foi possível partir para 

uma análise do estado da arte relativamente ao contexto que envolve o tema do presente 

projeto de investigação.  

Perante um novo contexto económico e social, marcado pelo progressivo surgimento de novas 

tecnologias e meios de comunicação, as empresas têm vindo a encetar esforços no sentido de 

acompanhar a volatilidade das tendências do mercado e dos novos perfis de consumo, 

apostando na adoção de estratégias de inovação contínua e orientada ao cliente.  

Neste contexto, é evidente a crescente aposta das empresas no desenvolvimento de novos 

serviços, uma vez que estes representam uma fonte de valor acrescentado, que permite 

direcionar a sua oferta ao cliente. Assim, têm vindo a surgir novas perspetivas de estudo que 

consideram existir uma unificação entre o conceito de produto e serviço e que defendem que 

os serviços são a base de todas as trocas de valor na economia. (Lusch e Vargo, 2006). 

A passo com a crescente exploração e criação de novos serviços, têm vindo a surgir diversas 

metodologias de Desenvolvimento de Novos Serviços e de Service Design, que apresentam 

estruturas e modelos orientadores ao desenho e desenvolvimento de novas soluções de 

serviços, através de uma visão holística e interdisciplinar que envolve todos os fatores e 

elementos constituintes da atmosfera de um serviço.  

Não obstante os contributos existentes atualmente na literatura, o presente projeto de 

investigação propõe-se a estudar um caso concreto de aplicação de Service Design, 

nomeadamente no desenvolvimento de novos serviços num contexto B2B (Business to 

Bussiness), explorando as particularidades conexas com este modelo de negócio. Ademais, 

entende-se que o projeto contribuirá com conhecimento relativo ao contexto particular dos 

serviços de consultoria, uma área que se apresenta pouco explorada, ou pouco visível, no 

âmbito da aplicação de metodologias de Service Design. 
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3 Metodologia 

O presente projeto de investigação teve por objetivo estudar a aplicação de metodologias de 

Service Design num contexto B2B, onde se visou (1) compreender a experiência do cliente 

em serviços de consultoria em projetos de investimento e, bem assim, (2) desenhar uma 

proposta de criação de novos serviços. Para o efeito, procedeu-se a um análise da oferta atual 

do serviço e, por outro lado, das necessidades, preferências e expectativas do cliente, tendo 

em vista identificar os pontos críticos do serviço e oportunidades de melhoria. 

De acordo com Brown (2008), um processo de desenho de novos serviços conta com uma 

articulada série de etapas que marcam a passagem entre uma ideia e a sua implementação, 

designadamente (1) inspiração, (2) ideação, (3) reflexão e (4) implementação. No contexto 

destas etapas, urge a necessidade de orquestrar um extenso conjunto de elementos do serviço, 

que se encontram presentes ao nível da experiência do cliente (Patrício e Fisk 2012). 

Segundo Dubberly et al. (2008), podemos distinguir duas grandes fases no desenho de novas 

soluções de serviço, isto é, uma etapa inicial de análise, onde observamos e analisamos a 

situação existente e identificamos o “problema”, e uma etapa de síntese, onde se apresenta um 

novo conceito e uma proposta de solução futura. Mais adianta que o movimento de transição 

entre estas duas etapas é “o coração do desenho”. 

 

O Analysis-Synthesis Bridge Model (Dubberly et al. 2008) apresenta-se como um modelo 

condutor que medeia a passagem entre estágios preliminares de descrição, observação e 

interpretação dos resultados e a concretização do desenho e desenvolvimento de uma nova 

solução. Concretamente, este modelo ilustra uma linha de orientação entre a interpretação do 

que existe, “What is”, e a idealização e proposta de uma nova solução, “What could be”. 

Figura 3.1 - Bridge Model (Dubberly et al., 2008) adaptado aos 

serviços (Patrício e Fisk, 2012) 
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Atenta a natureza particular dos serviços, Patrício e Fisk (2012) propuseram uma adaptação 

deste modelo ao desenho de serviços, representada na Figura 3.1. A realização do presente 

projeto de investigação teve por base orientadora o modelo de Bridge Model de Patrício e Fisk 

(2012), tendo-se percorrido as suas etapas e utilizado diferentes ferramentas e metodologias 

no contexto de cada uma delas.  

Neste sentido, após a realização de um estudo exploratório, que contou com a revisão e 

análise da literatura caracterizadora do estado da arte, tomou lugar a primeira etapa do modelo 

referido, nomeadamente a etapa de entendimento da experiência do cliente. Neste contexto, 

foi levado a cabo um estudo qualitativo, tendo por base a metodologia de Grounded Theory 

(Glaser e Strauss 1967, Charmaz 2006), que englobou a realização de entrevistas com 

consultores e clientes e momentos de observação do contexto de trabalho e de reuniões 

técnicas. 

Os dados obtidos no decorrer do estudo qualitativo foram tratados e codificados segundo os 

fundamentos da GT e tendo por base a utilização de um software de tratamento de dados 

qualitativos, o Nvivo 11. 

Neste seguimento, deu-se início às etapas de modelação da experiência do cliente (“Modeling 

the customer experience”) e de modelação da solução de serviço (“Modeling the service 

solution”), consideradas no Bridge Model. Neste contexto, utilizou-se a metodologia de 

Multilevel Service Design (Patrício et al. 2011), englobando os seus diferentes níveis.  

O primeiro nível do MSD englobou o estudo da Value Constellation Experience, a Service 

Experience e a Service Encounter Experience. Complementarmente foram utilizados 

conceitos e notação da metodologia de Customer Experience Modeling (Teixeira et al. 2012), 

que auxiliaram na interligação dos diferentes elementos constituintes da experiência do 

serviço. 

Posteriormente, avançou-se com os restantes níveis do MSD, que contemplaram o desenho da 

Customer Value Constellation, do Service System Architecture, do Service System Navigation 

e do Service Experience Blueprint.  

Refira-se, por último, que a etapa de prototipagem e implementação considerado do Bridge 

Model adaptado ao serviço (Patrício e Fisk 2012), não se encontra contemplada no presente 

projeto, considerando-se com um etapa de trabalho futuro.   

 

Figura 3.2 - Cronograma de atividades do projeto 
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3.1 Estudo qualitativo 

Tendo em consideração a natureza holística dos serviços e da experiência do cliente, foi 

realizado um estudo qualitativo que visou obter informação relevante que permitisse 

aprofundar o conhecimento relativo aos diferentes fatores que envolvem a experiência do 

cliente, no caso particular dos serviços de consultoria em apreço. 

Bogdan e Bilken (1994) caracterizam um estudo qualitativo como uma estratégia de 

investigação onde os dados recolhidos, igualmente denominados por qualitativos, são ricos 

em pormenor e referem-se a fenómenos descritivos relativos a pessoas, locais e conversas. 

Esta tipologia de investigação envolve uma interpretação naturalista de um determinado 

contexto, onde se pretende interpretar fenómenos e o seu significado para as pessoas 

envolvidas (Denzin e Lincon 2005, Creswell 2014). Por seu turno, Strauss e Corbin (1998) 

referem-se a um estudo qualitativo como “qualquer tipo de investigação que produz 

resultados sem recurso a procedimentos estatísticos ou qualquer outro meio de quantificação”.  

Esta tipologia de investigação exige que o investigador esteja presente no campo de trabalho, 

observe, emitia juízos (Stake 1999), assumindo uma posição de análise dedutiva sob a 

informação recolhida (Godoy 1995). 

Neste contexto, Glasser e Strauss (1967) apresentaram um modelo de pensamento que 

consubstanciou o desenvolvimento da Grounded Theory, uma metodologia que utiliza um 

conjunto sistemático de procedimentos de recolha, tratamento e análise de dados qualitativos, 

tendo em vista desenvolver uma teoria indutiva relativamente a um “fenómeno” (Charmaz 

2006). 

3.2 Amostragem teórica 

No âmbito de um estudo qualitativo procura-se, tipicamente, definir uma amostra 

representativa de casos ricos em informação, que melhor contribuam para uma análise 

aprofundada e abrangente (Yin 2011). 

Neste contexto, a metodologia da GT considera a amostragem como um ponto crítico de 

investigação, assumindo-lhe superior complexidade face aos métodos qualitativos 

tradicionais. Segundo esta metodologia, o desenvolvimento de um pensamento analítico 

depende, fundamentalmente, da “procura e recolha de dados relevantes, que permitam 

elaborar e refinar categorias” (Charmaz 2006). 

Contrariamente às metodologias qualitativas convencionais, a GT reconhece que a 

amostragem configura um processo iterativo, onde a amostra inicial (“inicial sampling”) é tida 

como ponto de partida e a amostragem teórica (“theoretical sampling”) como a orientação 

para onde se tencionar ir (Charmaz 2006). De facto, a GT considera que a investigação 

qualitativa deve ser orientada pela procura de novos dados e fontes de informação, até se 

garantir a “saturação” das categorias de informação possíveis, considerando, assim, que 

processo de amostragem assume um carácter iterativo (Charmaz 2006).  

Atenta a restrição temporal que envolve o presente projeto e a necessidade de envolver 

diferentes participantes no estudo qualitativo, não foi possível realizar integralmente o 

processo de amostragem teórica. Não obstante, foi considerada uma amostragem inicial, que 

incorporou, de igual modo, a perspetiva da GT no que respeita à codificação e análise dos 

dados.  
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Assim sendo, a definição da amostra não teve por objetivo a representatividade estatística da 

população, mas sim cobrir as diferentes tipologias de clientes e as diferentes categorias 

profissionais de consultores, relevantes para o estudo (Charmaz 2006). 

No que respeita às empresas cliente, procurou-se selecionar empresas representativas da 

realidade de trabalho do departamento de R&D and Government Incentives, tendo-se 

segmentado a seleção por empresas PME e não PME e, bem assim, por diferentes setores de 

atividade, nomeadamente: (1) indústria têxtil e do vestuário, (2) indústria do calçado, (3) 

indústria das embalagens, (4) indústria automóvel, (5) indústria metalúrgica, (6) indústria 

química, (7) indústria alimentar e (8) indústria das TIC. 

Relativamente, aos consultores, a amostra contou com consultores de diferentes estágios 

hierárquicos e, bem assim, com diferentes níveis de experiência. Este grupo de participantes 

contou com: Analysts (1 a 2 anos de experiência), Consultants (3 a 4 anos de experiência), 

Senior Consultants (5 a 6 anos de experiência) e Managers (mais de 6 anos de experiência), 

tendo em vista reunir informação relevante no que respeita às diferentes tarefas e atividades 

que envolvem a prestação do serviço. Adicionalmente, por forma a conhecer os fatores 

relevantes ao serviço numa ótica global do negócio, realizaram-se entrevistas com Partners 

do mesmo departamento. 

3.3 Métodos de recolha de dados   

Segundo Charmaz (2006) a qualidade e credibilidade de um estudo qualitativo começa com a 

etapa de recolha de dados. A este nível, são usualmente selecionadas múltiplas fontes de 

informação como, entrevistas, observações, documentos e informação audiovisual, tendo em 

vista tratar o “problema” através de múltiplas perspetivas, permitindo desenvolver um visão 

holística do mesmo (Creswell 2014). 

De acordo com a GT, métodos de recolha de informação como entrevistas qualitativas e 

sessões de observação participativa configuram importantes fontes de informação, 

assegurando a recolha de informação rica em detalhe e representativa do contexto real do 

estudo (Charmaz 2006).  

No que respeita às entrevistas, considera-se que o papel do entrevistador é fundamental, uma 

vez que assume a condução da recolha dos dados, explorando as particularidades do problema 

em estudo, ao mesmo tempo que detém maior controlo analítico sob a informação recolhida. 

De facto, entrevistar é uma técnica flexível, emergente, onde surgem ideias e questões, que 

permitem ao investigador criar ligações entre os dados e o problema que se estuda. 

No âmbito de um estudo qualitativo orientado pela metodologia de GT, considera-se relevante 

complementar a realização de entrevistas com sessões de observação, um método 

complementar que assume significativa importância, uma vez que garante um melhor 

entendimento do contexto envolvente, numa ótica de análise naturalista do problema. 

Charmaz (2006) considera que a observação permite levantar questões relevantes face aos 

factos observados, que, consequentemente, resultam em respostas (dados) relevantes.  

3.3.1 Entrevistas 

O estudo qualitativo levado a cabo no presente projeto de investigação contou com a 

realização de 29 entrevistas, que envolveram profissionais e clientes do departamento de R&D 
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and Government Incentives da Deloitte. Concretamente, foram realizadas as seguintes 

entrevistas: 

 Entrevistas com 15 consultores; 

 Entrevistas com 4 sócios; 

 Entrevistas com 10 empresas cliente. 

As entrevistas foram realizadas entre 15 de março e 15 de abril, no escritório da Deloitte no 

Porto, sendo que em alguns casos foi necessário recorrer a videoconferência devido à 

impossibilidade de deslocação de alguns participantes. 

Em todos os casos, a entrevista foi iniciada com a disponibilização de um consentimento 

informado e solicitada autorização para a gravação da entrevista. A este nível, considera-se 

que a gravação das entrevistas assume particular importância na recolha dos dados e na 

respetiva análise, uma vez que permite ao entrevistador ter a liberdade de explorar mais 

informação e concentrar a sua atenção ao entrevistado (Patton 1980, Charmaz 2006). 

Foram constituídos 3 guiões (Anexo A, B, C), correspondestes a cada um dos grupos de 

participantes, compostos por questões abertas, que permitiram criar um diálogo interativo e 

flexível, estimulando o envolvimento dos participantes e, consequentemente, a obtenção de 

informação detalhada e rica em pormenor. Não obstante, os guiões incluíram tópicos de 

exploração em cada uma das perguntas, tendo em vista explorar, em todos os casos, os pontos 

considerados mais relevantes, evitando, assim, divergências ao seu objetivo (Charmaz 2006). 

No caso das entrevistas realizadas com os consultores (Anexo B), a entrevista contou com 

uma primeira fase exploratória, onde se visou conhecer as atividades levadas a cabo por cada 

categoria profissional. Numa segunda fase, exploraram-se questões relativas aos momentos de 

interação e comunicação com os clientes ao longo das diferentes etapas de trabalho. A fase 

final da entrevista contou com questões relativas à possibilidade de adoção de novos 

processos e novas tecnologias e qual a recetividade perante essas medidas. 

No que concerne às entrevistas com as empresas clientes (Anexo A), procurou-se numa fase 

inicial explorar as principais atividades levadas a cabo pelo interlocutor da empresa, que, em 

todos os casos, é o responsável pela contratação dos serviços de consultoria em apreço. 

Ademais, procurou-se conhecer quais os serviços de consultoria a que a empresa recorre e há 

quanto tempo recorre a serviços desta natureza. Numa segunda fase, procurou-se conhecer as 

atividades assumidas pelo cliente no âmbito de serviços consultoria em projetos de 

investimento e quais os fatores que considera críticos nesse contexto. Numa última fase, 

foram colocadas questões relativas ao estágio de sofisticação tecnologia da empresa cliente, 

bem como à frequência de utilização de plataformas informáticas em serviços como a banca e 

o estado, e qual a sua predisposição para utilizar canais tecnológicos no âmbito de serviços de 

consultoria em projetos de investimento. 

As entrevistas realizadas com os sócios da Deloitte (Anexo C) incluíram duas partes 

fundamentais, tendo uma primeira parte mais exploratória, onde se incidiu sobre os fatores e 

elementos relevantes ao serviço numa ótica global do negócio e quais os impactos que 

traduzem ao nível da qualidade percebida junto do cliente. A segunda fase da entrevista teve 

enfoque na necessidade e impacto da utilização de novas tecnologias no âmbito da prestação 

do serviço. 
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Em termos médios, as entrevistas tiveram uma duração de aproximadamente 17 minutos, 

sendo considerado um tempo razoável numa entrevista desta natureza. 

3.3.2 Observação 

Complementarmente à realização das entrevistas, o estudo contou com dados recolhidos em 

momento de observação, que resultaram da participação do investigador em reuniões técnicas 

nas instalações das empresas cliente, bem como em momentos de trabalho interno nas 

instalações da Deloitte no Porto, concretamente no departamento de R&D and Government 

Incentives. Os momentos de observação tiveram lugar entre 1 de março e 5 de maio e tiveram 

uma duração aproximada de 3 horas. 

Para o efeito, o investigador teve por base a utilização de um guião (Anexo E), que 

contemplou aspetos importantes a observar, tais como atores, elementos contextuais, 

atividades do cliente e do consultor e os diferentes momentos de interação entre eles.  

Este método de recolha de dados constituiu, inequivocamente, uma importante fonte de 

recolha de dados, uma vez que permitiu obter dados num contexto naturalista e real, o que 

constitui uma fonte de informação rica, pormenorizada e diversificada. (Bogdan e Bilken 

1994, Stake 1999, Chamaz 2006). 

3.4 Tratamento e análise dos dados 

Segundo a GT, após terminada a etapa de recolha de dados, chegamos à primeira etapa 

analítica do estudo qualitativo, que consiste no tratamento e codificação dos dados (Charmaz 

2006). Em resultado das entrevistas e das notas de campo obtidas nos momentos de 

observação, dispunha-se de um considerável conjunto de dados qualitativos, merecedor de 

uma profunda análise.  

Segundo Charmaz (2006), esta é a epata do estudo onde se questiona analiticamente os dados 

obtidos, procurando-se direcionar os dados para as questões analíticas colocadas no contexto 

do estudo. A metodologia de GT considera que o tratamento dos dados é realizado através da 

codificação dos dados, atravessando duas fases distintas: (1) codificação inicial (“inicial 

coding”), onde é feita uma análise preliminar dos dados, e (2) a codificação focada (“focused 

coding”), em que se realiza uma análise orientada na seleção e categorização dos inputs 

considerados mais relevantes da codificação inicial. 

Neste âmbito, a codificação dos dados obtidos teve por base a utilização de um software de 

análise de dados qualitativos, o Nvivo 11. A este nível, procedeu-se à transcrição das 

gravações das entrevistas e à passagem das notas recolhidas na observação para um 

documento, que seguidamente foi importado para o referido software. 

Neste sentido, deu-se início à análise de cada segmento de dados, onde foram criados “nós” 

sempre que surgia um tema ou conceito, garantindo sempre flexibilidade para a emergência 

de novas ideias e direções (Charmaz 2006). Posteriormente, os “nós” foram agrupados em 

categorias e subcategorias, espelhando a relação entre os diferentes segmentos de dados.  

Com efeito, foi desencadeado um processo de análise centrada nas categorias que foram 

sendo criadas, iniciando-se, assim, um processo de “focused coding”. Segundo Charmaz 

(2006), o “focused coding” requer um apurado sentido analítico dos dados por forma a 

categorizar totalmente e intensivamente os dados recolhidos. 
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Por último, importa referir que a análise, categorização e organização dos dados obtidos teve 

por base a utilização dos conceitos e notações do Customer Experience Modeling (Teixeira et 

al. 2012), tendo em vista retratar os fatores contextuais que figuram na envolvente da 

prestação do serviço. 

3.5 Desenvolvimento da solução  

Posteriormente à análise dos dados, deu-se seguimento à etapa de desenho da nova solução de 

serviço, tendo em vista alcançar os objetivos estabelecidos na fase inicial do projeto. 

A este nível, foi utilizado o Multilevel Service Design (Patrício et al. 2011), uma metodologia 

interdisciplinar que integra diversos níveis de Service Design, conforme anteriormente 

mencionado na revisão de literatura. 

O primeiro nível do MSD envolve a conceptualização da experiência do cliente, através do 

mapeamento da Value Constellation Experience, do Service Experience e do Service 

Encounter. Por outro lado, foi também aplicado o Customer Experience Modeling, (Teixeira 

et al. 2012) que contribuiu com insights relevantes na representação e sistematização das 

atividades, artefactos, sistemas e dos Customer Experience Requirements que constituem o 

serviço. 

Após reunido o conhecimento relativo à experiência em serviços de consultoria em projetos 

de investimento, deu-se seguimento aos restantes passos do MSD, que culminaram com a 

modelação da Customer Valeu Constellation, do Service System Architecture, do Service 

System Navigation e, por último, do Service Experience Blueprinting, para o conceito de 

serviço existente e para o novo conceito de serviço. 

De referir que o desenho da proposta de uma nova solução de serviço foi acompanhado pela 

realização de reuniões de discussão e sessões de brainstorming entre o investigador e os 

responsáveis do projeto na Deloitte, tendo-se equacionado diferentes hipóteses de desenho e 

desenvolvimento, em que se consideraram os intentos estratégicos da Deloitte e, bem assim, 

as mais recentes tendências tecnológicas do mercado. 
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4 Tratamento e análise dos dados 

O estudo qualitativo levado a cabo no âmbito do presente projeto de investigação teve por 

objetivo explorar e compreender a experiência do cliente em serviços de consultoria em 

projetos de investimento, tendo em vista suportar a aplicação de Service Design para o 

desenho de novas soluções de serviço.  

Segundo Patrício e Fisk (2012), a experiência do cliente resulta de um processo de cocriação 

entre os intervenientes de um serviço ao longo dos diferentes momentos de contacto, 

denominados por “service encounters” ou “touch points”. Neste sentido, a compreensão da 

experiência do cliente assume um papel fundamental num processo de Service Design, uma 

vez que permite fundamentar metodologias “human-centered” e, assim, assegurar o encontro 

das necessidades e expectativas do cliente.  

Atento o conceito de cocriação, entende-se relevante compreender a visão dos diferentes 

intervenientes de um serviço, nomeadamente ao nível das suas atividades e responsabilidades, 

por forma a caracterizar a experiência do serviço numa ótica global e transversal. De igual 

forma, considera-se determinante estudar o contexto que envolve as diferentes etapas de 

prestação do serviço, onde se incluem fatores tangíveis e intangíveis. 

Com efeito, o presente capítulo apresenta o tratamento dos dados obtidos durante a realização 

do estudo qualitativo, que incluiu a realização de uma série de entrevistas e o detalhe de 

momentos de observação, onde se visou explorar informação relevante acerca da prestação do 

serviço e, consequentemente, da experiência do cliente. 

No que respeita ao tratamento dos dados, conforme detalhado no capítulo da metodologia 

(Capítulo 3), procedeu-se à codificação e categorização dos dados segundo os princípios da 

metodologia Grounded Theory, contando com a utilização de um software de tratamento de 

dados qualitativos, o Nvivo 11.  

De referir que, este capítulo respeita às duas primeiras etapas do Bridge Model (Dubber 2008) 

adaptado aos serviços (Patrício e Fisk 2012), onde foram analisados os diferentes 

componentes do serviço de acordo com o Customer Experience Modeling (Teixeira et. al 

2012). 

4.1 Participantes 

A realização do estudo qualitativo contou com a realização de entrevistas com os diferentes 

intervenientes do serviço, nomeadamente com empresas cliente e consultores.  

Relativamente aos clientes, uma vez que a Deloitte opera num modelo B2B e conta com um 

vasto e diversificado leque de clientes nos mais variados setores de atuação, as entrevistas 

contaram com a participação de empresas (1) da indústria têxtil e do vestuário, (2) da 

indústria do calçado, (3) da indústria do plástico e embalagens, (4) da indústria automóvel, (5) 

da indústria metalúrgica, (6) da indústria química, (7) da indústria agroalimentar e (8) da 

indústria das TIC, perfazendo um total de 10 empresas. 

Numa fase inicial da entrevista, procurou-se conhecer a função ocupada do participante na sua 

empresa, tendo em vista compreender as suas responsabilidades e funções. A este nível, 

conforme evidenciado na Tabela 1, 30% dos participantes ocupam funções de Administrador 
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e os restantes 70% assumem funções de Diretor Financeiro, sendo que, em todos os casos, os 

participantes são os principais interlocutores com o serviço de consultoria em causa.   

 

Tabela 1 - Função dos interlocutores das empresas cliente 

Função dos interlocutores das empresas cliente  Fontes % 

Administrador 3 30% 

Diretor Financeiro 7 70% 

Total 10 100% 

 

Relativamente aos consultores, a fase inicial da entrevista incidiu, de igual forma, sobre as 

funções e atividades de cada um dos entrevistados, tendo sido possível identificar um 

conjunto hierarquizado de categorias profissionais, que caracterizam a estrutura interna do 

departamento da R&D and Government Incentives e, bem assim, da Deloitte.  

De acordo com a informação apresentada na Tabela 2, foram realizadas entrevistas com (1) 

Analysts, (2) Consultants, (3) Senior Consultants, (4) Managers e (5) Partners, que 

representam os diferentes níveis hierárquicos, bem como as diferentes funções, existentes no 

departamento em apreço.  

 

Tabela 2 - Categorias profissionais dos consultores 

Categorias profissionais dos consultores Fontes % 

Analyst 2 13% 

Consultant 4 27% 

Senior Consultant 2 13% 

Manager 3 20% 

Partner 4 27% 

Total 15 100% 

 

Deste modo, considera-se que o conjunto de participantes, quer clientes, quer consultores, 

permitiram caracterizar diferentes perspetivas sobre a prestação do serviço e, bem assim, 

sobre as diferentes etapas que o compreendem, o que possibilitou uma coleta de dados mais 

abrangente e aprofundada.  

4.2 Serviços de consultoria contratados pelas empresas cliente 

No âmbito das entrevistas realizadas com as empresas cliente, procurou-se conhecer há 

quanto tempo a empresa recorre a serviços de consultoria e quais as áreas de especialidade a 

que recorre. Neste contexto, foi possível verificar que todas as empresas participantes têm 

vindo a recorrer a serviços de consultoria ao longo da sua atividade e que contam com um 

leque diversificado de serviços desta natureza. 

Com efeito, as tipologias de serviços de consultoria contratados pelas empresas entrevistadas 

encontram-se evidenciados na Tabela 3. A este nível, os serviços de “Consultoria em projetos 

de investimento (Incentivos Governamentais) ” dizem respeito aos serviços prestados pelo 

departamento de R&D and Government Incentives da Deloitte. 
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Tabela 3 - Codificação dos serviços de consultoria contratados pelas empresas cliente 

Serviços de consultoria contratados  Fontes % 

Direito 2 20% 

Auditoria 2 20% 

Contabilidade 3 30% 

Energia 1 10% 

Financeira 3 30% 

Fiscal 3 30% 

Gestão estratégica 2 20% 

H&S 5 50% 

Consultoria em projetos de investimento (Incentivos Governamentais)  10 100% 

Merge & Aquisions 2 20% 

Consultoria Fiscal (Otimização fiscal) 6 60% 

Projetos de I&D 3 30% 

Tecnologias de Informação e comunicação 3 30% 

Total 10 100% 

 

4.3 Atividades  

Considerada como uma das principais categorias de informação a recolher durante a 

realização do estudo qualitativo, a categoria “Atividades” representa o conjunto de atividades 

que envolvem a prestação do serviço, fundamentais para compreender a Valeu Constellation 

Experience, a Service Experience e, bem assim, o Service Encounter, que resultarão no 

mapeamento da experiência do cliente.   

Com efeito, esta etapa contou com a recolha de informação durante momentos de observação, 

que compreenderam momentos de trabalho nas instalações da Deloitte e a participação em 

reuniões nas instalações das empresas cliente, e com as realização de entrevistas onde 

consultores e clientes foram diretamente questionados acerca das suas atividades ao longo da 

prestação do serviço. De facto, uma vez que os clientes são considerados “experts” (Patrício e 

Fisk 2012) na realização das suas atividades, compreender a sua perceção do serviço 

constituiu um importante marco do presente estudo.  

Os clientes não identificaram explicitamente e unanimemente as suas atividades durante o 

serviço, pelo que se complementou essa informação através da compilação e análise dos 

diferentes dados obtidos, que incluíram os dados recolhidos durante a observação e as 

entrevistas com os consultores. 

 

“Nós apoiamos empresas na preparação de candidaturas de projetos de investimento a 

programas de cofinanciamento, onde aconselhamos os clientes a ver as melhores soluções a 

adotar ao nível dos seus investimentos e que opções seguir, de modo a se obter uma maior 

fatia de cofinanciamento” 

- Manager, R&D and Government Incentives da Deloitte 

 

“Identificação da oportunidade, análise das propostas, discussão interna do projeto e depois 

o encaminhamento sobre esse projeto dentro da empresa e o acompanhamento do resultado 

final” 
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- Empresa cliente, Indústria Têxtil e do vestuário 

 

Importa referir que, a este nível, os dados oriundos da observação representam uma fonte de 

informação crucial, uma vez que surgem da participação observacional do investigador em 

diferentes momentos da prestação do serviço, permitindo detalhar os momentos de contacto e 

interação entre empresas cliente e os consultores, e, consequentemente, assimilar e unificar as 

diferentes referências registadas durante as entrevistas. 

Perante um conjunto diversificado de informação, procedeu-se à codificação e categorização 

dos dados relativos às atividades que envolvem o serviço, permitindo compreender as 

diferentes dimensões do mesmo, nomeadamente, o Service Concept, o Service System e o 

Service Encounter, conforme evidenciado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Codificação das Atividades 

Service concept Service System Service Encounter  Fontes % 

Identificação de 

oportunidades      8 25% 

 

Análise da natureza dos investimentos 

contidos no projeto 

 

1 3% 

 

Identificação de necessidades 

 

2 6% 

 

Pesquisa de programas de apoio ao 

investimento  

 

4 13% 

  Ações comerciais 4 13% 

 

Aconselhamento junto parceiros 

 

1 3% 

 

Análise de exemplos e casos de sucesso 

 

1 3% 

Pesquisa de 

empresas de 

consultoria      10 31% 

 

Pesquisa de empresas de consultoria junto 

de parceiros 

 

7 22% 

 

Pesquisa de empresas de consultoria junto 

de familiares e amigos 

 

2 6% 

 

Análise de contactos recebidos por parte 

de empresas de consultoria  

 

1 3% 

Seleção e 

contratação     25 78% 

 

Receção e análise de propostas  

 

8 25% 

  

Receção da proposta  5 16% 

 

Diagnóstico de índices de sucesso e 

experiência das empresas consultoras  

 

7 22% 

 

Pesquisa do reconhecimento no mercado 

das empresas consultoras  

 

3 9% 

 

Avaliação da formação e competência 

técnica da equipa de trabalho 

 

7 22% 

 

Definição do budget 

 

2 6% 

 

Negociação dos termos da proposta 

 

6 19% 

  

Discussão dos termos da 

proposta 3 9% 

  

Clarificação de dúvidas 1 3% 

 

Adjudicação 

 

12 38% 

  

Celebração contratual da 

proposta 2 6% 

Definição de 

objetivos     27 84% 
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Realização de reunião inicial de discussão 

de objetivos e plano de trabalho 

 

22 69% 

  

Apresentação dos objetivos 

estratégicos do projeto 7 22% 

  

Discussão da orientação 

estratégica do projeto 2 6% 

  

Definição do planeamento 

dos trabalhos 9 28% 

  

Identificação da informação 

e elementos necessários à 

candidatura (check-list) 7 22% 

Recolha e envio de 

informação     29 91% 

 

Identificação da informação solicitada 

 

7 22% 

  

Análise da check-list  3 9% 

 

Levantamento e recolha da informação 

 

8 25% 

 

Envio da informação solicitada 

 

12 38% 

  

Envio da informação 9 28% 

Acompanhamento      20 63% 

 

Acompanhamento e follow-up dos 

trabalhos 

 

12 38% 

  

Disponibilização de 

informação adicional 6 19% 

  

Solicitação de informação 7 22% 

  

Clarificação de dúvidas 3 9% 

  

Discussão de pressupostos  1 3% 

Outputs     32 100% 

 

Análise de outputs 

 

14 44% 

  

Receção dos documentos 

produzidos  12 38% 

 

Análise dos pressupostos utilizados  

 

5 16% 

 

Validação dos objetivos delineados  

 

7 22% 

Análise dos 

resultados      29 91% 

 

Receção de resultados 

 

23 72% 

  

Comunicação por parte da 

empresa consultora 10 31% 

 

Consulta dos resultados da candidatura no 

portal do respetivo programa operacional 

 

3 9% 

    Total 32 100% 

 

Foi possível verificar que o serviço, na sua globalidade, conta com um conjunto alargado de 

atividades, caracterizadoras da “customer journey” (Stickdorn e Schneider, 2013), que podem 

ser compreendidos em 8 níveis distintos, incluídos no Service Concept, nomeadamente (1) 

Identificação de oportunidades, (2) Pesquisa de empresas de consultoria, (3) Seleção e 

contratação, (4) Definição de objetivos, (5) Recolha e envio de informação, (6) 

Acompanhamento, (7) Outputs e (8) Análise dos resultados. Cada um dos diferentes níveis 

descritos engloba o conjunto de atividades representativas do Service System que, por sua vez, 

englobam diferentes “service encounters” ou “touch points” (Patrício e Fisk, 2012). 

Deste modo, foi possível detalhar as atividades envolvidas na prestação de um serviço de 

consultoria em projetos de investimento, o que permitiu aprofundar o conhecimento do 

investigador no que respeita aos pontos críticos do processo e compreender a “customer 

journey”, etapa fundamental num processo de desenho e desenvolvimento de novos serviços 

e, assim, em metodologias de Service Design. 
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4.4 Customer Experience Requirements 

Atenta a natureza subjetiva e holística que envolve a experiência do cliente, o estudo realizado 

no âmbito do presente projeto visou recolher informação relativamente ao conjunto de 

requisitos que envolvem a experiência do cliente no serviço. De acordo com Patrício et. al 

(2009), Customer Experience Requirements são “perceived attributes of the interaction with a 

service provider that constributes to satisfaction and usage of the service”.  

Tendo em consideração a natureza subjetiva que envolve esta categoria e, bem assim, as 

particularidades que envolvem um contexto empresarial B2B, procedeu-se a uma análise 

aprofundada e crítica das diferentes evidências registadas durante as entrevistas e durante a 

observação, onde se procurou identificar e explorar os CERs ao nível das diferentes etapas da 

prestação do serviço.  

No que respeita à realização das entrevistas, procurou-se colocar questões abertas que 

permitissem ao cliente e aos consultores refletir e apresentar abertamente as suas expectativas, 

necessidade e, bem assim, o seu entendimento no que respeita aos requisitos envolvidos na 

experiência do cliente.  

 

“O fundamental é ter qualidade, excelência e termos uma relação não só profissional mas de 

amizade com os nossos clientes” 

- Partner, R&D and Government Incentives da Deloitte 

 

“Acho que é mesmo muito importante o acompanhamento que é dado ao cliente, isto é, um 

acompanhamento eficiente e atempado, e o cumprimento de prazos e gestão de expectativas” 

- Consultant, R&D and Government Incentives da Deloitte 

 

“Temos de atingir as expectativas dos clientes em várias dimensões. Em primeiro lugar, 

tecnicamente as coisas estarem bem feitas, em segundo sermos cumpridores dos prazos que 

são acordados e depois na relação com o próprio cliente” 

- Partner, R&D and Government Incentives da Deloitte 

 

“O cliente valoriza a nossa capacidade de dar resposta num espaço de tempo que por norma 

é curto” 

- Manager, R&D and Government Incentives da Deloitte 

 

“Valorizo todo o acompanhamento que é feito ao projeto, não é só fazer a candidatura mas 

sim fazer o acompanhamento necessário ao projeto” 

- Empresa cliente, Indústria do calçado 

“ O mais importante é a experiência dos consultores e os resultados obtidos. Durante o 

trabalho também é importante a disponibilidade do consultor” 

- Empresa cliente, Indústria Química 
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Por outro lado, durante a observação foi possível presenciar certas evidências a este nível, 

perante a manifestação da necessidade de determinados requisitos por parte do cliente em 

diferentes momentos do serviço. 

Neste sentido, o tratamento dos dados compreendeu uma aprofundada análise e agregação dos 

diferentes requisitos, tendo por base um processo iterativo que envolveu a definição de um 

conjunto alargado de categorias, até se obter um conjunto de categorias considerado adequado 

e representativo.  

Partindo da análise realizada, foi definido o conjunto de Customer Experience Requirements 

que envolvem um serviço de consultoria em projetos de investimento, evidenciados na Tabela 

5, de onde se destacam os seguintes: (1) Experiência, (2) Resultados, (3) Proximidade 

(Relacionamento), (4) Expertise e (5) Proatividade.  

 

Tabela 5 - Codificação dos CERs 

Customer Experience Requirements (CERs) Fontes % 

Confiança 6 19% 

Profissionalismo 13 41% 

Experiência 26 81% 

Expertise 24 75% 

Capacidade de resposta  15 47% 

Rapidez 4 13% 

Proximidade (Relacionamento)  30 94% 

Disponibilidade 2 6% 

Cumprimento dos prazos 17 53% 

Eficiência 4 13% 

Comprometimento 12 38% 

Conveniência  3 9% 

Proatividade 22 69% 

Cooperação  4 13% 

Suporte à decisão  7 22% 

Resultados 29 91% 

Acompanhamento 19 59% 

Flexibilidade 7 22% 

Competência 12 38% 

Preço 5 16% 

Total 32 100% 

 

Com efeito, é possível relacionar os CERs identificados com a natureza de um serviço de 

consultoria. Os serviços de consultoria podem entender-se como uma atividade de 

aconselhamento e suporte, onde a entidade consultora detêm conhecimento e experiência 

numa determinada especialidade, sendo contratada para participar e contribuir com o seu 

expertise em projetos ou atividade do seu cliente. No que concerte às formas de interação e 

relacionamento, os serviços de consultoria são baseados, regra geral, em relações 

profissionais remotas, onde o processo de comunicação resulta de contactos remotos que são 

complementados com reuniões presenciais com o cliente e a equipa de consultores. 
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No caso concreto, perante a análise dos resultados obtidos, entende-se que a contração da 

entidade consultora resulta da confiança que, a priori, a empresa cliente deposita na equipa de 

consultores, que é gerada com base no posicionamento da empresa consultora no mercado e 

dos resultados que evidencia ter alcançado, ou com base em experiências de trabalho passadas 

com a mesma entidade. Ao longo do serviço, a empresa cliente espera obter bons resultados 

nos diferentes momentos do serviço, fruto da expertise da entidade consultora, com especial 

enfoque no resultado final do projeto, indo ao encontro das suas necessidades e expectativas, 

ao mesmo tempo que valoriza o relacionamento, proximidade e trabalho conjunto entre a 

equipa de consultores a as suas equipas internas.  

4.5 Elementos contextuais do serviço 

Em consciência da natureza holística que envolve a prestação de um serviço, onde figuram 

fatores tangíveis e intangíveis, procurou-se identificar os principais elementos contextuais que 

envolvem a prestação do serviço. Assim, partiu-se de uma análise durante os momentos de 

observação, sendo, posteriormente, complementada e explorada no contexto de realização das 

entrevistas. 

Efetivamente, os elementos que constituem o contexto de um serviço representam impactos 

diretos na sua prestação e, consequentemente, na experiência do cliente. Neste sentido, a 

identificação dos diversos elementos e do seu impacto nos diferentes momentos da prestação 

do serviço assume relativa importância uma vez que interferem diretamente na satisfação e 

qualidade percebida do serviço por parte do cliente.  

Assim, com base na metodologia de Customer Experience Modeling (Teixeira et al 2012), 

durante a realização do estudo qualitativo e a posterior análise e tratamento dos dados, 

procurou-se tomar conhecimento dos principais elementos que configuram o contexto de 

prestação do serviço de consultoria em projetos de investimento. De acordo com os elementos 

contextuais considerados na metodologia de CEM, foram identificados (1) atores, (2) 

artefactos e (3) System Actors. 

4.5.1 Atores  

No âmbito da experiência do cliente, consideram-se como atores de um serviço todos os 

participantes ativos que interagem com o cliente, ou até mesmo o cliente consigo mesmo 

(Teixeira et. al 2012). Atenta a natureza intangível dos serviços, os momentos de interação 

entre o cliente e o sistema de prestação de um serviço revestem-se de elevada importância, de 

onde se destaca a influência de todos atores/intervenientes desse sistema. 

Durante a realização do presente estudo procurou-se identificar os atores presentes nos 

diferentes momentos do serviço, o que foi sendo explorado ao longo dos momentos de 

observação, quer em ambiente interno no escritório da Deloitte, quer nos momentos de 

reunião nas instalações dos clientes e, adicionalmente, durante a realização das entrevistas, 

visando-se conhecer os diferentes pontos de interação entre o cliente e o serviço e quais os 

participantes ativos em cada um deles.  

A este nível, foi possível identificar os principais atores do serviço como sendo (1) 

interlocutor da empresa cliente e a (2) equipa de consultores, que engloba profissionais de 

escalão mais júnior e mais sénior, nomeadamente Analysts, Consultants, Seniors, Consultants, 

Managers e Partners. 
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Os organismos governamentais são considerados um ator secundário, sendo responsáveis pela 

definição dos programas de candidatura, onde são destacadas as condições de elegibilidade e 

todas as informações relativas e específicas dos diferentes programas de apoio governamental 

ao investimento, e são, ainda, quem avalia o projeto e apresenta a decisão final, relativa à 

possibilidade de cofinanciamento. 

Assim sendo, o serviço de consultoria em análise tem como principais atores (1) o cliente, 

representado pelo interlocutor da empresa cliente, e (2) a equipa de consultores, que mantêm 

um conjunto de interações ao longo do processo de prestação do serviço.  

Neste sentido, as entrevistas realizadas contaram com a participação dos interlocutores das 

diferentes empresas cliente, conforme anteriormente explicado, e com as diferentes categorias 

de profissionais da equipa de consultores, uma vez que cada categoria assume funções 

específicas e contribui com informações relevantes ao entendimento do processo de trabalho 

interno, evidenciando, dessa forma, dados relevantes à compreensão do serviço e da 

experiência do ciente.  

4.5.2 Artefactos 

Segundo Constantine (2009, citado no artigo de Teixeira et al. 2012), os artefactos de um 

serviço são todos os artefactos empregues no âmbito das diferentes atividades que compõem a 

prestação do serviço.  

Partindo da análise dos dados recolhidos e tendo em atenção as diferentes atividades que 

envolvem a prestação do serviço, identificadas anteriormente, foram considerados como 

artefactos do serviço (1) a proposta de prestação de serviços profissionais, apresentada pela 

entidade consultora na fase inicial do contacto com o cliente, (2) o pedido de informação, 

disponibilizado pelo consultor no arranque dos trabalhos, (3) a componente descritiva da 

candidatura e (4) a componente financeira, que são os outputs produzidos pelo consultor e 

entregues para análise e validação ao cliente e, por último, (5) o documento de decisão da 

candidatura, elaborado pela entidade governamental responsável pela aprovação da 

candidatura, o qual será disponibilizado no portal da referida entidade governamental. Os 

diferentes artefactos são listados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Artefactos do serviço 

Artefactos  

Proposta de prestação de serviços profissionais  

Pedido de informação (check-list)  

Componente descritiva da candidatura 

Componente financeira da candidatura  

Comprovativo de submissão da candidatura  

Documento de decisão da candidatura  
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4.5.3 System Actors 

No âmbito da metodologia de CEM, os elementos contextuais englobam também os sistemas 

não humanos (System Actors), como softwares e/ou hardwares, que mediam a interação com o 

cliente em diferentes momentos de um serviço (Teixeira et al 2012).  

Tendo em consideração que existe uma predominância de relações profissionais remotas 

durante a prestação do serviço em apreço, entende-se que os System Actors representam um 

importante ponto de interação com o cliente e, assim, de prestação do serviço.  

Com base na análise dos dados obtidos durante a realização do estudo qualitativo, foi possível 

identificar os principais System Actors (Tabela 7), presentes ao nível das atividades do 

serviço, de onde se destaca (1) a internet, em particular o email, que suporta, efetivamente, a 

maioria das interações que ocorrem durante o serviço, tais como pedidos de informação e o 

processo de validação de outputs, (2) o computador, que suporta o acesso à internet e, bem 

assim, às ferramentas de trabalho dos consultores e dos clientes e (3) o telemóvel, que 

representa o processo de comunicação utilizado no contacto direto e mais próximo entre o 

cliente e o consultor, para esclarecimento de dúvidas e acompanhamento dos trabalhos. 

 

Tabela 7 - System Actors do serviço 

System Actors Fontes % 

Internet (email) 32 100% 

Computador 13 41% 

Telemóvel  29 91% 

Total 32 100% 

 

4.6 Sugestões de implementação 

Conforme já referido, a realização do estudo qualitativo envolvido no presente projeto de 

investigação teve por objetivo conhecer e compreender a experiência do cliente, tendo em 

vista o desenho de uma nova proposta de serviço. Para o efeito, o levantamento dos dados 

teve em especial atenção a identificação de pontos críticos do serviço, quer na ótica do cliente 

quer na ótica do consultor, com o objetivo de destacar possíveis oportunidades de melhoria.  

Durante os momentos de observação, o investigador procurou conhecer os pontos do serviço 

que representam uma interação mais direta com o cliente e, nesse âmbito, quais os que 

apresentam maior complexidade de articulação. Por outro lado, procurou-se entender quais os 

meios digitais e tecnológicos utilizados na comunicação com o cliente e na realização dos 

trabalhos por parte dos consultores.  

No contexto das entrevistas com os clientes foram colocadas questões relativas à sofisticação 

tecnologia da empresa cliente, nomeadamente qual o estágio de utilização de tecnologias e 

quais os processos que estão a ser transpostos para o meio digital e tecnológico. A este nível, 

foi possível verificar que todas as empresas participantes no estudo se encontram numa fase 

de transição, onde se verifica uma inequívoca tendência de utilização de novas plataformas 

digitais no âmbito das relações comerciais, em especial com fornecedores e parceiros, de 

como são exemplo os serviços bancários e os serviços do estado, como finanças e segurança 

social.  
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Face ao exposto, procurou-se conhecer a predisposição das empresas cliente para a utilização 

de novos serviços através de um novo canal tecnológico e digital, onde se teve como exemplo 

aplicações, plataformas digitais ou páginas web. Deste modo, foi possível compreender a 

recetividade do cliente a dispor de novos serviços no âmbito da consultoria em projetos de 

investimento através de um novo interface.  

 

“Eu acho interessante. Informação adicional nunca é demais. É claro que o contacto 

presencial as vezes é mais favorável mas para diariamente termos acesso a informação, uma 

plataforma, por exemplo, seria muito interessante” 

- Empresa cliente, Indústria Metalúrgica 

 

Na sua globalidade, os participantes demonstraram interesse em dispor de novos serviços 

disponibilizados por via de um novo canal de comunicação/interação, reconhecendo que seria 

um ponto de maior proximidade com a entidade consultora e, em especial, com a equipa de 

consultores, e que ao mesmo tempo poderia agilizar o processo de trabalho e interação.  

Por seu turno, durante a realização das entrevistas, os consultores foram diretamente 

abordados relativamente aos pontos do serviço onde reconheciam oportunidades de melhoria, 

quer no seu trabalho interno, quer no que respeita à relação e interação com o cliente.  

 

“Desde logo a centralização da informação, seria muito mais fácil com uma solução que 

gerisse a informação tocada com o cliente, em de vez obrigar as pessoas a procurar nos 

email’s” 

- Manager, R&D and Government Incentives da Deloitte 

 

“A tecnologia tem esse dom: fazer com que nós consigamos, de certa forma, fazer mais em 

menos tempo” 

- Partner, R&D and Government Incentives da Deloitte 

 

Em resultado, procedeu-se ao tratamento e análise dos dados obtidos, em particular das 

entrevistas, procurando-se identificar as sugestões a considerar no desenvolvimento de novos 

serviços e na introdução de um novo canal de comunicação/interação, de cariz tecnológico, 

que suportasse determinados momentos dos trabalhos de consultoria em projetos de 

investimento. Assim sendo, os resultados obtidos permitiram identificar um conjunto de 

possibilidades a introduzir num serviço desta natureza, de onde se destaca (1) Apresentação 

do crédito obtido em candidaturas a apoios governamentais, (2) Criação de um histórico de 

cliente, com informação tocada entre o cliente e a equipa de consultores, (3) Possibilidade de 

acompanhar e monitorizar o curso dos trabalhos e (4) Acesso a estudos realizados pela Rede 

Deloitte. O conjunto de sugestões levantadas encontra-se detalhado na tabela 8. 
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Tabela 8 - Codificação das sugestões ao serviço 

Sugestões Fontes % 

Acesso a estudos realizados pela Rede Deloitte 5 20% 

Arquivo da informação enviada 14 56% 

Criação de um histórico de cliente 21 84% 

Possibilidade de solicitar e enviar informação 17 68% 

Apresentação da listagem de projetos realizados  4 16% 

Apresentação do resumo de crédito obtido    8 32% 

Sugestões de serviços complementares 1 4% 

Canais de comunicação adicionais  3 12% 

Possibilidade de monitorizar a execução das etapas de trabalho 12 48% 

Total 25 100% 

 

De acordo com a informação presente na Tabela 8, a maioria dos participantes referiu a 

possibilidade de criação de um histórico de cliente, aproximadamente 84% dos participantes, 

destacando-se ainda a possibilidade de solicitar e enviar informação através de um novo canal 

de comunicação. Adicionalmente, refira-se que a maioria dos clientes mencionou, também, 

que seria interessante poder consultar diretamente o resumo dos resultados obtidos, isto é, o 

valor de cofinanciamento obtido no âmbito de uma ou mais candidaturas dos seus projetos a 

apoios governamentais. 

 

“Gostaria de poder ver quanto já obtive nas minhas candidaturas a incentivos 

[governamentais], e desses quais os que fiz com a Deloitte.” 

- Empresa cliente, Indústria Agroalimentar  

 

Por outro lado, tendo em conta os extensos e morosos processos de troca de informação, que 

atualmente são mediado por email, os participantes reconhecem interesse na criação de um 

sistema de envio e histórico de informação, que lhes permita enviar e consultar a informação 

solicitada pela equipa de consultores, e os documentos finais integrados na candidatura do 

projeto ao apoio governamental. 

Importa, ainda, destacar o interesse demonstrado por determinados participantes, 

nomeadamente empresas cliente, em dispor de um sistema que lhes dê acesso a estudos 

realizados pela Rede Deloitte, relativos à sua atividade e setor, capazes de auxiliar no 

processo de revisão dos trabalhos realizados e na identificação de tendências e oportunidades 

de mercado. Adicionalmente, foi referida a possibilidade de existir um sistema de arquivo, 

que permita ao cliente e ao consultor validar e consultar a informação enviada e, por outro 

lado, qual a informação que se encontra em falta. 

Muito embora os clientes e consultores reconheçam que o processo atualmente existente 

assegura um modelo de prestação de um serviço de elevada qualidade, ambos reconhecem 

que o processo de interação e comunicação pode beneficiar da integração de novas 

ferramentas tecnológicas e digitais, acompanhando a progressão tecnológica sentida em todas 

as atividades do mercado, podendo agilizar o relacionamento profissional e as trocas de 

informação realizadas ao longo dos trabalhos. Por sua vez, consideram ainda que a inclusão 

de um novo canal como uma plataforma, aplicação ou página web, em que se poderá 
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centralizar toda a informação trocada, permitirá reforçar os mecanismos de segurança da 

informação. 

4.7 Mapeamento da experiência do cliente 

A realização do estudo qualitativo teve por objetivo recolher informação relevante para 

compreender a experiência do cliente, tendo resultado nas categorias anteriormente 

apresentadas no presente capítulo. Essa etapa correspondeu ao primeiro nível do Bridge 

Model (Dubberly et al. 2008) adaptado aos serviços (Patrico e Fisk 2012),  o “Understanding 

the customer experience”, que coincide com a primeira etapa da metodologia de Service 

Design utilizada no projeto – o Multilevel Service Design. 

Perante os resultados obtidos, procurou-se entender a Value Constellation Experience, a 

Service Experience e os diferentes “service encounters” presentes ao nível das diferentes fases 

do serviço. Concretamente, pode entender-se que a Value Constellation Experience é cocriada 

a partir das interações entre clientes, empresas e prestadores de serviços durante as atividades 

que envolvem um determinado serviço, e que constituem o Service Experience, 

desencadeadas para entregar valor ao cliente.  

Com base nos resultados alcançados, foi possível identificar e compreender os diferentes 

fatores que envolvem a prestação do serviço em causa, bem como as atividades que o 

constituem. Como tal, procedeu-se ao mapeamento da Valeu Constellation Experience e do 

Service Experience, permitindo representar o sistema que envolve a experiência do cliente no 

âmbito de um serviço de consultoria em projetos de investimento. 

Este processo envolveu uma análise crítica da informação obtida, o que resultou numa série 

de iterações em torno do processo de mapeamento, até se alcançar o resultado final 

apresentado na Figura 4.1.  

Neste contexto, entende-se que o “trigger event” do serviço é a intenção do cliente de realizar 

um projeto de investimentos com recurso a apoios governamentais. Para o efeito, existe a 

necessidade de apresentar uma candidatura ao abrigo de um determinado programa de apoio 

Figura 4.1 - Experiência do cliente no serviço de consultoria em projetos de investimento  
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governamental, que pode ser, por exemplo, de apoio ao investimento produtivo ou à 

investigação e desenvolvimento. 

Neste âmbito, as empresas recorrem, por regra, a entidades consultoras, especializadas em 

projetos de investimentos e programas de apoio governamental, que assumem a preparação da 

candidatura e providenciam aconselhamento de teor fiscal e financeiro relativamente aos 

objetivos do projeto de investimento, que serão apresentados e avaliados no processo de 

candidatura. Como tal, foi considerada como principal atividade a suportar a pelo serviço a 

“Realização de um projeto de investimento com recurso a fundos governamentais”, que 

engloba três etapas fundamentais, nomeadamente (1) Candidatura, (2) Execução e (3) 

Conclusão.  

O serviço de consultoria em projetos de investimento atua ao nível da etapa de “Candidatura”, 

sendo os consultores responsáveis pela preparação e elaboração da candidatura do projeto, 

assim como referido anteriormente. A candidatura engloba todas as etapas desde os contactos 

iniciais entre o cliente e o consultor até ao momento em que são comunicados os resultados 

finais da candidatura. 

Assim sendo, procedeu-se ao mapeamento da Customer Experience para o serviço de 

consultoria em projetos de investimento, onde são evidenciadas as diferentes etapas que 

constituem a “customer journey”.  

Atenta a holística que envolve a prestação de um serviço, procedeu-se a uma análise dos 

diferentes fatores que estão presentes no serviço e influenciam a experiência do cliente, tendo 

por base os conceito, notações e a metodologia de Customer Experience Modeling (Teixeira 

et al. 2012).  

Com efeito, teve-se por objetivo representar na Customer Experience os elementos 

considerados na metodologia de CEM, em particular (1) os Customer Experience 

Requirements, (2) as atividades do serviço e (2) os diferentes elementos contextuais, 

nomeadamente os atores, artefactos e System Actors. Segundo Teixeira et al. (2012), a 

compreensão da experiência do cliente requere a recolha de informação ao longo das 

diferentes interações entre o cliente e o prestador do serviço. 

Deste modo, foram mapeadas as diferentes atividades que envolvem o serviço, representando 

em cada uma os respetivos CERs, atores e artefactos (Figura 4.2), o que permite ter um visão 

mais aprofundada dos fatores que constituem a experiência do cliente, e que permitem cocriar 

valor ao longo da interações ocorridas entre o cliente e o prestador do serviço.   

Por exemplo, a atividade de “Seleção e contratação da empresa consultora” tem como (1) 

atores: os consultores, amigos e família e parceiros; (2) artefactos: a proposta de serviços 

profissionais e o contrato; (3) System Actors: o telemóvel e email e (4) como CERs: a 

Credibilidade, Experiência, Resultados, Confiança, Reconhecimento e Preço. Por outro lado, 

a atividade “Envio de informação” tem como (1) artefactos: a check-list, que apresenta o 

detalhe da informação necessária, e os documentos e informações remetidos pelo cliente ao 

consultor; (2) System Actors: a internet, nomeadamente o email e (3) como CERs: a Rapidez, 

Conveniência e Flexibilidade. 

De referir que o mapeamento da experiência do cliente teve por base a análise dos resultados 

obtidos e, bem assim, as categorias de informação anteriormente destacadas, tendo resultado 

de um processo iterativo que envolveu a realização de reuniões com os responsáveis do 

projeto na Deloitte, onde foram discutidas diferentes possibilidades de desenvolvimento.  
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Figura 4.2 - Experiência do cliente com aplicação dos conceitos e notações do CEM 

(Teixeira et al. 2012) 
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5 Desenho do Serviço  

O presente capítulo corresponde à terceira etapa do Bridge Model (Dubberly et al. 2008) 

adaptado aos serviços (Patrício e Fisk 2012), etapa designada por “Modeling the service 

solution”, que marca a transição entre “What is” e o “What could be”, ou seja, entre o que 

existe e o que poderá passar a existir.  

Com efeito, a concretização do estudo qualitativo incluído no presente projeto de investigação 

permitiu reunir informação relacionada como os diversos fatores que constituem a holística do 

serviço, consubstanciando o entendimento da experiência do cliente do serviço de consultoria 

em projetos de investimento. A este nível, foi possível identificar as atividades, atores e 

elementos contextuais que envolvem a prestação do serviço, bem como os Customer 

Experience Requirements conexos com as suas diferentes atividades. 

De facto, após um intenso levantamento de dados, onde foram realizadas diversas sessões de 

observação, entrevistas e reuniões de discussão, foi possível gerar conhecimento em torno do 

serviço existente, bem como da possibilidade de desenvolvimento de novas soluções. Tendo 

em conta a opinião dos consultores e dos clientes relativamente ao serviço, às suas 

expectativas e necessidades, foi idealizado um conjunto de oportunidades de melhoria, que 

contaram com a possibilidade de desenvolvimento de novos serviço e a introdução de uma 

nova interface do serviço. 

Neste sentido, o desenho de uma nova solução de serviço teve por base a utilização da 

metodologia de Multilevel Service Design, uma metodologia que tem como etapa preliminar a 

compreensão da experiência do cliente e que conta com a aplicação de diversos métodos de 

Service Design. Esta metodologia apresenta 3 níveis hierárquicos distintos, a saber: 

 Desenho do conceito de serviço (“Designing the service concept”); 

 Desenho do sistema do serviço (“Designing the service system”); 

 Desenho do encontro do serviço (“Designing the service encounter”). 

Neste âmbito, serão apresentados os diferentes elementos que constituem os referidos níveis 

do MSD, partindo de uma análise do serviço existente, onde se prevê apresentar (1) o conceito 

do serviço atual, (2) o novo conceito de serviço, (3) o Service System Architecture do serviço 

existente, (4) o Service System Architecture e o Service System Navigation do novo conceito 

de serviço e (5) o Service Experience Blueprint de determinadas atividades do serviço 

proposto.  

5.1 Conceito do serviço 

Segundo a metodologia de Multilevel Service Design (Patrício e Fisk 2011), o conceito do 

serviço diz respeito ao posicionamento da oferta do serviço na Customer Value Constellation 

(CVC). O mapeamento da CVC e do conceito de serviço permite representar o conjunto de 

ofertas de um serviço e as respetivas interligações, as quais permitem ao cliente cocriar valor 

numa determinada atividade. 

O processo de levantamento de dados realizado no presente projeto permitiu acompanhar as 

diferentes etapas do serviço e os respetivos intervenientes e elementos contextuais. 

Concretamente, durante a realização do estudo qualitativo procurou-se conhecer as atividades 
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envolvidas num processo de candidatura de um projeto de investimento a um programa de 

apoio governamental, no sentido de compreender a Customer Value Constellation envolvida 

nessa ação. 

Mediante os resultados e conclusões obtidos, entende-se que a intenção de uma empresa de 

recorrer a um programa governamental de apoio ao investimento surge da identificação de 

oportunidades junto do mercado, quer por iniciativa própria da empresa ou por contactos 

comercias por parte de entidades consultoras especializadas nessa área, e envolve um extenso 

conjunto de atividades e serviços. Neste sentido, tendo por base aos resultados gerados com a 

realização do estudo qualitativo, procedeu-se ao desenho do conceito do serviço, integrado na 

Customer Value Constellation.  

Conforme mencionado anteriormente, a realização de um projeto de investimento com 

recurso a fundos governamentais, engloba três etapas fundamentais, nomeadamente (1) 

Candidatura, (2) Execução e (3) Conclusão. Não obstante, tendo em conta as limitações ao 

nível de tempo e de dimensão do projeto, o presente centrar-se-á na atividade “Candidatura”, 

sendo esta a atividade a suportar pelos serviços de consultoria em consideração.  

A Figura 5.1 apresenta, assim, o conjunto de serviços e atividades que envolvem a experiência 

do cliente no âmbito de uma candidatura de um projeto de investimento a um programa de 

apoio governamental, sendo esta a atividade a suportar pelo serviço, posicionada no ponto 

central da Customer Value Constellation. Neste contexto, foi utilizado um código de cores, 

onde a cor cinza representa a oferta atual de serviços do departamento de R&D and 

Government Incentives da Deloitte e a cor branca representa os serviços onde esse 

departamento não está presente. 

Relativamente aos serviços representados pela cor branca, foram considerados serviços que 

são transversais à preparação da candidatura de um projeto de investimento a um programa de 

apoio governamental, como por exemplo serviços financeiros e bancários, que estão 

envolvidos na garantia das condições necessárias à realização do projeto de investimento, ou 

serviços de orçamentação dos investimentos consideradas no projeto. 

Em resultado, foi possível mapear a estrutura que envolve a Customer Value Constellation, 

onde foi representado o conceito de serviço atualmente existente e, inclusivamente, 

representadas as interligações entre a oferta do serviço (Figura 5.1). Com efeito, considerou-

se como oferta atual do serviço o seguinte conjunto de serviços: 

 Serviços de elaboração das componentes da candidatura; 

 Serviço de gestão da informação e dos elementos de candidatura; 

 Serviço de aconselhamento fiscal e financeiro; 

 Serviços de preenchimento e submissão da candidatura; 

 Serviços de análise de enquadramento nos programas de apoio; 

 Serviço de gestão da conta no portal de candidatura; 

 Serviços de planeamento e calendarização; 

 Serviço de análise económico-financeira do projeto; 

 Serviço de análise estratégica do projeto e da empresa. 
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Em resultado da uma análise aprofundada da Customer Value Constellation, e com base na 

informação obtida durante a realização do estudo qualitativo, deu-se início à conceptualização 

de um novo conceito de serviço. A este nível, considerou-se a introdução de (1) novas ofertas 

de serviço, anteriormente não prestadas, (2) novas ligações com outras ofertas de serviço, 

constituindo uma oferta mais integrada do serviço como um todo e/ou (3) novos serviços 

relacionados, principalmente, com a atividade do cliente, que anteriormente não eram 

disponibilizados pelo serviço. (Patrício et al. 2011). 

Perante o conjunto de sugestões evidenciadas pelos clientes e consultores, bem como pelos 

dados recolhidos durante a observação, idealizou-se um novo conceito de serviço, em que se 

procurou explorar novas capacidades para entregar valor ao cliente. Com efeito, a intenção de 

desenvolvimento incidiu no ponto (3) acima mencionado, onde se objetivou explorar um 

conjunto de novos serviços orientados ao cliente. 

Neste contexto, procurou-se aliar o desenvolvimento de novos serviços com as 

potencialidades do meio digital, acompanhando, assim, as tendências do mercado 

contemporâneo, onde se equacionou a introdução de uma plataforma, aplicação ou página 

Conceito de serviço 

 existente 

Figura 5.1 - Customer Value Constellation do conceito de serviço existente 
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web, que assegura-se o suporte dos novos serviços e, simultaneamente, constituísse um novo 

e complementar interface do serviço. 

O processo de concetualização do novo conceito de serviço envolveu uma análise 

aprofundada da informação recolhida e, bem assim, da Customer Value Constellation, bem 

como a realização de reuniões de discussão com a equipa de trabalho da Deloitte. De facto, 

este processo envolveu uma série de iterações, que culminaram com o desenho de um novo 

conceito de serviço, apresentado na Figura 5.2. 

  

 

Com base nas oportunidades identificadas e nas sugestões destacadas durante a realização das 

entrevistas com os clientes e os consultores, foi considerado um conjunto de quatro novas 

ofertas de serviço, incrementais ao conceito de serviço existente, nomeadamente, (1) Serviço 

de histórico de candidaturas, (2) Serviço de newsletters e estudos setoriais, (3) Serviço de 

follow-up e monitorização e (4) Serviço de arquivo de informação e elementos da candidatura. 

No que respeita ao serviço (1), durante a realização das entrevistas, clientes e consultores 

denunciaram a oportunidade de otimizar o processo de consulta de informação da empresa e 

das suas candidaturas a sistemas de apoio governamental, pelo que se considera relevante 

adicionar esta nova oferta ao sistema do serviço. Por seu turno, o serviço (2) resultou da 

Novo conceito de serviço 

Figura 5.2 - Customer Value Constellation do novo conceito de serviço 
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referência de determinados clientes relativamente à possibilidade de acederem às newsletters 

e estudos setoriais realizados pela Rede Deloitte, no sentido de disporem de informação 

relevante à sua atividade, aos seus projetos e, bem assim, a decisões estratégicas. 

Adicionalmente, o serviço (3), que consiste num serviço de follow-up e monitorização das 

diferentes etapas do serviço prestado, partiu da oportunidade de explorar novos mecanismos 

de acompanhamento do serviço, um ponto muito valorizado pelo cliente e pelo consultor, 

conforme evidenciado no CERs. Por último, o serviço (4) prevê agilizar o processo de troca e 

consulta de informação entre clientes e consultores, tendo resultado da oportunidade de 

simplificar e otimizar o processo atual, que se baseia num elevado volume de emails, ao 

mesmo tempo que permitirá incrementar os níveis de segurança da informação. 

De referir que, além dos dados obtidos durante a realização das entrevistas, os dados oriundos 

dos momentos observação representaram uma fonte de informação crucial para a identificação 

de oportunidades de desenvolvimento de novos serviços, indutores de valor acrescentados ao 

serviço existente. Com efeito, as novas ofertas encontrar-se-ão interligadas com atividades 

existentes, o que permitirá agregar valor em si e nas atividades envolventes do serviço.  

A este nível, foi, igualmente, considerado um código de cores, onde (1) a cor branca 

representa as atividades onde o departamento de R&D and Government Incentives da Deloitte 

não está presente, (2) a cor cinza representa os serviços atualmente disponibilizados, 

considerados no conceito de serviço existente e (3) a cor azul os novos serviços incluídos no 

novo conceito de serviço. A Figura 5.2 apresenta a posição do novo conceito de serviço na 

Customer Value Constellation. 

5.2 Sistema do Serviço 

Após definido o novo conceito de serviço, segue-se a etapa subsequente do MSD que consiste 

na modelação do sistema do serviço, através da sistematização de todas as atividades do 

serviço e, bem assim, dos recursos envolvidos na sua prestação, tais como pessoas, processos, 

interfaces e backend systems (Patrício e Fisk 2011).  

Para o efeito, revela-se fundamental compreender a “customer journey”, identificando os 

níveis de interação entre o cliente e o prestador do serviço, bem como os diferentes 

intervenientes em cada atividade realizada, evidenciando, assim, o conjunto de “service 

encounters” que existem durante a prestação do serviço. 

A modelação do sistema do serviço conta com a utilização de dois modelos distintos de 

sistematização, designadamente, o Service System Architecture (SSA) e o Service System 

Navigation (SSN). Enquanto o SSA permite representar as diferentes atividades que 

envolvem a prestação do serviço e as interfaces, processos e pessoas que suportam cada uma 

delas, o SSN possibilita representar, numa visão macro e dinâmica, todo o fluxo processual 

que envolve a relação das diferentes atividades de um serviço, permitindo explorar os 

diferentes momentos da “customer journey”. Com efeito, o SSA e o SSN constituem 

estruturas de representação e navegação do sistema do serviço, onde é possível representar os 

diferentes “service encounters” que constituem a “customer journey” (Patrício e Fisk, 2011) 
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5.2.1 Service System Architecture 

O Service System Architecture pode ser considerado como uma matriz, onde são 

representadas as atividades que englobam o serviço, o cliente, as interfaces de prestação do 

serviço e o backend system.  

Concretamente, a linha superior destaca as atividades e a coluna mais à esquerda representa o 

cliente, o prestador de serviço e o backend system. Cada célula da matriz, que resulta do 

cruzamento entre a linha das atividades e a coluna dos intervenientes do serviço, representa 

um “touch point” ou “service encounters” (Patrício e Fisk 2012).  

Numa primeira fase, procedeu-se à modelação do SSA para o conceito do serviço existente, 

com vista a compreender quais os momentos de interação entre o cliente e o prestador de 

serviços, quais as atividades suportadas e quais os intervenientes. Deste modo, foram 

consideradas como atividades (1) Identificação de oportunidades de apoio ao investimento, 

(2) Seleção e contratação de empresa consultora, (3) Reunião de arranque, (4) Análise do 

plano de trabalho e objetivos apresentados, (5) Envio de informação, (6) Reunião técnica, (7) 

Validação de outputs e (8) Validação de Resultados.  

Como intervenientes ou atores, foram representados na coluna à esquerda, a empresa cliente 

(nomeadamente, o interlocutor), o consultor (equipa de consultores), a interface do serviço 

(email ou telemóvel) e, no backstage support (backend system). Deste modo, em cada célula 

preenchida temos a evidência de um ponto de interação, onde conseguimos ver que atividade 

está a ser suportada e quem são os atores e interveniente que a suportam.  

Partindo para a apresentação de alguns exemplos, a atividade (2) Seleção e contratação de 

empresa consultora, corresponde a um dos primeiros momentos de interação entre o cliente e 

o prestador de serviços, sendo, a este nível, apresentada uma proposta de serviços 

profissionais, posteriormente adjudicada aquando da contratação do serviço. Conforme consta 

na matriz do SSA, são considerados 3 intervenientes nesta atividade, uma vez que a seleção e 

contratação do serviço pressupõe o contacto direto entre o cliente e o consultor, que pode ser 

presencial ou via email. 

A atividade (5) Envio de informação, diz respeito ao envio da informação solicitada pelo 

consultor, onde, nesse momento, o cliente interage com o consultor através da interface de 

email, através do qual envia toda a informação que lhe é solicitada, sendo esta posteriormente 

processada pelo backend system e recebida pelo consultor na sua caixa de email.  

Por seu turno, a atividade (6) Reunião técnica, consiste numa reunião presencial entre a 

equipa de consultores e a empresa cliente, onde são esclarecidas dúvidas técnicas e 

específicas do projeto e dúvidas relativamente às diferentes possibilidades de argumentação 

em candidatura. Como é possível observar na matriz do SSA, esta atividade decorre da 

interação direta entre clientes e consultores, sendo, usualmente, realizada nas instalações do 

cliente ou, em alternativa, nos escritórios da Deloitte. 

Mantendo-se o mesmo racional para as restantes atividades, o SSA providencia uma visão 

marco do sistema que envolve o serviço atualmente existente, permitindo identificar os 

diferentes “touch points”, assim como anteriormente mencionado.   
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Com base numa visão global e integrada do serviço, deu-se início ao estudo do SSA do novo 

conceito de serviço. Numa fase preliminar, foram definidas novas atividades orientadas ao 

cliente, tendo por base os resultados obtidos no estudo qualitativo, que resultaram da 

compreensão da experiência do serviço e do cliente. Estas atividades representam os novos 

serviços considerados no novo conceito de serviço, e são as seguintes: 

 Consulta de informação adicional; 

 Consulta da informação em falta; 

 Follow-up e monitorização dos trabalhos;  

 Verificação de resultados e histórico.  

 

Importa referir que, a modelação do SSA para o novo conceito de serviço foi acompanhada 

por reuniões de discussão com a equipa de trabalho na Deloitte, que envolveram a definição 

de diferentes versões do sistema, até se alcançar a solução final.  

Neste contexto, foi equacionada a introdução de um novo interface do serviço, assente numa 

solução digital como uma plataforma, aplicação ou página web, que permitisse simplificar o 

processo de interação remota em determinadas atividades do serviço. Esta intenção foi, 

previamente, explorada durante a realização das entrevistas com os consultores e com as 

empresas cliente, tendo-se verificado, na generalidade, interesse das duas partes, uma vez que 

os entrevistados concordam que uma solução desta natureza permitiria acompanhar as 

tendências de comunicação e interação dos mercados contemporâneos e futuros.   

Paralelemente, foram promovidas reuniões com o departamento de Inovação da Deloitte, onde 

se discutiu o enquadramento de uma nova solução desta natureza na prestação de serviços de 

consultoria, tendo em conta a estratégia e posicionamento da Deloitte. Com efeito, entende-se 

que estratégia de inovação prevê o desenvolvimento de novos serviços orientados ao cliente e, 

Figura 5.3 - Service System Architecture do serviço existente 
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bem assim, a utilização de novas tecnologias e novos meios de comunicação, onde o meio 

digital assume, desde logo, destaque principal.  

Perante o exposto, além das novas atividades, o SSA do novo conceito de serviço conta com a 

introdução de uma nova interface, que permitirá não só suportar as novas atividades como 

algumas atividade anteriormente existentes. Concretamente, prevê-se que a introdução desta 

nova interface constitua um meio de interação adicional entre o cliente e o prestador de 

serviço, que permita agilizar e centralizar o processo de troca de informação, otimizando a 

gestão e segurança da informação.  

No serviço de consultoria em apreço existe, efetivamente, um elevado fluxo de informação 

transferida entre as partes via email, exigindo a gestão de elevadas volumes de informação, 

onde o método de arquivo se apresenta extremamente “time consuming”. Considera-se, assim, 

que a inclusão de uma interface permitirá simplificar o acesso e envio de informação por parte 

do cliente, ao mesmo tempo que trará vantagens ao consultor ao nível da gestão, centralização 

e segurança da informação, representando um impacto positivo ao nível da eficiência da 

prestação do serviço. Ademais, entende-se que a inclusão de um novo meio de interação entre 

o cliente e consultor, complementar aos meios existentes e ao contacto pessoal, permitirá 

reforçar o sentimento de “proximidade” entre o cliente e o prestador de serviço, em especial 

durante as atividade realizadas remotamente, como por exemplo as trocas de informação.  

A Figura 5.4 apresenta a matriz representativa do SSA do novo conceito de serviço, onde 

figuram, na totalidade, as seguintes atividades: (1) Identificação de oportunidades de apoio ao 

investimento, (2) Seleção e contratação de empresa consultora, (3) Reunião de arranque, (4) 

Análise do plano de trabalho e objetivos apresentados, (5) Consulta de informação adicional, 

(6) Envio de Informação, (7) Consulta da informação em falta, (8) Reunião técnica, (9) 

Follow-up e monitorização dos trabalhos, (10) Validação de outputs e (11) Verificação de 

resultados e histórico.  

Relativamente à coluna de intervenientes do serviço, estão representados a empresa cliente, o 

consultor, a interface de email ou telemóvel, a nova interface e o backend system.   

A identificação dos intervenientes que suportam cada atividade do serviço, ao longo das 

diferentes células da matriz, seguiu um código de cores para distinguir, serviços existentes e 

novos serviços. Para tal, destacou-se a cor azul os serviços que são disponibilizados 

atualmente e a cor rosa os serviços propostos no novo conceito de serviço.  

5.2.2 Service System Navigation 

Posteriormente à definição do SSA, deu-se início ao mapeamento do SSN do novo conceito 

de serviço. O SSN apresenta uma visão dinâmica do SSA, onde é possível observar as 

possibilidades da “customer journey” ao longo das diferentes atividade do serviço e dos 

diferentes “touch points”. O percurso apresentado no SSN representa um percurso de 

cocriação de valor que envolve a prestação do serviço.  

A Figura 5.5 apresenta o SSN, ou por outras palavras, a “navegação” do cliente ao longo do 

serviço em cada “touch point”, configurando uma visão integrada e global da “customer 

journey” do serviço. 
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Figura 5.4 - Service System Architecture do novo conceito do serviço 
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Figura 5.5 - Service System Navigation do novo conceito do serviço 
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5.3 Service Encounter 

A última etapa do Multilevel Service Design consiste na representação dos diferentes “touch 

points” ou “service encounters” do serviço, identificados previamente no SSA e no SSN. Esta 

etapa permite compreender as atividades e intervenientes do serviço que figuram em 

determinados momentos de interação.  

Os “service encounters” revestem-se de elevada importância para a experiência do cliente, 

uma vez que representam os momentos de cocriação de valor do serviço, onde o cliente 

procura alcançar as suas expectativas e satisfação. Para tal, o desenho de um serviço deve 

incluir a representação destes momentos de interação, prevendo o processo de interação e o 

papel de cada participante em cada um desses momentos (Patrício e Fisk, 2011). 

O MSD considera a utilização da técnica de Service Experience Blueprinting para desenhar 

cada “touch point”. Esta técnica consiste no mapeamento das ações que os diferentes 

participantes assumem num determinado “service encounter”, englobando desde o backstage 

ao frontstage, permitindo mapear as suas interações de uma forma flexível e dinâmica. 

De referir que, os “touch points” são diretamente influenciados pelos diversos fatores que 

envolvem a holística do serviço, pelo que podem assumir uma natureza heterogénea, atentas 

as particularidades relacionadas às características dos serviços.  

Neste sentido, procede-se ao estudo dos diferentes “service encounters” que englobam o novo 

conceito de serviço de consultoria em projetos de investimento. Por exemplo, através da 

utilização da técnica de SEB, procedeu-se ao mapeamento da atividade de “Consulta de 

informação em falta” e da atividade “Validação de outputs”. 

No que respeita à atividade de “Consulta de informação em falta”, representa uma nova 

atividade disponibilizada pelo novo conceito de serviço, a qual permitirá ao cliente verificar a 

documentação e informação enviada à sua equipa de consultores e qual a que se encontra em 

falta, por exemplo, através de um mecanismo de notificações. A documentação e informação 

solicitada pelos consultores será apresentada inicialmente através de uma check-list 

(artefacto), disponibilizada através da nova interface.  

A “Validação de outputs” é um dos “touch points” mais críticos à experiência do cliente, uma 

vez que é o momento em que o cliente acede aos primeiros resultados produzidos pelos 

consultores, nomeadamente as componentes descritivas e financeiras da candidatura. Após 

finalizada a preparação dos elementos de candidatura, o consultor remete a informação ao 

cliente, para sua análise e validação. Tradicionalmente, este processo é mediado por email, 

onde podem surgir diversas versões dos documentos, que refletem as alterações do cliente e as 

correções realizadas pelo consultor. De forma geral, o novo conceito de serviço considera que 

este processo decorre através da nova interface, onde o consultor insere os outputs para 

visualização do cliente, que, por sua vez, pode proceder a alterações. Após a análise e 

validação dos outputs por parte do cliente, os documentos serão novamente remetidos ao 

consultor que poderá fechar uma versão final, a incluir na candidatura.  

Os SEB das referidas atividades encontram-se, respetivamente, representados na Figura 5.6 e 

na Figura 5.7, onde se podem identificar as diferentes tarefas e atores envolvidos em cada 

uma das atividades, assim como os principais pontos de falha (“fail points”), representados 

pelo símbolo “F”, e os pontos de espera (“waiting points”), identificados pelo símbolo “W”. 

Em comparação com o atual conceito de serviço, considera-se que os novos “service 
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encounters” apresentam menos pontos de espera ao longo das diferentes tarefas envolvidas 

nas atividades representadas, no entanto apresentam mais pontos de falha uma vez que a 

utilização da nova interface representam uma dependência direta do backend system. 
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Figura 5.6 - Service Experience Blueprint para Consulta da informação em falta 
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Figura 5.7 - Service Experience Blueprint para Validação de outputs 



52 

6 Conclusões e Perspetivas Futuras 

A constante evolução e transformação do tecido económico conduziu as empresas a uma 

sociedade pós-industrial (Chesbrough 2011), global, onde novos serviços e novas tecnologias 

estão, efetivamente, a transformar os modelos de negócio e, assim, as transações de valor na 

economia.  

Numa procura incessante por meios de inovação que permitam a acompanhar a evolução dos 

mercados, as empresas têm vindo a apostar em estratégias contínuas de inovação, marcadas 

pelo desenvolvimento de novos serviços, pela adoção de novas tecnologias e pela entrada na 

economia digital.  

O presente projeto de investigação foi desenvolvido no âmbito da estratégia de inovação de 

uma empresa de consultoria fiscal e financeira e teve por objetivo estudar e explorar a 

aplicação de metodologias de Service Design num contexto B2B, com vista a desenhar e 

desenvolver novas soluções de serviço, capazes de otimizar a experiência do cliente. 

Neste sentido, foi levada a cabo a metodologia de Multilevel Service Design, em que o 

primeiro ponto se prendeu com a compreensão da experiência do cliente. A este nível, foi 

realizado um estudo qualitativo, que envolveu a realização de entrevistas e momentos de 

observação, tendo por base a metodologia de estudo qualitativo Grounded Theory. 

Os dados obtidos no estudo qualitativo foram tratados e analisados e consubstanciaram-se na 

compreensão da experiência do serviço e do cliente. Complementarmente, foram aplicados os 

conceitos e notações do Customer Experience Modeling, o que permitiu representar os fatores 

contextuais da prestação do serviço, contribuindo para uma visão mais holística da 

experiência do cliente. 

De seguida, deu-se início ao desenho da nova solução do serviço, tendo por base os diferentes 

níveis de desenho previstos na metodologia de Multilevel Service Design. Num primeiro 

passo, procedeu-se ao mapeamento da experiência do cliente e ao desenho do conceito do 

serviço existente e do novo conceito de serviço. Seguidamente, efetuou-se o desenho e 

mapeamento do sistema do serviço e do Service Encounter para as atividades consideradas 

mais críticas do serviço.  

A solução alcançada contou não só com a introdução de novas ofertas no conceito do serviço 

como com a inclusão de uma nova interface de serviço, tendo sido equacionada a introdução 

de uma solução digital, que permitisse suportar determinadas atividades do serviço e, bem 

assim, da “customer journey”. Esta intenção partiu da procura por novos meios de interação e 

comunicação com o cliente, procurando criar mecanismos de inovação e diferenciação, que 

permitam à empresa cocriar valor com os seus clientes.  

Em resultado dos desenvolvimentos alcançados no presente projeto, foi possível averiguar 

que a aplicação de metodologias de Service Design num contexto B2B enfrenta desafios 

adicionais quando em comparação com um contexto B2C. De facto, a prestação de um 

serviço em contexto B2B atende a determinadas particularidades, uma vez que envolve 

relações comerciais entre empresas, que resumem diferentes tipos de operações comerciais e 

diferentes tipologias de negócio. 

No contexto de aplicação do presente projeto, foi possível verificar que a aplicação de Service 

Design num serviço de consultoria em projetos de investimentos levanta desafios conexos 
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com a dimensão e versatilidade da sua rede de clientes. Assim sendo, surgiram desafios 

durante o estudo da experiência do cliente e o desenho de novas soluções de serviço, uma vez 

que as empresas de diferentes indústrias e, bem assim, de diferentes tipologias e dimensões 

apresentam elevada variabilidade ao nível das suas necessidades, expectativas e requisitos de 

serviço. Tal exigiu uma complexa e aprofundada análise dos dados e dos diferentes níveis da 

metodologia utilizada, onde se procurou unificar as diversas particularidades dos clientes do 

serviço. 

Perante o exposto, pode afirmar-se que o presente projeto assistiu à sua concretização, uma 

vez que se alcançaram os objetivos previamente delineados, dando resposta à pergunta da 

pesquisa. 

Não obstante, o projeto enfrentou limitações relacionadas com dimensão e definição da 

amostra, uma vez que segundo a metodologia de GT (Charmaz 2006) deve existir um 

processo iterativo de amostragem teórica, o que não foi possível tendo em conta as restrições 

temporais do projeto. Por outro lado, foram sentidos constrangimentos conexos com questões 

de confidencialidade das empresas participantes, tendo sido solicitada a exclusão de 

determinadas informações do conjunto de resultados apresentado.  

No que concerne a perspetivas futuras, considera-se que seria relevante complementar o 

estudo qualitativo realizado com um número superior de participantes, em especial de 

empresas cliente, atentas as particularidades de cada uma das indústrias e tipologias das 

empresas cliente. Por seu turno, seria pertinente avançar com a última etapa do Bridge Model 

(Dubberly et al. 2008) adaptado aos serviços (Patrico e Fisk 2012), onde se prevê a 

prototipagem e implementação da solução desenhada. E, a este nível, levar a cabo um 

aprofundado estudo e levantamento de requisitos funcionais do novo sistema do serviço. 

Por último, importa referir que a intenção de desenvolvimento contemplada no presente 

projeto poderá despertar a criação de novos serviços para outras áreas da Deloitte, bem como 

a utilização de novos canais de comunicação e distribuição.  
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Anexo A: Guião das entrevistas realizadas com empresas cliente 

 

1. Numa primeira fase, gostaria de perceber quais são as principais 

atividades/responsabilidades da sua função? 

 E dessas atividades, quais são aquelas em que costuma recorrer a consultores 

externos? 

 Porquê razões? 

 

2. Fale-me um pouco da sua experiência com serviços de consultoria. 

 Já recorre a estes serviços há muito tempo? 

 Em que contextos recorre a estes serviços? 

 E que fatores considera na seleção de uma entidade consultora? O que mais 

valoriza? 

 Fale-me também das suas expectativas quando contrata um serviço destes. 

 Explique-me os diferentes momentos da sua experiência. 

 A seleção da entidade consultora, na maioria das vezes, parte da sua 

iniciativa própria ou decorre de ações comerciais? 

 Relativamente ao curso dos trabalhos, quais sãs as tarefas 

desempenhadas por si?  

 Fale-me de como é feito o acompanhamento e comunicação com a 

equipa de consultores. 

 Qual é a periodicidade com que se comunicam? 

 Que meios de comunicação utiliza nesse processo? 

 Explique-me o que considera essencial num serviço esta natureza, o que o 

deixa satisfeito e o que o pode deixar insatisfeito.  

 Acha que há algum aspeto que pode ser melhorado? 

 

3. O que acha da criação de uma ferramenta tecnológica (app/plataforma) que lhe 

permita interagir/comunicar com a entidade consultora ao longo dos trabalhos? 

 O que vê de vantajoso? 

 Seria útil para si? 

 Vê algum inconveniente? 
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4. Acha que essa ferramenta poderá criar maior proximidade e melhor 

acompanhamento por parte da entidade consultora? 

 O facto de ter uma forma mais direta e personalizada facilitaria o processo de 

comunicação para si? 

 

5. Há alguma funcionalidade que valorizaria numa solução desta natureza? 

 Pode dar-me um exemplo? 

 

6. Tem alguma experiência de utilização deste tipo de soluções noutros serviços (p.e. 

net banco)? 

 Como caracteriza essa experiência?  

 

7. Quer acrescentar mais alguma questão? 
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Anexo B: Guião das entrevistas realizadas com consultores da Deloitte 

 

1. Descreva-me as suas principais atividades/responsabilidades como consultor. 

 Quais as principais fases do processo de prestação de serviço em que atua? 

 

2. Fale-me do processo de comunicação e troca de informação com os seus clientes 

durantes os trabalhos. 

 Com quantos clientes interage/comunica semanalmente? 

 Pode-me descrever como se realiza o processo de interação/comunicação. 

 Quais os meios de comunicação que utilizam? 

 Quais as suas sugestões para agilizar este processo? 

 

3. Na sua opinião, quais são os aspetos que o cliente mais valoriza no decorrer da 

prestação de serviço? 

 De que forma procura responder, no decorrer dos trabalhos, as expectativas dos 

clientes? 

 

4. Explique-me em que etapas da prestação do serviço o cliente assume um papel 

mais ativo. 

 A comunicação é mais frequentes nesses momentos? 

 

5. No decorrer dos trabalhos, como é que é armazenada a informação recebida e os 

deliverables?  

 Sente alguma dificuldade neste processo? 

 O acesso a essa informação é facilitado para todos membros da equipa? 

 

6. O que acha da criação de uma ferramenta tecnológica (app/plataforma) que lhe 

permita interagir/comunicar com o cliente no decorrer dos trabalhos? 

 Quais seriam as vantagens? 

 Quais as desvantagens? 

 Pensa que teria um impacto positivo na relação cliente-consultor? 
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7. Acharia interessante que a mesma solução lhe permitisse construir um histórico 

de informação e trabalhos de cada cliente? 

 Quais seriam os impactos ao nível do processo de trabalho interno? 

 Quais as vantagens? 

 Quais as desvantagens?  
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Anexo C: Guião das entrevistas realizadas com sócios da Deloitte 

 

1. Numa ótica global do negócio, que fatores considera fundamentais na experiência 

dos clientes? 

 De que forma esses fatores são refletidos na prestação dos vossos serviços? 

 

2. Explique a importância da relação entre consultores e clientes na perceção de 

qualidade e satisfação dos clientes. 

 Acha importante existir um acompanhamento/feedback constante? 

 Quais os mecanismos de comunicação utilizados?  

 

3. Fale-me das tecnologias que a empresa utiliza na prestação de serviço ao cliente. 

 Em que etapas do serviço essas tecnologias são utilizadas? 

 Quais as vantagens que trazem? 

 

4. Qual a sua opinião sobre o uso de novas tecnologias no seio da empresa quer 

internamente quer como ponto de contacto com o cliente. 

 Quais as vantagens? 

 Quais as desvantagens? 

 Acha que é uma necessidade a longo prazo? 

 

5. O que acha da criação de uma ferramenta tecnológica (app/plataforma) que 

mediasse a relação entre consultor-cliente? 

 Acredita que representaria uma mais valia na prestação de serviço? 
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Anexo D: Consentimento informado disponibilizado nas entrevistas  

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Estamos a solicitar a sua participação para um estudo no âmbito de um projeto de 

investigação do Mestrado Engenharia de Engenharia de Serviços e Gestão da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto. 

Este estudo tem como objetivo avaliar as necessidades e experiência dos diferentes atores 

relacionados com os serviços de consultoria da Deloitte, no sentido de desenvolver novos 

serviços que vão ao encontro das suas necessidades e expectativas. Nesse sentido, estamos a 

realizar entrevistas com os diferentes intervenientes dos referidos serviço, sendo que a sua 

participação fornecerá informações importantes para este projeto. 

Estas entrevistas serão gravadas para possibilitar a sua transcrição e análise aprofundada. Só 

iniciaremos a gravação após a sua concordância, expressa através da assinatura deste 

consentimento informado. 

A informação recolhida é estritamente confidencial e será apenas utilizada no âmbito deste 

estudo. Os resultados serão reportados de forma agregada, sem identificar individualmente os 

entrevistados. A informação poderá ser usada para relatórios, apresentações ou artigos 

científicos, mas o seu nome não será identificado. 

A sua participação neste estudo é voluntária, pelo que a poderá interromper a qualquer 

momento. Nesse caso toda a informação recolhida até ao momento será inutilizada.  

Para qualquer esclarecimento adicional, poderá contactar Ana Rita Pereira 

(anaripereira@deloitte.pt) ou Professora Lia Patrício (lpatric@fe.up.pt), da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, Rua Dr. Roberto Frias, s/n 4200-465 Porto, telefone 

225081639. 

O investigador: Ana Rita Pereira 

Nome: _____________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________ Data ___ / ___ / ______ 

 

O participante:  

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais 

fornecidas e aceito participar nesta investigação. Permito a utilização dos dados que forneço 

de forma voluntária, confiando em que apenas serão utilizados para investigação e com as 

garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo investigador. Autorizo a 

comunicação de dados de forma anónima a outras entidades que estabeleçam parceria com a 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para fins académicos e de investigação 

científica. 

 

Nome: _____________________________________________________  

Assinatura: ____________________________________________ Data ___ / ___ / _____ 

mailto:anaripereira@deloitte.pt
mailto:lpatric@fe.up.pt
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Anexo E: Guião dos momentos de observação  

Informação geral 

 Local: 

 

 Data: 

 

 Empresa: 

 

Aspetos a observar 

 Atores (participantes no serviço): 

 

 Processos e atividades: 

 

 Interações: 

 

 “Touch points” : 

 

 

 “Customer journey” : 
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Anexo F: Experiência do cliente do serviço de consultoria em projetos de investimento  
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Anexo G: Experiência do cliente com aplicação dos conceitos e notações do CEM  


