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RESUMO 

Com a concorrência na atualidade generalizada, as empresas buscam por 

ferramentas que possam alavancar o seu faturamento e melhorar o seu desempenho, 

principalmente no setor automotivo que tem uma disputa acirrada por participação de 

mercado. As inovações tecnológicas são uma saída para essas empresas que 

desejam competir em posição de igualdade, porém para gerar inovações tecnológicas 

é preciso compreender ferramentas para o seu desenvolvimento. A cocriação de valor 

surge como uma dessas ferramentas. Este trabalho tem o objetivo analisar se a 

cocriação de valor impulsiona o desenvolvimento de inovações tecnológicas e 

influência positivamente os desempenhos financeiro/econômico e operacional nas 

indústrias do setor automotivo brasileiro. Para realização deste estudo a metodologia 

de pesquisa adotada foi uma survey confirmatória com questionário semiestruturado 

com base em dados obtidos por meio do software de modelagem de equações 

estruturais (Smart PLS). A análise dos dados foi conduzida com base em dados 

quantitativos e qualitativos, o que permitiu analisar as hipóteses desenvolvidas após 

a revisão da literatura existente. Os resultados apontam que a utilização das práticas 

da cocriação de valor impulsiona o desenvolvimento de inovações tecnológicas no 

setor automotivo Brasileiro. Também foi possível concluir que a utilização da cocriação 

de valor como estratégia no desenvolvimento de inovações tecnológicas não 

influência positivamente o desempenho financeiro/econômico, e influência 

positivamente o desempenho operacional nas indústrias do setor automotivo 

brasileiro. A pesquisa contribui, pois avançou no ponto em que as pesquisas 

encontradas na literatura existente foram realizadas em setores distintos do 

automotivo, e em países de desenvolvidos. Esta pesquisa permitiu visualizar a 

cocriação utilizada como estratégia no desenvolvimento de inovações tecnológicas no 

parque industrial automotivo Brasileiro. 

Palavras-chave: cocriação de valor; cocriação; desempenho; inovação tecnológica.  
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ABSTRACT 

With the competition today, companies looking for tools that can leverage your 

revenues and improve your performance, especially in the automotive sector which 

has a fierce contest for market share. Technological innovations are a way out for those 

companies wishing to compete in a position of equality, but to generate technological 

innovation need to understand tools for its development. The co-creation of value is 

one such tool. This work has the objective to analyze if the co-creation of value drives 

the development of technological innovations and influence positively the 

financial/economic and operational performance in the automotive industries. To 

complete this study research methodology adopted was a semi-structured 

questionnaire with confirmatory survey based on data obtained through structural 

equation modeling software (Smart PLS). Data analysis was conducted on the basis 

of quantitative and qualitative data, analyze the hypotheses developed after review of 

the existing literature. The results show that the use of the practices of the co-creation 

of value drives the development of technological innovations in the automotive 

industry. It was also possible to conclude that the use of the co-creation of value as a 

strategy in the development of technological innovations do not influence positively the 

financial/economic performance, and positively influence the operational performance 

in the automotive industries. The research contributes, as advanced at the point where 

the search terms found in the existing literature were conducted in different sectors of 

the automotive industry, and in developed countries. This research allowed view the 

co-creation used as strategy in the development of technological innovations in the 

Brazilian automotive industrial park. 

Keywords: value co-creation; co-creation; performance; technological innovation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Com um mercado cada vez mais dinâmico, complexo e competitivo, a procura 

por um desempenho superior é um trabalho muito difícil para as empresas. Portanto, 

as empresas estão sempre buscando ferramentas alternativas que possam ajudá-las 

a obter este desempenho superior. A inovação é uma variável importante para a busca 

de vantagem competitiva. Diversos autores abordam o conceito inovação como sendo 

importante para as empresas obterem sucesso em momentos tão difíceis e incertos 

(PRANDELLI; SAWHNEY e VERONA, 2008). Existem diversas pesquisas que 

constataram uma ligação significante entre inovação e um desempenho superior. 

Podendo gerar vantagem competitiva para as empresas (WEERAWARDENA; 

O’CASS e JULIAN, 2006; BOWEN; ROSTAMI e STEEL, 2010; JIMÉNEZ-JIMÉNEZ; 

SANZ-VALLE, 2010; GÜNDAY et al. 2011). 

 A inovação pode trazer diversos benefícios para as empresas, como por 

exemplo, agregar valor aos produtos, podendo gerar aumento nos lucros, na 

participação de mercado e na taxa de crescimento da empresa (WITELL et. al, 2010; 

PAULIN e FERGUSON, 2010;  NISHIKAWA; SCHREIER e OGAWA, 2013). 

 O conceito inovação pode ser compreendido de diversas maneiras. Dentre as 

diversas maneiras de inovar, existem as inovações de produto, serviços ou de 

processos que são consideradas como inovações tecnológicas. Existem outras 

maneiras de inovar, como inovações de mercado que é a implementação de um novo 

método de marketing na empresa, e inovações organizacionais que é a 

implementação de métodos organizacionais não utilizados anteriormente pela 

empresa com o propósito de diminuir custos administrativos e de suprimentos. Este 

trabalho irá abordar as inovações tecnológicas que consiste no desenvolvimento de 

produtos, serviços ou processos novos ou com melhorias significativas (FINEP, 2004). 

 Com o surgimento contínuo de novas tecnologias tornou-se adequado refletir 

sobre os produtos ou processos de produção que a empresas desejam desenvolver. 

Ao analisar se as exigências do mercado podem ser atendidas de um modo mais 

efetivo. Desta maneira, as empresas necessitam trabalhar com inovações 

tecnológicas que possam criar valor ao seu produto de acordo com o mercado de 

atuação (CASTELLS, 1999). 

 Para criar valor aos seus produtos as empresas necessitam compreender o 

conceito de cocriação de valor, que é uma ferramenta para inovar com o propósito de 
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gerar valor às partes interessadas, como clientes, fornecedores, colaboradores 

internos, entre outros (PRAHALAD e RAMASWAMY, 2004). 

 O sucesso das inovações tecnológicas pode estar sujeito à compreensão das 

necessidades das partes interessadas, e também, ao esforço empregado para 

atender a essas necessidades, estas necessidades estão relacionadas com a 

expectativa de um lançamento de produto ou serviço com as características 

esperadas (VON HIPPEL, et. al,  2005; HAUSER, TELLIS e GRIFFIN, 2006). Com 

isso, as empresas que tem como meta melhorar o processo de inovação necessitam 

levar em consideração a possibilidade de usar o conhecimento e experiências 

extraídos das partes interessadas (GREER; LEI, 2012). Essa atividade realizada em 

conjunto com as partes pode ser entendida como uma cooperação com a empresa e 

é denominada como cocriação de valor (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004). A 

cocriação de valor somente é possível por meio da colaboração e o compartilhamento 

de conhecimento e experiências entre a empresa e seus parceiros (PAYNE et al. 

2008). Neste contexto, os processos de cocriação de valor para o desenvolvimento 

de inovações tecnológicas devem ser estimulados internamente como uma estratégia 

que possibilita com que as empresas enfrentem as crescentes exigências de mercado, 

que são visualizadas como uma barreira de vantagem competitiva (PRAHALAD e 

RAMASWAMY, 2004). 

1.1 JUSTIFICATIVAS DE ESTUDO E PROBLEMA DE PESQUISA  

 Nesse estudo, com base na revisão bibliométrica e sistemática, constatou-se 

que as empresas do setor automotivo situadas nos países em desenvolvimento como 

o Brasil apresentam maior dificuldade em desenvolver inovações tecnológicas com a 

utilização da cocriação de valor, transformando o Brasil em um país lento e passivo 

no que diz respeito à competitividade global, em função da pouca ou nenhuma 

exploração e difusão sobre os temas (ANFAVEA, 2015). 

 A indústria automobilística brasileira nos últimos anos teve ótimos resultados que 

aumentaram significativamente o número de veículos por habitante. Porém esta 

realidade está totalmente diferente. Os recentes indicadores de desempenho que 

melhor traduzem a realidade da indústria automobilística brasileira têm demonstrado 

péssimos resultados. Como por exemplo: A produção e a demanda estão em um 

declínio considerável. O volume de produção em 2014 diminuiu por volta de 15% em 
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relação a 2013, enquanto neste mesmo tempo o mercado diminuiu aproximadamente 

8%. Os indicadores referentes ao inicio de 2015 demonstram um desempenho ainda 

pior. Assim, o Brasil foi deixado para trás por Índia e México no ranking mundial que 

mede o volume total de produção, passando da 6ª posição para a 8ª posição no 

ranking em 2014 (ANFAVEA, 2015). 

 Uma parte significativa dos investimentos em novas fábricas e novos produtos 

foram congelados ou sofreram um adiamento. O grande número de novas empresas 

que se vieram para o Brasil nos últimos anos, em grande parte coagidas por políticas 

de proteção e restrição do país, tem reduzidas as chances de recuperar os 

investimentos realizados nos próximos anos (ANFAVEA, 2015). 

 Grande parte das montadoras e de empresas que fornecedoras de peças tem 

implantado programas de demissões voluntárias e férias coletivas, isto antes de 

começarem o processo de demissão em massa. Neste cenário de queda todo setor 

tem acumulado prejuízos. O governo deu prioridade a acordos comerciais como o do 

MERCOSUL, que culminou com politicas protecionistas que em nada ajudaram a 

competitividade nacional. O governo não se atentou para o fato de que a indústria 

nacional compete globalmente (ANFAVEA, 2015). 

 Na verdade, a política de proteção adotada pelo Brasil se assemelha muito com 

a politica adotada pela Argentina. Tanto que o acordo comercial que estava sendo 

desenvolvido com México com vantagens para ambos está totalmente paralisado. O 

crescimento do mercado nos últimos anos tem base em uma série de fatores 

econômicos como o aumento da renda, a diminuição do desemprego, queda nos juros 

e facilidade em obter crédito, diminuição, ainda que de um modo oportuno e 

momentâneo, de impostos (ANFAVEA, 2015). 

 Porém todos estes fatores estão ao contrário, quer dizer que hoje enfrentamos 

recessão, juros altíssimos, os impostos aumentaram e ainda existe o desemprego que 

reduz o crescimento da indústria. Os efeitos sobre a indústria brasileira são muito 

desfavoráveis. Como o aumento da ociosidade das nossas indústrias, será muito difícil 

sustentar a velocidade de lançamento de novos produtos, com isto limitará o 

crescimento da base tecnológica nacional, reduzindo o número de empregos e de 

arrecadação de impostos (ANFAVEA, 2015). 

 A desigualdade tecnológica entre os países desenvolvidos e os denominados 

países em desenvolvimento, aumenta cada vez mais. Contudo, somente algumas 

empresas brasileiras consideradas empresas de grande porte investem em tecnologia 
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e inovação. A principal razão do esforço reduzido dos empresários nessa questão é a 

falta de recursos. Mesmo que programas de incentivo a inovação do governo, muitas 

empresas não satisfazem os pré-requisitos e acabam por desistir do incentivo. Isto 

não é responsabilidade somente do governo, mas também das empresas privadas. 

Somente 0,59% do PIB brasileiro é utilizado para a pesquisa e desenvolvimento. Em 

média as empresas brasileiras investem apenas 0,5% do seu faturamento em P&D, 

soma insignificante levando em consideração que nos países considerados 

desenvolvidos, as empresas investem quase 70% de todo seu faturamento em 

pesquisa e desenvolvimento (PINTEC, 2011). 

 Em um estudo realizado em empresas do setor de óleo e gás no Brasil um dos 

setores mais desenvolvidos no país, demonstrou que necessita de um melhor 

entendimento entre os clientes e fornecedores para melhoria do índice de inovação. 

Foram escolhidas oito empresas com potencial de participação na pesquisa, em 

virtude do conhecimento no fornecimento e no desenvolvimento de novas tecnologias. 

Quanto ao resultado, todos os participantes relataram que os investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento (P & D) são realizados por eles próprios ou em parceria. 

A maioria dos investimentos em P & D são realizados com o seu próprio orçamento, 

e um pequeno, mas parte representativo investimento é por meio de parcerias com os 

seus clientes ou cadeia de abastecimento. A pesquisa apontou que os investimentos 

ficaram abaixo de 5%, no valor total de P & D em cocriação, valor percentual muito 

baixo em relação ao valor destinado a P & D por empresas fora do país como Europa 

e EUA (MONTEIRO et. al, 2012). 

 A indústria automotiva tem ampla relevância na econômica no mundo, com 

aproximadamente US$ 2,5 trilhões por ano de movimentação. Além da importância 

na economia mundial, a indústria automobilística tem sido pioneira no 

desenvolvimento de novas tecnologias. Os países em desenvolvimento ou países 

conhecidos como países de terceiro mundo são o principal foco atualmente, com 

melhor potencial de mercado do que países de primeiro mundo. Países em 

desenvolvimento situados no Leste da Europa e na América do sul como o Brasil, 

além de China, Rússia, México e Índia, demonstram economias com grande potencial 

de crescimento, permitindo um forte crescimento na procura por bens de consumo 

duráveis, como o automóvel. Porém, para atingir esse mercado, as empresas 

necessitam oferecer automóveis com preços mais adequados às possibilidades 

destes países. No Brasil, a indústria automotiva demonstra um enorme potencial no 
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mercado interno, com mais de 50 anos de indústria automotiva, com um setor 

produtivo capacitado, tanto na montagem de automóveis quanto na produção de 

sistemas e autopeças, forte base de engenharia automotiva e uma cadeia de 

concessionários com ótima estrutura que abrange todo mercado nacional (ANFAVEA, 

2015). 

 A inovação tecnológica vem se transformando em um elemento fundamental 

para as empresas que procuram criar valor ao seu produto e serem competitivas na 

indústria automotiva. Ter um produto diferenciado e qualificado permite que as 

empresas obtenham destaque no mercado. Também, pode ser utilizado como uma 

ferramenta para vencer a concorrência, não competindo mais somente por preços, a 

empresa começa a competir por outros aspectos, como diferenciação e qualidade do 

produto. No Brasil no qual os custos de produção e mão de obra no setor automotivo 

são relativamente altos, desenvolver inovações tecnológicas com a utilização da 

cocriação de valor como estratégia pode significar uma ótima alternativa para 

assegurar a competitividade no mercado (BUENO e BALESTRIN, 2012). 

 Ainda que o Brasil tenha ultrapassado barreiras importantes como o acesso a 

subsídios governamentais, a falta de exploração e difusão de uma cultura focada na 

valorização da Ciência e Tecnologia é notória que o país precisa avançar mais, a fim 

de possibilitar um ambiente mais favorável à inovação nas empresas (BUENO e 

BALESTRIN, 2012). Mesmo a indústria automotiva brasileira tendo uma demanda 

interna ainda favorável, com a utilização da cocriação de valor para o desenvolvimento 

de inovações tecnológicas, a indústria automotiva brasileira tem capacidade de atingir 

mercados externos, aumentando assim, sua participação no mercado internacional 

(DE NEGRI et al., 2009). Desta maneira, a inovação tecnológica pode ser um 

importante elemento para o aumento de competitividade da indústria automotiva 

brasileira (GORODNICHENKO et al., 2010).  

 Com base nos estudos, constatou-se que o acesso à tecnologia é uma fonte 

importante para o crescimento econômico. Com a utilização da cocriação de valor 

como estratégia para o desenvolvimento de inovações tecnológicas é possível 

melhorar o desenvolvimento obtido por países de terceiro mundo (PINTEC, 2011). 

Neste sentido, é importante o entendimento de que a inovação tecnológica é um dos 

caminhos para o desenvolvimento e que a responsabilidade tem que ser 

compartilhada entre os governantes e empresas a fim de encontrar maneiras de 

http://www.sinonimos.com.br/imprescindivel/
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encorajar as atividades de pesquisa e desenvolvimento na indústria automotiva e no 

país como um todo.  

 Com base na literatura existente, identificou-se ausência de pesquisas que 

considerem que a cocriação de valor impulsiona o desenvolvimento de inovações 

tecnológicas relacionando os desempenhos financeiro/econômico, operacional do 

setor automotivo no Brasil.  

 No tópico a seguir será apresentado a Questão de Pesquisa com base na lacuna 

identificada de acordo com a literatura existente. 

1.1.1  Questão de Pesquisa 

 Com base na lacuna existente sugere-se a seguinte questão de pesquisa:  

 A cocriação de valor impulsiona o desenvolvimento de inovações tecnológicas e 

influência os desempenhos financeiro/econômico, operacional no processo de 

engenharia nas indústrias do setor automotivo brasileiro? 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Analisar se a cocriação de valor impulsiona o desenvolvimento de 

inovações tecnológicas e qual a influência das inovações tecnológicas 

nos desempenhos financeiro/econômico e operacional nas indústrias do 

setor automotivo brasileiro. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analisar se a cocriação de valor impulsiona o desenvolvimento de 

inovações tecnológicas. 

 Verificar qual a influência das inovações tecnológicas no desempenho 

financeiro/econômico nas indústrias do setor automotivo brasileiro. 

  Verificar qual a influência das inovações tecnológicas no desempenho 

operacional nas indústrias do setor automotivo brasileiro. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 Para o melhor entendimento do assunto estudado, esta dissertação foi dividida 

em cinco capítulos, sendo eles: 

 O primeiro capítulo é introdutório, no qual são abordados os aspectos referentes 

ao tema proposto com as justificativas de sua realização. 

 O segundo capítulo envolve a revisão bibliométrica e sistemática, apresentando 

estudos publicados para proposição das hipóteses. 

 O terceiro capítulo é de caráter metodológico, esclarecendo as questões 

técnicas da pesquisa, detalhando a estrutura da dissertação. 

 O quarto capítulo refere-se a analise e discussões dos resultados. Os dados 

serão obtidos por meio do método de pesquisa tipo Survey, e serão tratados pelo 

software Smart PLS para uma analise futura mais aprofundada do tema. 

 No quinto capítulo se conclui a dissertação com as considerações finais e 

sugestões para pesquisas futuras e contribuições para a utilização da cocriação nos 

projetos de inovação tecnológica e a relação com os desempenhos 

financeiro/econômico e operacional em empresas do setor automotivo. 
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 Neste capítulo é apresentada a metodologia de pesquisa adotada para esse 

trabalho. Para a definição da estrutura conceitual realizou-se revisão bibliométrica e 

sistemática da literatura. Foi adotada a pesquisa confirmatória de natureza qualitativa 

e quantitativa. Posteriormente, com base na validação do instrumento, foi realizada 

uma pesquisa survey em cerca de 150 empresas do setor automotivo brasileiro. 

2.1  PESQUISA BIBLIOMÉTRICA E SISTEMÁTICA 

 Foi realizada uma pesquisa bibliométrica e sistemática com base em dados 

estatísticos sobre artigos científicos relacionados ao tema, a fim de qualificar e 

quantificar os dados obtidos. A bibliometria é uma ferramenta estatística que 

possibilita realizar um mapeamento e criar diversos indicadores para o gerenciamento 

e tratamento dos dados encontrados, em especial de sistemas informatizados de 

comunicação científica, de produção tecnológica, importantes para o planejamento, 

avaliação e gerenciamento da ciência e da tecnologia de uma determinada região ou 

país. É uma ferramenta científica quantitativa que utiliza a matemática e estatística 

para tratamento de dados obtidos por meio de livro, artigos científicos e outros meios 

de publicação (PRITCHARD, 1969).  

 O estudo bibliométrico reúne informações significativas sobre determinado tema 

em publicações dentro das bases de conhecimento científico que tem circulação por 

meio de sistemas informatizados (SANTOS e KOBASHI, 2009). Para a realização da 

pesquisa bibliométrica foram utilizadas palavras chave relevantes ao tema da 

dissertação na procura de artigos publicados em inglês e português nas bases de 

dados de grande relevância cientifica conforme a lei de Zipf. Os conjuntos de palavras 

chave utilizadas foram: (i) “co-creation” “performance” “ technological innovation” ; (ii) 

“cocreation” “performance” “ technological innovation”; (iii) “value co-creation” 

“performance” “ technological innovation”; (iv) “value cocreation” “performance” “ 

technological innovation”. As bases científicas utilizadas foram: Proquest, Ebsco, 

Capes, Emerald, Science Direct e Scielo. 

 Na análise do estudo bibliométrico foram avaliadas a evolução das publicações 

referentes ao tema pesquisado, o segmento das publicações, origem da produção dos 

periódicos e a metodologia utilizada pelos autores entre outras variáveis. 
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 A bibliometria segue a três leis principais. A lei de Bradford, que aborda a 

quantidade produzida de periódicos científicos em determinada área, verificando o 

grau de importância para a mesma. Com base na compreensão de que periódicos 

com uma maior quantidade produzida sobre um determinado tema formam um bloco 

de maior importância e qualidade para esta área de conhecimento (BROOKES, 1969). 

A lei de Lotka, que aborda a quantidade de trabalho científico produzido pelos autores. 

A análise da quantidade de trabalho científico produzido pelos pesquisadores ajuda a 

identificar institutos de pesquisa mais avançados em uma determinada área de 

conhecimento. A lei de Lotka defende que alguns pesquisadores de maior 

reconhecimento em uma área de conhecimento tem uma alta produção de trabalhos 

científicos, enquanto pesquisadores que tem uma produção baixa tem menos 

reconhecimento (VOOS, 1974). A terceira lei é a de Zipf que analisa a frequência de 

palavras chave em trabalhos científicos, possibilitando uma estimativa da frequência 

em que aparecem as palavras chave em um determinado trabalho e a região onde se 

concentra as palavras (ZIPF, 1949). 

 As revisões sistemáticas são delineadas para serem organizadas, 

compreensíveis e suscetíveis de reprodução. Esse sistema de pesquisa é utilizado 

para guiar o desenvolvimento de projetos, apontando novas direções para futuras 

pesquisas e detectando quais métodos de pesquisa foram utilizados em um campo. 

Para uma revisão sistemática bem sucedida é necessário elaborar questões 

pertinentes e objetivas, escolher um método para a realização das buscas, 

estabelecer regras de inclusão e exclusão dos artigos e, o mais importante, realizar 

uma análise minuciosa da literatura selecionada e verificar a sua qualidade. Este tipo 

de revisão tem um método de desenvolvimento que abrange especificar cada artigo 

encontrado, verificar a qualidade deles, encontrar conceitos importantes, relacionar as 

análises estatísticas propostas e concluir sobre o que a literatura aborda em relação 

a determinada interferência, indicando ainda problemas/questões que carecem de 

novas pesquisas (BARDIN, 1977). 

 Na revisão sistemática foram analisados todos os artigos encontrados, 

identificando as variáveis utilizadas pelos autores de acordo com os constructos 

cocriação de valor, inovação tecnológica e desempenho, possibilitando a formação do 

instrumento de pesquisa, além de conceituar cada variável para a geração da hipótese 

de estudo. 
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2.1.1 Classificação geral da pesquisa 

 O presente trabalho foi classificado seguindo critérios metodológicos que 

definem os tipos de pesquisa. Os tipos de pesquisa foram definidos quanto à natureza 

da pesquisa, quanto à abordagem de pesquisa, quanto aos objetivos de pesquisa, 

quanto aos métodos de investigação e quanto à coleta de dados. Para este trabalho 

foi definido que a natureza de pesquisa é do tipo Pesquisa Aplicada, a abordagem de 

pesquisa é Combinada (quantitativa e qualitativa), o objetivo da pesquisa é 

exploratório para o teste piloto e descritivo confirmatório para a pesquisa final, o 

método de pesquisa é o Survey confirmatório (VERGARA, 1997). 

2.1.2 Natureza da pesquisa 

 A natureza de pesquisa pode ser dividida em duas frentes: A Pesquisa básica 

que abrange o desenvolvimento e a experimentação de teorias e hipóteses que se 

transformem em um desafio intelectual para o pesquisador, porém não devem ter uma 

aplicação prática quando esta sendo desenvolvida ou futuramente (BAILEY, 1978). E 

a Pesquisa aplicada que pode ser de campo ou empírica e consiste em obter dados 

ou conhecimento sobre um problema determinado para buscar responde-lo, ou uma 

determinada hipótese que se deseja comprovar, ou ainda desvendar novos 

fenômenos ou uma relação entre eles (MARCONI E LAKATOS , 2010). Para este 

trabalho será utilizado a natureza de pesquisa aplicada pois a presente pesquisa 

procura comprovar determinadas hipóteses. 

2.1.3 Abordagem da pesquisa  

 As abordagens de pesquisa são diretrizes para orientar o processo de 

investigação, para uma maior aproximação e foco no problema ou fenômeno que se 

tem a intenção de estudar, para a identificação dos métodos de pesquisa apropriados 

(BERTO; NAKANO, 1999).  

 A abordagem qualitativa se preocupa em analisar e interpretar características 

mais profundas relatando a complexidade do comportamento humano, enquanto o 

quantitativo se utiliza de grandes amostras e dados numéricos (MARCONI; LAKATOS, 

2010). 
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 Para a elaboração da pesquisa adotou-se abordagem qualitativa e quantitativa. 

A abordagem quantitativa utilizada inicialmente foi calcada na revisão bibliométrica, 

em seguida realizou-se a estatística descritiva com dos dados dos entrevistados e por 

fim foi realizado avaliação da modelagem de equação estrutural. A abordagem 

qualitativa permitiu a realização de análise sistemática para a proposição de hipóteses 

e formação do instrumento para pesquisa apresentado no Apêndice 1.  

2.1.4  Objetivo de pesquisa 

 Para classificar um trabalho é necessário que um determinado critério seja 

seguido. Se o objetivo geral for utilizado como critério, serão três frentes de pesquisa: 

Pesquisas Exploratórias; Pesquisas Descritivas e Pesquisas Explicativas. Então, ao 

iniciar qualquer trabalho, inicialmente é necessário conhecer qual é o objetivo desta 

pesquisa. De acordo com esse objetivo, pode-se ter uma pesquisa exploratória, uma 

pesquisa descritiva ou uma pesquisa explicativa (LUDKE e ANDRÉ, 1986). 

 Para este trabalho foi definida a Pesquisa descritiva confirmatória com a 

utilização do método Survey, pois ela tem o objetivo de descrever e comprovar as 

particularidades de determinada população ou fenômeno, ou determinar relações 

entre variáveis, são utilizadas técnicas de coleta de dados com determinado padrão 

como (questionários, formulários), geralmente é utilizado o método de levantamento 

tipo Survey (FORZA, 2002). 

2.2 APLICAÇÃO DE SURVEY CONFIRMATÓRIO 

 Nessa seção será conceituado o procedimento de coleta de dados do Survey 

confirmatório para uma compreensão maior sobre o método de pesquisa. Também 

serão abordados os procedimentos de análise dos dados obtidos por meio de 

Modelagem de Equações Estruturais (Structural Equation Modeling - SEM). 

2.2.1 Conceituação e procedimento de coleta de dados do survey 

 Uma pesquisa do tipo survey geralmente usa somente um instrumento de coleta 

de dados normalmente um questionário, comtempla um levantamento de dados em 

uma amostra relevante, ou seja, uma grande amostra sobre um problema a ser 
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pesquisado para, posteriormente, com base em análises, são realizadas as 

conclusões referentes aos dados obtidos (BERTO e NAKANO, 2000). 

 Os levantamentos tipo survey contribuem para o conhecimento em uma área 

específica de interesse por meio da coleta de dados sobre uma determinada 

população utilizando questionários, entrevistas individuais no ambiente do 

entrevistado ou por telefone, as entrevista podem ser sobre o individuo ou sobre seu 

ambiente de trabalho (FORZA, 2002).  

 Um levantamento tipo survey pode ser identificado de três maneiras: (i) 

Exploratório - acontece nos inicio de uma pesquisa sobre um determinado problema, 

quando a intensão é conseguir uma perspectiva introdutória a cerca de um tema 

escolhido e proporcionar um suporte para um levantamento tipo survey mais 

delineado; (ii) Descritivo - é guiado a compreensão da significância de determinado 

assunto, relatando sua organização na população. Sua finalidade não é uma 

composição teórica, porém pode proporcionar uma base para concepção de teorias 

ou seu aperfeiçoamento; (iii) Confirmatório - ocorre quando o entendimento sobre um 

tema já foi estudado teoricamente com uma conceituação bem definida (constructos), 

modelos, proposições ou hipóteses. Caracterizando como um teste teórico 

explanatório (FORZA, 2002). Geralmente a o método de pesquisa survey é 

estruturado e delimitado pelos seguintes passos: criação de um modelo teórico 

conceitual e constructos; determinação da população e da amostra; desenvolvimento 

do instrumento de pesquisa; coleta dos dados e análise da taxa de retorno e; análise 

dos dados e compreensão dos resultados (MIGUEL; HO, 2010). 

 Para esta pesquisa será utilizado o método de pesquisa Survey online.  O 

método de pesquisa tipo survey online é tratado como algo novo ainda (WRIGHT, 

2005; SUE; RITTER, 2007) que tem muito para evoluir. Até pouco tempo atrás, a 

utilização da survey online era uma método lento, que requeria um entendimento 

maior sobre programação (WRIGHT, 2005).  

 Na atualidade existem serviços e web sites de survey online que tornam o 

trabalho mais rápido e fácil de executar. Existem diversos benefícios no uso de survey 

online (EVANS; MATHUR, 2005; MEHO, 2006), entre eles é destacado: 

  Atingir diversos indivíduos com aspectos parecidos em um tempo bem menor;  

 Possibilita uma comunicação com os indivíduos que irão responder não 

importando onde eles estão localizados geograficamente;  
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 Permite maior facilidade para o respondente manifestar seu ponto de vista que 

não seria possível realizar pessoalmente;  

 Permite realizar análises prévias dos dados antes de terminar a sua coleta;  

 Evita erros de reprodução;  

 Elimina custos com a compra de aparelhos de gravação;  

 Evita despesas com viagem, telefone e reprodução dos dados;  

 Possibilita entrevistar mais de um respondente de cada vez;  

 Permite que indivíduos que não se expressem tão bem oralmente o fazer por 

escrito; 

  Respondentes podem escolher o local mais adequado e mais confortável para 

responder às questões (casa ou escritório, por exemplo) e;  

 Respondentes podem gerenciar melhor seu tempo para responder a pesquisa, 

pela circunstância de pensar melhor antes de responder as questões.  

 Os mesmos autores que tratam dos benefícios do uso de surveys online, também 

abordam algumas limitações que sua utilização pode gerar. Porém, alguns autores 

propõem ações que podem reduzir ou eliminar as limitações (EVANS; MATHUR, 

2005; MALHOTRA, 2012).  

 Há algumas limitações em potencial de surveys online que podem ser eliminadas 

ou minimizadas. Foram propostas algumas soluções para eliminar ou minimizar estas 

limitações de surveys online (EVANS e MATHUR, 2005).  

 Lixo eletrônico - Receber a aprovação para participar do respondente antes de 

enviar a survey online; 

 Características transversais da população da Internet - Buscar por dados 

consolidados como as de censos que contenham informações das 

particularidades da população; 

 Seleção e representatividade da amostra - Analisar com cuidado as etapas para 

seleção da amostra por meio de testes realizados previamente. É necessário 

verificar as listas de emails com regularidade quanto à precisão de aspectos 

que não se agregam valor a amostra devem ser desconsiderados; 

 Dificuldade dos respondentes em responder o questionário - Os questionários 

devem oferecer orientações para preencher o questionário de fácil 

entendimento para o respondente. É necessária uma única URL para cada 

respondente, Também é necessário ter algum tipo de ajuda online para que os 
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respondentes possam descrever suas dificuldades em responder à pesquisa e 

outras dúvidas; 

 Diversidade de Tecnologias - Os pesquisadores necessitam testar todas as 

possíveis tecnologias que os respondentes poderão usar para responder a 

survey online. Elas necessitam ser previamente testadas com diversos tipos de 

navegadores, sistemas operacionais, configurações internas dos 

computadores e velocidade de Internet e examinar como estas configurações 

podem afetar o modo de preenchimento e a visualização da survey online para 

se ter um processo confiável; 

 Complicação nas orientações para as respostas - Realizar um teste prévio do 

questionário e inserir orientações claras e objetivas de preenchimento das 

respostas perto das perguntas por meio de janelas popups; 

 Acompanhamento – Criar um canal para sanar dúvidas no instante em que o 

respondente participa da survey online; 

 Privacidade e Segurança - Surveys online necessitam ser enviadas por sites 

seguros e não devem ser enviadas como anexo via email. Destinar na pesquisa 

uma área a cerca da ética e segurança dos dados coletados; 

 Taxa de retorno baixa – Estabelecer um número certo de contato com os 

respondentes, estimular o respondente e elaborar as melhores surveys 

possíveis. As melhores surveys são aquelas que são resumidas e objetivas, 

relevantes e que despertem o interesse do público alvo. Não é o número de 

questões que influencia a taxa de retorno de uma pesquisa tipo survey online, 

e sim o tempo gasto e esforço empregado para realizá-la.  

 Surveys online são cada vez mais utilizadas por pesquisadores, especialmente 

pelos benefícios encontrados dentre os quais cabe salientar: custo menor, agilidade e 

a possibilidade de alcançar um público específico. Da parte do respondente, tem a 

possibilidade de responder do modo que lhe for mais satisfatório, no tempo e lugar 

predileto. Entretanto ao optar por esse método de pesquisa é interessante estar alerta 

às limitações que podem existir, de modo a diminui-las ou eliminá-las. 

2.2.2 Procedimento de análise de dados do survey 

Após a coleta dos dados, será usado a Modelagem de Equações Estruturais 

(Structural Equation Modeling - SEM). 
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 TAMANHO MÍNIMO DA AMOSTRA 

A percepção de um teste estatístico é, na maioria das vezes, atribuição do 

tamanho da amostra. Relembrando que amostras grandes demonstram resultados 

mais precisos das características de uma população, ou seja, cada vez que se 

aumenta o tamanho da amostra, aumenta a precisão dos resultados. Pesquisas 

realizadas com amostras de tamanho reduzido, e por isso com baixa percepção, 

carregam uma incerteza relevante quanto à inferência estatística (COHEN, 1988). 

Usando o Software G*Power 3.1.9.2 conforme é apresentado na figura 3 

retirada da metodologia e fixando as sugestões de Cohen (1988) [tamanho do efeito 

médio f2 = 0,15 e poder do teste (power) = 0,80). 

COHEN, J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. New 

York: Psychology Press, 1988. 

 

Figura 1 - Análise do tamanho mínimo da amostra 

 

Conforme a figura 1 a amostra mínima para se garantir que o modelo possa 

revelar o que se pretende com ele é de 55 casos (respondentes). Com um número de 

105 casos (respondentes), quase duas vezes o valor mínimo, esta pesquisa demostra 

um alto grau de significância, sendo relevante para demonstrar os resultados obtidos 

em campo e avaliar os resultados com uma maior certeza quanto a sua inferência 

estatística. 

 Síntese do ajuste do modelo 

O ajuste do modelo foi realizado conforme referências demonstrada no quadro 

1 na página seguinte. 
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Quadro 1 - Síntese do ajuste de modelos no SmartPLS 

Indicador Propósito Valores referenciais / critério Referências 

1.1. AVE Validades Convergentes AVE > 0,50 (HENSELER; 

RINGLE e 

SINKOVICS 

(2009) 

1.2Cargas 

cruzadas 

Validade Discriminante  Valores das cargas maiores nas 

VLs originais do que em outras 

CHIN, 1998 

1.2. Critério de 

Fornell e Larcker 

Correlação 

Desatenuada 

(vide texto) 

Validade Discriminante Compara-se as raízes quadradas 

dos valores das AVE de cada 

constructo com as correlações 

(de Pearson) entre os constructos 

(ou variáveis latentes). As raízes 

quadradas das AVEs devem ser 

maiores que as correlações dos 

constructos 

FORNELL e 

LARCKER 

(1981) 

1.3.Alfa de 

Cronbach e 

Confiabilidade 

Composta 

Confiabilidade do modelo AC > 0,70 (0,60  ???!!!). 

CC > 0,70 

HAIR et al. 

(2014) 

1.4. Teste t de 

Student 

Avaliação das significâncias das 

correlações e regressões 

t   1,96 (Ho:  = 0 e = 0 HAIR et al. 

(2014) 

2.1. Avaliação dos 

Coeficientes de 

Determinação de 

Pearson (R2): 

Avaliam a porção da variância 

das variáveis endógenas, que é 

explicada pelo modelo 

estrutural. 

Para a área de ciências sociais e 

comportamentais, R2=2% seja 

classificado como efeito pequeno, 

R2=13% como efeito médio e 

R2=26% como efeito grande. 

COHEN 

(1988) 

2.2. Tamanho do 

efeito (f2) ou 

Indicador de 

Cohen 

Avalia-se quanto cada 

constructo é “útil” para o ajuste 

do modelo 

Valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são 

considerados pequenos, médios 

e grandes. 

HAIR et al. 

(2014) 

2.4. Validade 

Preditiva (Q2) ou 

indicador de 

Stone-Geisser 

Avalia a acurácia do modelo 

ajustado 

Q2 > 0 HAIR et al. 

(2014) 

2.5. Coeficiente 

de Caminho () 

Avaliação das relações causais Interpretação dos valores à luz da 

teoria. 

HAIR et al. 

(2014) 

Goodness of Fit NÃO SE DEVE CALCULAR Não tem poder de avaliar a 

qualidade geral do modelo. 

HENSELER 

e 

SARSTEDT 

(2012) 

Fonte: Ringle; Silva e Bido (2014, p. 70). 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 Este capítulo apresenta uma revisão da literatura sobre os temas cocriação de 

valor, inovação tecnológica e desempenho, a bibliometria foi realizada sobre a 

cocriação utilizada como estratégia no desenvolvimento de inovação tecnológica no 

processo de engenharia em empresas do setor automotivo brasileiro, e, assim, 

contribuir para a identificação das lacunas de pesquisas. O conteúdo deste capítulo 

foi dividido em duas partes, a primeira aborda os conceitos sobre cocriação de valor, 

inovação tecnológica e desempenho, e a segunda, trata da apresentação dos 

resultados da produção científica sobre cocriação de valor, inovação tecnológica e 

desempenho, que servirá como base para discussão dos dados e desenvolvimento 

das hipóteses por meio da teoria. Também será apresentada a revisão bibliométrica 

e os resultados obtidos com a realização da pesquisa sistemática nas bases de dados 

capes, ebsco, proquest, science direct, scielo e emerald, na seleção e análise dos 

artigos e no estudo bibliométrico dos dados coletados. 

3.1 CONCEITUAÇÃO DOS CONTRUCTOS 

 Nesta sessão busca-se esclarecer algumas características especificas sobre 

cocriação de valor e inovação tecnológica, e sobre o desempenho gerado por estes 

conceitos, com foco no desempenho financeiro/econômico e operacional. 

3.1.1 Cocriação de valor  

 O termo cocriação é destacado como uma nova fonte de vantagem competitiva, 

no qual as empresas tem uma relação mais próxima com o consumidor, possibilitando 

compartilhar experiências únicas, gerando valor para ambos. Deste modo é possível 

que o cliente auxilie na construção de experiências que diz respeito ao seu contexto. 

Os problemas devem ser solucionados em conjunto, gerando um ambiente em que os 

consumidores podem ter uma comunicação efetiva e coconstruir produtos ou serviços 

customizados, mesmo que o produto ou serviços sejam o mesmo. Ajudando criar um 

ambiente de compartilhamento de múltiplas experiências entre os diversos 

consumidores (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004). A cocriação de valor é muito 

importante para empresas, pois pode auxiliar a distinguir consumidores, seus pontos 
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de vista, e a melhorar seus processos, a partir das necessidades e vontades desses 

consumidores (LUSCH; VARGO, 2006). 

 Também pode ser enxergada de diversas maneiras, sendo que uma delas 

demonstra como a empresa pode gerenciar a cocriação de valor, por meio de 

processos que podem melhorar o entendimento da cocriação de valor, presumindo 

que “o cliente é sempre um cocriador de valor: não há valor até que a oferta é usada 

ou vivenciada e a percepção é essencial para determinar o valor” (LUSCH; VARGO, 

2006). 

 O debate sobre o tema não é limitado somente ao processo de relacionamento 

e envolvimento do consumidor com a empresa, são necessários arranjos que os 

gerentes ou responsáveis das empresas assim como os consumidores devem 

realizar, sendo um dos principais desafios na cocriação de valor. Tanto a empresa 

quanto o consumidor devem ter em mente que a comunicação precisará ser 

desenvolvida passando por pontos delicados, onde disponibilidade de informações e 

transparência nos processos necessita estarem presentes. É importante que a 

empresa realize investimentos em tecnologia e tenha uma maior abertura dos seus 

gerentes, compartilhando experiências e práticas gerenciais, respondendo algumas 

questões relevantes: Como a empresa deve se comprometer em realizar uma 

comunicação contínua com o consumidor? Como compreender e responder a 

expectativas distintas de diferentes clientes? (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004). 

 Olhando para os consumidores, é necessário entender que existem dois lados 

na cocriação de valor, e é importante salientar que o risco não pode ficar somente de 

um lado. É necessário ter consciência dos riscos que envolvem o processo e ter 

responsabilidade sobre eles. Também é importante analisar as questões gerenciais 

que deverão mediar os diálogos e gerar benefícios para os dois lados tanto para 

consumidores quanto para as empresas (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004). 

 Focando na perspectiva da empresa, no processo de cocriação de valor, e nas 

variáveis que torna viável o ambiente de cocriação, autores descrevem os elementos 

importantes na cocriação de valor. 

 Alguns autores apontam a cultura da empresa como primeiro componente, 

utilizando a cultura aberta como indicador principal, encorajando a aceitação do pro-

cesso interno de cocriação de valor (RAMASWAMY, 2009 A; VINDAJE, 2013; 

KOTLER; KARTAJAYA e SETIAWAN, 2010). 
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 Outros autores citam como primeiro componente a orientação para o mercado, 

desmontando uma maior predisposição à cocriação (KOHLI e JAWORSKI, 1990; 

NARVER e SLATER, 1990; DESHPANDÉ, FARLEY e WEBSTER, 1993). 

 Fundamentado por outros dois autores, a inovação também é apontada como 

primeiro componente, demonstrando que a empresa teria maior desenvoltura para a 

cocriação (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004). 

 O processo de caracterização do produto inserido na comunicação entre 

empresa e consumidores, é apontado com o segundo componente que torna viável o 

ambiente de cocriação, um dos indicadores é a característica técnica ou tecnológica 

destes produtos, existe uma tendência em se ter uma maior dificuldade de cocriação 

neste processo devido ao pouco conhecimento do consumidor em produtos técnicos 

ou tecnológicos dificultando a geração de ideias (LEONARD-BARTON, 1995; 

CHRISTENSEN, 1997). Também em relação aos produtos, têm-se uma ideia de que 

o conhecimento, experiência e uso dos produtos poderiam favorecer a cocriação 

(PAYNE et. al., 2008). A semelhança entre os produtos concorrentes podem ajudar 

as empresas a se diferenciarem por meio da cocriação (PRAHALAD; RAMASWAMY, 

2000). 

 O mercado em que acontece o processo de cocriação é outro componente que 

auxilia na viabilização do processo, uma maior interação do consumidor no processo 

poderia influenciar de forma positiva na aceitação à cocriação (PLÉ e CHUMPITAZ, 

2010; BRASIL et. al., 2010). O processo de cocriação poderia ser facilitado pelo 

costume do consumidor em se envolver em processos de interação, também 

considerado como indicador deste elemento (PRAHALAD e RAMASWAMY, 2003; 

MÖLLER; RAJALA e WESTERLUND, 2008; NAMBISAN e BARON, 2007). Com a 

concorrência no mercado acirrada, a tendência é a busca de vantagens para estar à 

frente dos concorrentes com produtos ou serviços diferenciados, a cocriação de valor 

pode ser considerada como um possível meio de diferenciação, como vantagem 

competitiva de mercado  (ALVES & MAÑAS, 2008; RAMASWAMY, 2009A E 2009B; 

KOTLER et al., 2010). 

 As competências da empresa são apontadas como o último componente que 

auxilia na viabilização da cocriação de valor, sendo um dos indicadores a facilidade 

no perfilamento dos consumidores, com a empresa tendo maior entendimento sobre 

eles, descomplicando o processo de cocriação (PAYNE et. al., 2008; PLÉ e 

CHUMPITAZ, 2010). 
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 Outro indicador levado em consideração nas competências da empresa é a 

aptidão em interagir e se comunicar com os consumidores, teoricamente facilitando a 

cocriação (BALLATYNE e VAREY, 2006; PAYNE et. al., 2008; RAMASWAMY, 

2009A). As competências dos colaboradores da empresa em múltiplas disciplinas, os 

colaboradores interagindo com os consumidores, não se limitando somente as suas 

incumbências e sim a todo o processo até o consumidor, tem uma tendência a facilitar 

a cocriação de valor (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004). 

 A visão limitada dos colaboradores e a não socialização da equipe poderia gerar 

divergência entre eles e com o consumidor, atrapalhando a cocriação (PLÉ; 

CHUMPITAZ, 2010). Por fim a existência de um lugar ou sistemas de comunicação 

para aumentar o relacionamento com os consumidores, facilitando a cocriação 

(PRAHALAD & RAMASWAMY, 2004; PAYNE et al., 2008, RAMASWAMY, 2009A). 

3.1.2 Inovação tecnológica  

 As inovações tecnológicas podem ser compreendidas como a introdução de 

produtos/serviços ou processos produtivos tecnologicamente novos ou melhorias 

significativas em produtos e processos que já existem. A implementação de uma 

inovação tecnológica de produto/serviço ou processo só pode ser considerada um 

sucesso se a mesma tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto), ou 

utilizada no processo de produção (inovação de processo) (FINEP, 2004). 

 Nas últimas décadas foi possível testemunhar o desenvolvimento de novas 

tecnologias que mudaram o ambiente de empresas de diversos segmentos e de todos 

os portes. Com base nesse cenário de transformações tecnológicas, foi necessária 

uma readequação das empresas com a busca por novos modelos e sistemas de 

gestão, assim como a reavaliação de suas estruturas e análise das necessidades de 

introdução de novas tecnologias em seus processos. 

 Seguindo essa linha de raciocínio, alguns autores enfatizam que, entre os 

principais aspectos das últimas décadas é destacado a rapidez com que as inovações 

tecnológicas foram sendo implementadas no processo produtivo (GONÇALVES, 

GONÇALVES FILHO e REIS NETO, 2006, P. 187).  

 Outros autores evidenciam que a inovação tecnológica é decorrente de uma 

junção de fatores sociais e de demandas do mercado com os meios científicos e 

tecnológicos para solucioná-las, e a partir das demandas analisadas são criados os 
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produtos, serviços, métodos ou processos inovadores para satisfazê-las (SÁENZ; 

CAPOTE, 2002). 

 É apontado por outro autor que a implementação de novas tecnologias engloba 

a introdução de um novo método de produção, o reconhecimento de novas 

oportunidades no mercado, o uso de novas fontes de matérias-primas, de aspectos 

produtivos e de produtos semi-industrializados, e o desenvolvimento de novos modos 

de organização. É importante salientar que a inovação tecnológica, de acordo com o 

autor, tem relação direta com o resultado da estratégia competitiva da empresa de 

introduzir novos produtos, mais propensos para conquistar os consumidores. 

Portanto, é importante apontar as tecnologias que poderão ser introduzida pela 

organização que tem o objetivo de melhorar o valor do produto na concepção dos 

consumidores (MASIERO, 2007). 

 Com uma visão mais ampla sobre o tema, um renomado economista autor de 

diversos trabalhos relacionados ao conceito inovação, concluiu que são as inovações 

tecnológicas ou o desenvolvimento tecnológico os principais causadores de 

transformação na economia. As inovações tecnológicas são a fonte verídica do lucro, 

pois criam o desenvolvimento econômico de um país (SCHUMPETER, 1982).  

 No Brasil, independentemente do empenho realizado para mudar a atual 

conjuntura, a implementação de inovações, é ainda um pouco complexo. Isto 

acontece porque, o Brasil não dispõe internamente de uma produção eficaz e o custo 

dos equipamentos empregados é relativamente alto. Também é apontado, que a mão-

de-obra utilizada demonstra uma educação formal deficiente, baixos salários e falta 

de qualificação, o que pode desencorajar a implementação das novas tecnologias 

(PEREIRA; KRUGLIANSKAS, 2005). 

 Finalmente, para fortalecer a inovação tecnológica é preciso estar alinhado ao 

conceito de melhoria tecnológica contínua, que consiste a procura constante por 

melhores produtos e tecnologias produtivas. Portanto, a empresa que conduzir os 

trabalhos relacionados as melhorias da melhor forma possível será comtemplada com 

uma efetiva vantagem competitiva, com base em atividades operacionais eficazes e 

flexibilidade no seu processo produtivo (GONÇALVES; GONÇALVES FILHO e REIS 

NETO, 2006). 
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3.1.3 Desempenho  

 Em trabalho clássico realizado sobre modelos de eficiência organizacional, dois 

autores apontam a relevância do entendimento do desempenho para o aprendizado 

organizacional. Como é lembrado pelos autores, o construto da eficiência 

organizacional demonstra inferências: (a) teóricas, pois se depara no meio de todos 

os modelos organizacionais; (b) empíricas, pois é a variável dependente de conclusão 

em estudos organizacionais; e (c) práticas, pois é necessário realizar a avaliação dos 

resultados atingidos pelas organizações (CAMERON E WHETTEN, 1983). 

 Em trabalho realizado também na década de 1980, outros dois autores, 

asseguram que a questão da eficiência organizacional é utilizada por mais de um 

século de pesquisa para unificar os temas de administração e design organizacional, 

mesmo que a pesquisa empírica não tenha desenvolvido uma teoria absoluta de 

eficiência organizacional. Eles retomaram a discussão a cerca da necessidade do 

debate sobre a definição das técnicas de mensuração do desempenho empregadas 

por pesquisadores da área administrativa. De acordo com os autores, o caráter 

multidimensional do tema desempenho necessita ser entendido e conceituado 

corretamente para prevenir a utilização de medidas com pouca abrangência em 

relação à relevância e importância do construto (LEWIN; MINTON, 1986). 

3.1.3.1 Desempenho financeiro/econômico  

 Foi desenvolvido em 1919, por Alexandre Wall um modelo de análise das 

conjecturas contábeis por meio de indicadores. A relação entre essas conjecturas que 

são liquidez, endividamento, atividade e rentabilidade era uma metodologia 

constituída por alguns indicadores e fundamentos para analisar e avaliar o 

desempenho financeiro de empresas (MATARAZZO, 2003).  

 Em um trabalho realizado o desempenho financeiro é interpretado de acordo 

com o resultado financeiro da empresa com base em dados contábeis (SILVEIRA; 

BARROS e FAMÁ, 2003). 

 Em outro trabalho o autor aponta que a análise de dados contábeis é um 

mecanismo de ajuda para avaliar o desempenho de uma organização, que, quando 

realizada sobre dados contábeis confiáveis, demonstra uma diminuição no grau de 

incerteza (SILVA, 2008). 
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 Alguns métodos são utilizados para a análise dos resultados contábeis, entre 

eles, a análise por meio de indicadores, que, de acordo com os autores, são realizados 

com o objetivo de evidenciar o relacionamento entre contas dos resultados financeiros 

(BRIGHAM e HOUSTON, 1999). 

 Seguindo esta linha de raciocínio outro autor considera o método de análise 

financeira por meio de indicadores como um dos mais significativos progressos da 

contabilidade, uma vez que proporciona ao analista descrever o que aconteceu no 

passado e criar base para deduzir o que poderá suceder no futuro (ASSAF, 2007).  

 Os indicadores financeiros podem ser segmentados em quatro grupos: 

indicadores de liquidez, indicadores de atividade, indicadores de endividamento e 

indicadores de lucratividade. Os três primeiros segmentos medem particularmente o 

risco, enquanto os indicadores de lucratividade determinam o retorno. Liquidez, 

atividade e lucratividade são categorias que devem ser consideradas á curto prazo, já 

os indicadores de endividamento são importantes, principalmente, quando se tem 

certeza de que a empresa vai permanecer com sucesso no mercado á longo prazo 

(GITMAN, 2004). 

 Em outro trabalho dois autores asseguram que a mensuração é o componente 

principal no gerenciamento do desempenho (RUMMLER e BRACHE, 1994). Ainda 

que tenha limites, o emprego de medidas de desempenho econômico-financeiro é, de 

acordo com outro autor, o comportamento mais comum e sobre o qual há diversos 

estudos certificando sua validade (OMAKI, 2005). 

3.1.3.2 Desempenho operacional 

 O desempenho das operações da empresa tem origem no ambiente de cada 

uma de suas áreas e assim deve ser monitorado. No processo de decisão, são 

materializadas práticas que se desmontaram resultados. O planejamento dessas 

práticas com detalhamento é o que define o orçamento, que de acordo com os 

autores, é um mecanismo significativo para o planejamento e monitoramento das 

empresas á curto prazo. Em geral, um orçamento diz respeito ao período de um ano 

e acrescenta as receitas e as despesas calculadas para esse ano (ANTHONY; 

GOVINDARAJAN, 2002). 

 Todavia, não adianta nada introduzir um modelo de controle orçamentário, se as 

variáveis que acontecem entre o resultado planejado e o efetivamente realizado não 
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forem investigadas com cuidado, e o resultado dessa investigação debatido com os 

responsáveis pela realização do orçamento (WELSHC, 1983).  

 Ainda segundo o autor esse é o modo de utilização desse instrumento que 

demonstra a sua importância, por conceder a reparação continua e apropriada de 

desvios esporádicos entre o que foi planejado e o que foi realizado, ou mesmo a 

analise de alterações de variáveis ambientais que necessitam de um processo mais 

difícil de reanalise dos objetivos da empresa, esboçado por meio da criação do 

planejamento estratégico e do operacional (WELSHC, 1983). 

 O planejamento teoricamente deve estar apontando para o futuro, assim, é 

enfatizado não ser o bastante somente levar em consideração informações históricas 

obtidas durante a realização do orçamento para se definir alterações na natureza do 

planejamento global realizado. Pode haver desvios esporadicamente entre o trabalho 

que foi planejado e o que foi realizado, que necessitam de analise para a descoberta 

das razões que os ocasionaram e das variáveis que existem no perímetro do negócio 

da empresa, mas também podem ser ocasionados por deficiências na realização 

daquilo que foi planejado. É precisamente essa característica o que divergi e acresce 

as avaliações de desempenho da empresa e a de seus administradores (WELSHC, 

1983). 

 Muitas são formas, tanto econômico-financeiros quanto não financeiros que 

podem ser empregados na avaliação de desempenho operacional e cada empresa 

pode optar por aquelas mais apropriadas aos seus objetivos e sistema de gestão. 

3.2 REVISÃO BIBLIOMÉTRICA 

 Esta sessão tem como objetivo geral apresentar uma produção científica sobre 

a cocriação de valor utilizada como estratégia no desenvolvimento de inovação 

tecnológica no processo de engenharia em empresas do setor automotivo brasileiro, 

de forma que se possa identificar o estado da arte e as lacunas de pesquisa, que 

serviram de base para o desenvolvimento das hipóteses. Para isso, foram definidos 

alguns objetivos específicos, tais como: 1) Apresentar a evolução da produção 

científica sobre o tema cocriação de valor, inovação tecnológica e desempenho; 2) 

Identificar os setores que foram pesquisados sobre o tema cocriação de valor, 

inovação tecnológica e desempenho; 3) Identificar os países que contribuíram para a 

produção de artigos sobre o tema cocriação de valor, inovação tecnológica e 



41 

 

desempenho; 4) Analisar as metodologias utilizadas em estudos sobre o tema 

cocriação de valor, inovação tecnológica e desempenho; 7) Realizar uma análise 

sistemática da relação entre os constructos cocriação de valor e inovação tecnológica 

8) Realizar uma análise sistemática sobre o constructo desempenho em duas partes 

que são financeiro/econômico e operacional; 9) Apresentar, nesta pesquisa, uma 

proposta de modelo e propor hipóteses sobre tema. 

 Como resultados foram encontrados na pesquisa 34 artigos, dos quais, trinta e 

três identificados como relevantes para o estudo do tema proposto. Identificou-se 89 

autores nos quais se destacaram: Marko Kohtamäki e Lars Witell, com duas 

publicações cada.  

 Marko Kohtamäki teve uma publicação na Finlândia em 2012, que demonstra 

como a relação social entre fornecedor e cliente facilita o impacto de lucro de serviços 

de pesquisa e desenvolvimento. Outra publicação na Suécia e também na Finlândia 

em 2015, que discute uma solução da perspectiva dos fornecedores ilustrando 

abordagens centrais em serviços industriais, tais como ambiente de estratégia, o 

âmbito da oferta de serviços industrial e recursos de negócios.  Lars Witell 

publicou um trabalho na Suécia em 2010 que tenta entender as diferenças entre as 

técnicas de pesquisa de mercado proativas e reativas durante o desenvolvimento de 

novas ofertas de mercado. Outra publicação do autor realizada em 2012 na Suécia, 

Suiça e Alemanha, investiga o papel dos fatores estratégicos em desenvolvimento de 

novos serviços, em particular, o papel da estratégia de desenvolvimento de serviços, 

integrando equipes de desenvolvimento e a cocriação com o cliente. Os demais 

autores encontrados no estudo apresentam uma publicação cada. 

3.2.1 Evolução das publicações 

 Conforme apresentado no Gráfico 1, foram constatadas 34 publicações que 

relacionam as variáveis cocriação de valor, cocriação, inovação tecnológica com o 

desempenho da empresa.  
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Gráfico 1 – Evolução das publicações 

Fonte: Do autor 

 

 Com base na literatura encontrada é possível relatar que o termo cocriação é um 

conceito novo, conhecido em inglês como co-creation, surgiu em 2000, desenvolvido 

a partir de outro conceito, o de co-produção que em inglês é conhecido como co-

production, criado no final da década de 1970 com foco na colaboração do cliente na 

produção. É atribuído aos autores Coimbatore Krishnarao Prahalad e Ventak 

Ramaswamy a criação do conceito co-creation em um trabalho publicado na Harvard 

Business Review em 2000 com o título Co-opting Customer Competence 

(Competência do cliente e cooptar). Mais tarde, em 2004, o tema seria abordado 

novamente e mais aprofundado pelos mesmos autores Prahalad e Ramaswamy no 

livro The Future of Competition (O futuro da competição). Foi então que o conceito se 

tornou muito conhecido (FRANCO, 2012).  

 O trabalho mais antigo encontrado na revisão da literatura foi publicado em 2006, 

e descreve a inovação no local de trabalho, e como deve ser a empresa do futuro 

(MURRAY e GREENES, 2006).  A maioria dos trabalhos encontrados foram 

publicados entre 2012 e 2015, porque  a cocriação é entendida como um fenômeno 

vasto da cultura atual e dos relacionamentos estabelecidos em compartilhamento 

(FRANCO, 2012), com um pico de publicações em 2013 com doze artigos, identificado 

no meio empresarial, do marketing, do design e no relacionamento coletivo e no 

processo colaborativo em massa, autores definem a cocriação como um processo de 

criação colaborativa, cujo conhecimento pode ter um compartilhamento entre os 

participantes com os mesmos interesses, por isso o interesse na atualidade 

(RAMASWAMY, 2005; FRANCO, 2012). 

http://www.dgz.org.br/jun13/Art_03.htm#R1
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 Estas grandes alterações no meio empresarial e social é visto como um trabalho 

de elaboração de novos sistemas, produtos ou serviços e processos por meio do 

compartilhamento entre clientes, gerentes, funcionários e outras partes interessadas 

(RAMASWAMY; GOUILLART, 2010). 

 Organizações cocriativas que obtém sucesso, claramente estão concentradas 

em ofertar reciprocidade de experiências, em conjunto com os clientes, funcionários, 

fornecedores e todas as partes interessadas, a partir de sistemas ou plataformas de 

colaboração elaboradas para oferecer e aumentar diferentes modos de interação 

(RAMASWAMY; GOUILLART, 2010).  

 Tendo a percepção do valor significativo da utilização que a sociedade faz das 

mídias sociais e as diferentes maneiras de interação para desenvolver o processo de 

inovação, empresas têm focado seus esforços em ambientes favoráveis a procura de 

conhecimento para criar novas oportunidades de negócios ( RAMASWAMY; 

GOUILLART, 2010). 

 Esses ambientes são cativantes as diferentes maneiras de interação que são 

caracterizadas na colaboração ativa e na criação de novas ideias como modo de 

contribuir no desenvolvimento de novos produtos e serviços, com comercialização e 

desenvolvimento colaborativo (RAMASWAMY; GOUILLART, 2010). Dessa maneira, 

as empresas atualmente estão aproveitando o potencial de inovação para gerar e 

conceder ambientes cocriativos, no qual os participantes possam compartilhar 

conhecimento e experiências como se pode observar no Gráfico 1 da evolução das 

publicações. 

3.2.2 Segmento das publicações 

 O entendimento é que a cocriação tem se transformado em uma das mais 

importantes ferramentas de inovação. Um método estratégico criativo que pode ser 

empregado por organizações de todos os portes e de todos os segmentos (FRANCO, 

2012). Com base neste conceito é possível constatar no Gráfico 2 que a maioria dos 

artigos não tratam de um setor especifico, mencionam sobre diversos segmentos ao 

mesmo tempo ou não citam um setor específico, porque quando se trata de cocriação 

e inovação tecnológica é dado um foco com direcionamento exclusivamente à 

competitividade no ambiente das indústrias não importando o setor de atuação, onde 

o lucro financeiro de cada empresa, por meio dos rendimentos sobre o investimento é 

http://www.dgz.org.br/jun13/Art_03.htm#R1
http://www.dgz.org.br/jun13/Art_03.htm#R1
http://www.dgz.org.br/jun13/Art_03.htm#R1
http://www.dgz.org.br/jun13/Art_03.htm#R1
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o objetivo principal (PORTER, 1989). Também é possível observar que nenhum dos 

artigos abordou o segmento automotivo, denotando uma lacuna de pesquisa científica 

no qual se encaixa na proposta dessa dissertação, mesmo que essa indústria 

automotiva tenha praticado o desenvolvimento de P&D em colaboração com os seus 

fornecedores, a cocriação de valor com os clientes é algo muito novo e necessita de 

estudos mais aprofundados (BUENO e BALESTRIN, 2012). 

 

 

Gráfico 2 – Segmento das publicações 

Fonte: Do autor 

3.2.3 Países pesquisados 

  Entre os países que publicaram sobre o tema, é possível notar no Gráfico 3, um 

número mais elevado de artigos oriundos de países de primeiro mundo, cinco 

publicações nos EUA, quatro na Finlândia e no Reino Unido com apenas uma no 

Brasil. Mesmo que o Brasil tenha um parque industrial com grande capacidade de 

produção, ainda existe uma desigualdade tecnológica entre os países desenvolvidos 

e os denominados países em desenvolvimento, aumenta cada vez mais. Contudo, 

somente algumas empresas brasileiras consideradas empresas de grande porte 

investem em tecnologia e inovação. A principal razão do esforço reduzido dos 

empresários nessa questão é a falta de recursos. Mesmo que programas de incentivo 

a inovação do governo, muitas empresas não satisfazem os pré-requisitos e acabam 
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por desistir do incentivo. Isto não é responsabilidade somente do governo, mas 

também das empresas privadas. Somente 0,59% do PIB brasileiro é utilizado para a 

pesquisa e desenvolvimento. Em média as empresas brasileiras investem apenas 

0,5% do seu faturamento em P&D, soma insignificante levando em consideração que 

nos países considerados desenvolvidos, as empresas investem quase 70% de todo 

seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento (PINTEC, 2011). Por este motivo 

existe está diferença no número de publicações em países considerados 

desenvolvidos e países em desenvolvimento. 

 

 

Gráfico 3 – Países pesquisados 

Fonte: Do autor 

3.2.4 Metodologias de pesquisa utilizadas pelos autores 

 Conforme apresentado no Gráfico 4, a metodologia de pesquisa mais utilizada 

pelos autores com 11 publicações foi a Survey (utilização de uma única ferramenta de 

coleta de dados, na maioria dos casos um questionário, praticado em amostras de 

grande proporção, com a utilização de métodos de amostragem e análise 

estatística).A alta taxa de utilização deste método se deve a uma das suas principais 

características, que é o interesse em realizar descrições quantitativas de uma 

população (PINSONNEAULT e KRAEMER, 1993).   O método Survey possivelmente 

é o mais utilizado, pois permite que o pesquisador consiga dados com uma maior 

amplitude, de modo científico, possibilitando a mensuração e análise destes dados, o 
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estudo de caso é utilizado quando se pretende ter uma profundidade maior sobre o 

caso. A utilização deste método é muito forte nas áreas de humanas, porém é 

empregado também nas áreas de exatas e engenharias (BABBIE, 1999). Portanto o 

método Survey é o mais adequado para transmitir os dados do desempenho das 

empresas relacionados com os temas cocriação e inovação tecnológica, concordando 

com o método de analise escolhido para esta dissertação. 

 

 

Gráfico 4 – Métodos de pesquisa 

Fonte: Do autor 

Na próxima seção será realizada a revisão sistemática para a proposição de 

hipóteses. 

3.3  REVISÃO SISTEMÁTICA E PROPOSIÇÃO DE HIPÓTESES  

Nesta seção, realizou-se uma revisão sistemática da relação entre a cocriação 

de valor e inovação tecnológica e também sobre os desempenhos 

financeiro/econômico, operacional e inovador para a Proposição de Hipóteses. 

 A revisão sistemática foi realizada com base em 11 artigos em que foram 

realizados surveys como método de pesquisa. A escolha destes 11 artigos com survey 

como método foi realizada por causa da existência de questionários que podem servir 

de base para a construção do questionário desta pesquisa, pois os 11 artigos contém 

questionários testados e já validados em campo por especialistas da área.  
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3.3.1 Conceituação das variáveis e proposição de hipóteses  

 Dentre os 33 artigos encontrados na revisão bibliométrica, foram selecionados 

11 artigos que abordam os temas cocriação de valor, inovação tecnológica e 

desempenho, com survey como método de pesquisa para encontrar as variáveis que 

serão utilizadas para a construção do questionário de pesquisa. Os autores indicam 

como os temas estão relacionados com as seguintes variáveis que serão 

discriminadas pelo código C (cocriação), IT (Inovação tecnológica), DF (desempenho 

financeiro/econômico) e DO (desempenho operacional) mais a numeração. Por 

exemplo: A interação com os clientes para atendê-los melhor (C-1). Serão 

conceituados 10 variáveis da cocriação de valor, 3 de inovação tecnológica, 5 de 

desempenho financeiro/econômico e 11 de desempenho operacional. Ressalta-se 

que essas variáveis serão fundamentadas conforme o código demonstrado acima, 

seguindo a ordem C (cocriação), IT (Inovação tecnológica), DF(desempenho 

financeiro/econômico) e DO(desempenho operacional) da variável com o numero 

menor para a maior conforme é descrito no Quadro 2 na página seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Quadro de variáveis 
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Fonte: Do autor 

2010 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014

TaiwanFinlândia

Suécia

Suíça

Aleman Austrália EUA Espanha Taiwan Espanha China Taiwan Grécia

Código VARIAVÉIS ASSERTIVAS

C-1
Interagir com o cliente para 

atende-lo melhor

Nós interagimos com os clientes para atendê-

los melhor
x

C-2
Produzir produtos que 

despertem a atenção do cliente

Nós trabalhamos em conjunto com os clientes 

para produzir

produtos que despertem a sua atenção

x

C-3

processo de distribuição de 

produtos em conjunto com os 

clientes

Nós trabalhamos em conjunto com os clientes 

no processo de distribuição dos produtos

x

C-4

sistemas de apoio para

Ajudar os clientes a obter mais 

valor ao seu produto

Nós fornecemos aos clientes  sistemas de 

apoio para

ajudá-los a obter mais valor ao seu produto

x

C-5
desenvolvimento maior do 

processo de cocriação de valor

Nós colaboramos com os clientes  para 

desenvolver ainda mais o processo de 

cocriação de valor

x

C-6
abordagem multi-método para 

capturar o conhecimento do 

Nós aplicamos uma abordagem multi-método 

para capturar o conhecimento do cliente
x

C-7

Integração  para fortalecer as 

relações com os principais 

clientes

Nós realizamos uma Integração  para 

fortalecer as relações com os principais 

clientes

x

C-8

Integração  para fortalecer as 

relações com os principais 

fornecedores

Nós realizamos uma Integração  para 

fortalecer as relações com os principais 

fornecedores

x

C-9

Feedback dos clientes antes de

o lançamento dos produtos no 

mercado

Nós trabalhamos com o  feedback dos clientes 

antes de

o lançamento dos produtos no mercado

x

C-10
 propostas de inovação dentro 

da empresa

Nós recebemos bem propostas de inovação 

dentro da empresa

IT-1
 Busca ativa de ideias 

inovadoras por parte da gestão

Nossos gestores buscam ativamente ideias 

inovadoras.
x

IT-2
Não percepção da Inovação  

como muito arriscada 

Na nossa empresa a  Inovação não é percebida 

como muito arriscada x

IT-3

promoção e apoio de ideias 

inovadoras

Nossos gestores promovem e apoiam ideias 

inovadoras

Com base em experiências e processos 

criativos.

x

DF-1 Aumento da taxa de lucro

Nós aumentamos a

taxa de lucro com o desenvolvimento de 

inovações tecnológicas por meio da cocriação
x x x x x x

DF-2
diminuição d os custos 

operacionais

Nós diminuímos os custos operacionais com o 

desenvolvimento de inovações tecnológicas 

por meio da cocriação

x x x x

DF-3

melhoria da posição 

competitiva

global da  companhia

Nós tivemos uma melhoria da posição 

competitiva

global da  companhia com o desenvolvimento 

de inovações tecnológicas por meio da 

cocriação

x x

DF-4
 aumento da participação de 

mercado

Nós aumentamos a participação de mercado 

dos nossos produtos com o desenvolvimento 

de inovações tecnológicas por meio da 

cocriação

x x x x

DF-5

 aumento d as vendas dos 

produtos

 E da taxa de crescimento

Nós aumentamos  as vendas dos produtos

 E a taxa de crescimento com o 

desenvolvimento de inovações tecnológicas 

por meio da cocriação

x x x x x

DO-1
Aumento da satisfação do 

cliente
Nós fazemos Produtos para aumentar

satisfação do cliente.
x x x x x x

DO-2
entrega de produtos de 

qualidade Nós entregamos produtos de qualidade
x x

DO-3

Entrega de produtos que são 

exatamente o que

os clientes querem

Nós entregamos produtos que são exatamente 

o que

os clientes querem
x

DO-4
Entrega de produtos que 

excedem as expectativas dos 

Nós entregamos produtos que excedem as 

expectativas dos clientes 
x x

DO-5

entrega de  produtos com 

características e desempenho 

inovador

Nós entregamos produtos com características 

e desempenho inovador x

DO-6

 flexibilidade em resposta a 

mudanças no relacionamento 

com os clientes
Nossa empresa é flexível em resposta a 

mudanças no relacionamento com os clientes

x x

DO-7  lealdade do cliente 
Nós trabalhamos para obter a lealdade do 

cliente 
x

DO-8
redução do  número de 

reclamações dos clientes 

Nós trabalhamos para reduzir  número de 

reclamações dos clientes 
x

DO-9
melhoria da imagem percebida 

dos clientes da nossa empresa
Nós trabalhamos para melhorar a imagem 

percebida dos clientes da nossa empresa

x

DO-10
retenção de clientes mais 

valiosos

Nós trabalhamos na retenção de clientes mais 

valiosos
x

DO-11
melhoria da comunicação com 

os nossos clientes

Nós trabalhamos na melhoria da comunicação 

com os nossos clientes
x

 inovação 
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 A interação com os clientes para atendê-los melhor (C-1) é um método para 

evitar diversos elementos negativos que fazem as empresas perderem seus clientes, 

seja pela circunstância de não buscarem compreender a insatisfação do cliente e 

procurar maneiras de resolver esse problema. Há inclusive a ausência de interesse 

de algumas empresas em tratar bem seus clientes antigos se preocupando somente 

em conseguir novos clientes. Todo cliente que busca uma empresa tem a expectativa 

de um bom tratamento e obter os produtos e serviços que possam satisfazer as suas 

necessidades. Entretanto ser bem tratado não depende somente de produtos 

primorosos ou tecnologias de ponta, mas primordialmente da forma como é atendido 

pelos colaboradores da empresa, criando uma interação mais efetiva. O obstáculo 

encontrado pelas empresas é reduzir o distanciamento entre o que cliente espera e 

aquilo que ele recebe, e assim procurar maneiras de suprir a todas as necessidades. 

Pois não é o bastante somente escutar e sim entender e procurar meios que possam 

satisfazer a todos os consumidores.  Atualmente o maior objetivo das empresas deve 

ser conquistar seus clientes suprindo e satisfazendo suas necessidades. Levando em 

consideração este objetivo é possível analisar o quanto é relevante manter a 

qualidade no atendimento, para não aumenta o número de reclamações no mercado 

(O'CASS; NGO, 2012). 

 Produzir produtos que despertem a atenção do cliente (C-2) geralmente é um 

processo difícil para as empresas, em alguns casos devido a atual dificuldade em 

encontrar ofertas que traduzam exatamente o que cliente necessita, e a grande 

diversidade de produtos, nem sempre termina em experiências boas para o 

consumidor, então é necessário realizar o desenvolvimento em conjunto com os 

clientes para agregar valor ao processo de cocriação e inovação tecnológica. A 

Colaboração na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos/serviços ou 

processos pelos clientes é um dos processos mais utilizados dentro cocriação para 

gerar inovação tecnológica. As empresas, que já tem como garantir sua lucratividade 

por meio da diminuição nos custos de produção, qualidade dos produtos e velocidade 

na fabricação ou lançamento de produtos no mercado, necessitam uma nova fonte de 

criatividade e inovação. Então surge a necessidade da cocriação de valor com a 

participação do cliente no desenvolvimento de novos produtos/serviços ou processos 

de produção para gerar mais inovações tecnológicas para as empresas e despertar a 

atenção dos clientes (O'CASS; NGO, 2012). 
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 O processo de distribuição de produtos em conjunto com os clientes (C-3) 

envolve a integração entre os membros envolvidos, é muito importante e faz parte da 

estrutura da cadeia de suprimentos. Essa estrutura é composta por clientes e 

fornecedores da cadeia de suprimentos e seus comprometimentos. Os 

comprometimentos se refere a relação que cada membro deve ter dentro da cadeia 

de suprimentos, essas relações podem ser informais ou formais, pode existir ou não 

oportunismo, sendo que o oportunismo deve ser administrado para não existir 

desavenças na cadeia de suprimentos em geral (O'CASS; NGO, 2012). 

 A utilização de sistemas informatizado de apoio para ajudar os clientes a obter 

mais valor ao seu produto (C-4) é importantíssimo no processo de coriação de valor. 

As empresas buscam atualmente uma interação com os clientes para melhorar o 

atendimento e suprir suas necessidades por meio de inovações tecnológicas. 

Atualmente os clientes estão mais envolvidos nos processos de cocriação de valor 

por meio de sistemas interativos de comunicação geridos pelas empresas, as 

possibilidades de o cliente se comunicar com as empresas e com outros clientes, com 

o intuito de agregar valor, são múltiplas, os clientes tem uma atuação mais forte no 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços criando seus próprios princípios de 

trabalho. Os clientes trabalham para ter produtos melhores e experiências mais 

gratificantes. Assim, a cocriação de valor se torna relevante para as empresas que 

tem o desejo de criar valor e transmitir aos seus clientes, porém elas necessitam 

alterar a maneira de trabalho internamente em alguns processos, pouco investimento 

em relação às vantagens obtidas com a participação de seus clientes (O'CASS; NGO, 

2012). 

 O desenvolvimento maior do processo de cocriação de valor (C-5) é realizado 

com o intuito de garantir a lucratividade das empresas por meio da diminuição nos 

custos de produção, qualidade dos produtos e velocidade na fabricação ou 

lançamento de produtos no mercado, necessitam uma nova fonte de criatividade e 

inovação. Para isto existe a necessidade da cocriação de valor com a participação do 

cliente no desenvolvimento de novos produtos/serviços ou processos de produção 

para gerar mais inovações tecnológicas para as (VUORINEN; UUSITALO e VOS, 

2012). 

 A captura do conhecimento dos clientes (C-6) é necessária para atender as 

demandas customizadas assim como para conseguir vantagens competitivas. É 

importante que as empresas adotem uma abordagem colaborativa para capturar os 
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conhecimentos e necessidades dos clientes e também suas experiências para 

sustentar sua competitividade com base na diferenciação obtida por meio deste 

processo, diminuindo os custos relacionados com o desenvolvimento de novos 

produtos, aumentando assim ciclo de vida dos produtos (LIN; WANG e YU, 2010). 

 A Integração para fortalecer as relações com os principais clientes (CI-7) é 

imprescindível para que um processo de cocriação se torne viável. Sustentar um 

relacionamento com princípios éticos com todos os seus clientes ajuda na geração e 

estabelecimento da confiança, tão fundamentais no mercado de trabalho. A confiança 

do cliente em uma organização, ou profissional, não é construída do dia para a noite, 

pode se perder rapidamente. Então, cometer erros éticos com seu cliente e faltar com 

a verdade não é a postura correta de uma empresa que deseja trabalhar com a 

colaboração do mesmo. Inverdades no meio empresarial não só destroem a confiança 

e credibilidade como também podem trazer penalidades legais (VIJANDE, MIERES e 

SÁNCHEZ; 2013). 

 A Integração para fortalecer as relações com os principais fornecedores (C-8) é 

um dos pilares do processo de cocriação. Os processos de interação entre a empresa 

e seus fornecedores devem ser verdadeiros com o propósito de estabelecer a 

confiança, pois sem confiança, os fornecedores não irão se sentir parte do processo 

e consequentemente não vão colaborar da forma correta, e o processo de cocriação 

pode comprometer o sucesso de futuras inovações tecnológicas (JIN FAWCETT; 

STANLEY, 2013). 

 A utilização do feedback dos clientes antes de o lançamento dos produtos no 

mercado (C-9) demonstra um papel importante na do cliente na formação da 

cocriação. Os clientes são chamados para participar do processo de adaptação de 

produtos existentes pela captura e seleção de ideias. Desenvolvendo, analisando, ou 

contrapondo conceitos existentes de produtos, debatendo e aprimorando aspectos do 

produto, escolhendo ou customizando o protótipo virtual de preferência, testando as 

novas funcionalidades do produto, realizando simulações, portanto os clientes adotam 

o papel de cocriadores (JIN FAWCETT; STANLEY, 2013). 

 Para uma empresa receber bem as propostas de inovação dentro da empresa 

(C-10) ela deve estar aberta ás novos horizontes, e continuar a trabalhar olhando 

apenas para os resultados, possibilitando o avanço da inovação e da criatividade. 

Então, ao definir uma meta com o intuito da promoção do desenvolvimento e da 

criatividade, é preciso que aconteça o que está sendo proposto esteja alinhado com a 
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cultura da empresa. Uma cultura ou empresa que deseja realizar a promoção da 

criatividade deve permitir a experimentação e a possibilidade do fracasso. Sendo 

assim, para que a criatividade ocorra, é preciso um ambiente que possibilite a sua 

manifestação (JIN FAWCETT; STANLEY, 2013). 

 A busca ativa de ideias inovadoras por parte da gestão (IT-1) tem uma influência 

positiva nos funcionários. Para buscar ideias inovadoras, é preciso terminar com o 

estigma de “chefe”. Para tanto, é alterado o contexto de que o chefe é a única pessoa 

que tem a capacidade de tomar decisões. O verdadeiro gestor buscar inovar, e motivar 

seus funcionários a atingirem suas metas e dar aconselhamentos quando é preciso. 

Liderar é a capacidade de fazer os funcionários a realizarem de bom grado o que é 

preciso, isto por uma influência positiva. Uma gestão que funciona sabe encorajar, e 

criar uma vontade de inovar na sua equipe, despertando a criatividade em seus 

funcionários (VIJANDE; MIERES e SÁNCHEZ, 2013). 

 Para uma empresa não perceber a inovação como muito arriscada (IT-2) é muito 

complicado. O custo é uma das variáveis percebidas da inovação mais relevante para 

as empresas. O custo está diretamente ligado ao risco percebido. O risco é a 

possibilidade de resultados negativos acontecerem, tornando o desenvolvimento de 

inovações arriscado, pois envolve a incerteza sobre os resultados da inovação. Então, 

os novos produtos envolvem incertezas ou riscos, resultantes da percepção a ele 

atribuído, tais como complexidade tecnológica, preço e novidade tecnológica, que 

podem aumentar as barreiras a inovação (VIJANDE; MIERES e SÁNCHEZ, 2013). 

 Para que a promoção e apoio a ideias inovadoras geradas por experiências 

obtidas anteriormente e processos criativos por parte da gestão (IT-3), é preciso um 

ambiente que possibilite que ela se manifeste. A empresa deve estar pronta para a 

pluralidade de idéias, permitindo experimentar e compartilhar experiências. A 

organização é encarregada de favorecer e incentivar os funcionários a criar, a inovar, 

proporcionando uma rivalidade benéfica e como resultado ampliando a competição 

internamente. A empresa que esta preparada para lidar com novos desafios, 

incentivando compartilhar informações, idéias e experiências anteriores, está 

contribuindo para chegar o resultado esperado, estimulando a criatividade e 

expandindo a competitividade da organização no mercado de atuação (VIJANDE; 

MIERES e SÁNCHEZ, 2013). 

 O aumento da taxa de lucro da empresa (DF-1) se deve em parte ao 

desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica, trazendo competitividade para 
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as empresas. Competitividade é a possibilidade de um produto em sustentar ou 

aumentar o lucro concebido na sua venda. É constatado que preço é um dos principais 

elementos para a empresa conseguir uma vantagem em comparação com seus 

concorrentes, estando inserida em um mercado competitivo. No entanto, é possível 

constatar que o lucro conduz os trabalhos empresariais, toda empresa é uma 

organização com fins lucrativos, ou seja, tem como finalidade o lucro, então se torna 

fundamental agregar ao preço de venda uma porcentagem mais adequada aos 

propósitos da empresa. É indiscutível que com preços mais elevados os lucros 

crescem, mantendo as mesmas quantidades de produtos vendidos. Porém se a 

demanda aumenta com a diminuição dos preços, ela diminui com o aumento dos 

preços. Deste modo, mantendo preços competitivos, uma das maneiras de ter uma 

maximização de lucros é procurar de uma forma continua de reduzir os custos de 

produção.  Dessa forma, a inovação tecnológica de processos de produção se torna 

uma das únicas opções para a redução dos custos de produção e, consequentemente, 

na maximização dos lucros das empresas (LIN; WANG e YU, 2010; EDVARDSSON 

et. al.; 2012; JIN FAWCETT e STANLEY, 2013; LIAO e IKUON, 2014). 

A diminuição dos custos operacionais (DF-2) esta diretamente ligada a 

inovação em processos que tem sido usada frequentemente como uma ferramenta 

para melhorar o desempenho operacional e a competitividade das empresas. Estas 

inovações acontecem em empresa, que proporcionam melhorias continuas nos 

processos de produção, buscando um aumento de produtividade, minimizando as 

perdas e os custos de produção. A influência da inovação tecnológica na 

competitividade é evidenciada no instante em que a mesma colabora para a 

diminuição dos custos de produção ou a diferenciação dos trabalhos da empresa. 

Então, a inovação tecnológica proporcionará competitividade à empresa quando sua 

implantação resultar no aprimoramento da produção, em um processo mais ágil, na 

melhoria do diálogo, da qualidade dos produtos, assim como das ferramentas de 

controle e planejamento, permitindo, como consequência, que a empresa aumente 

sua competitividade realizando trabalhos estrategicamente significantes de uma 

maneira menos onerosa ou melhor do que os concorrentes (LIN; WANG E YU, 2010; 

BO EDVARDSSON ET. AL.; 2012; JIN FAWCETT E STANLEY, 2013; LIAO E IKUON, 

2014).  

 A melhoria da posição competitiva global da companhia (DF-3) tem relação com 

o conceito de melhoria tecnológica continua que concebe a procura constante por 
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melhores recursos físicos e humanos, assim como por novas tecnologias de 

produção. Desta maneira, a empresa que ter andamento acelerado nas melhorias 

será retribuída com uma vantagem competitiva efetiva, com base em algum aspecto 

operacional ou em flexibilidade nos processos de produção. O conceito de 

competitividade consiste em estabelecer a organização de uma maneira que suas 

competências permitam uma proteção mais efetiva contra o bloco de forças 

competitivas que existem, criando uma influência por meio de estratégias 

competitivas. Os produtos que possuem alta competitividade e competência de 

flexibilidade são os pioneiros e tem como progredir inovando, garantindo sua liderança 

no mercado. Desta maneira, é possível assegurar que a competitividade é constituída 

em um conjunto de aspectos que modificam a oportunidade de um cliente dar 

preferência a um determinado produto ou serviço ao invés de outro, assim como é a 

competitividade que determina os fatores que demonstram a competência de 

liderança que uma organização tem em relação às outras empresas no mercado de 

atuação. Deste modo, é a competitividade de uma empresa que vai definir a sua 

possibilidade de sobrevivência no mercado e, simultaneamente, também a 

possibilidade de se destruir no ambiente em que atua (ZANG; HE, 2014; LIAO; IKUON, 

2014). 

 O aumento da participação de mercado (DF-4) só é possível quando inovação e 

processos de inovação não são confundidos com processos e trabalhos relacionados 

à melhoria contínua. Para que uma inovação seja definida como tal, é preciso que seja 

gerado um impacto expressivo na margem de lucro, na participação de mercado, nas 

vendas, taxa de crescimento entre outros fatores. Quando uma empresa procura por 

inovação tecnológica, tem como objetivo aprimorar seus recursos e competências, 

assegurando então, vantagens competitivas que se convertem em aumento nos 

lucros. A inovação também é importante para empresas que desejam se voltar para o 

mercado internacional, ela é importante para a adequação às normas do mercado 

externo e abertura de novos mercados. É importante destacar também que muitas 

empresas estão buscando a inovação tecnológica com a intensão de se enquadrar as 

exigências do mercado externo. De um modo geral, as inovações trazem para as 

empresas melhoria na qualidade dos produtos, sustentação ou aumento na 

participação de mercado, redução dos custos ou impactos negativos na produção. Por 

fim, é notório que não importa a estratégia utilizada pela empresa, existem 

modificações significativas como o uso da inovação. A participação de mercado de 
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uma empresa pode ter relação com atividades inovadoras. Além do mais, as 

empresas que mais inovam são aquelas que obtêm melhor desempenho econômico 

e market share (EDVARDSSON et. al.; 2012; JIN FAWCETT; STANLEY, 2013; 

VIJANDE; MIERES e SÁNCHEZ, 2013; LIAO; IKUON, 2014).     

 O aumento nas vendas (DF-5) em um mercado competitivo, aonde o lucro 

conduz os trabalhos com a finalidade de sustentar as empresas ou assegurar alguma 

condição de liderança. É encontrado na inovação uma saída para problemas 

relacionado a concorrência. A ligação entre inovação e vendas pode direta ou indireta. 

Existem diversas maneiras de se trabalhar com inovação dentro das empresas, e cada 

uma dessas maneiras terá resultados específicos e necessitará ser compreendida de 

modos diferentes. Se algum tipo de inovação for resultado direto da comercialização 

de um produto ou serviço, obviamente a relação será muito perceptível. Porém, se o 

tipo de inovação for organizacional, envolvendo a cultura ou estratégia da empresa, 

terá um efeito positivo a médio e longo prazo, fazendo com que os funcionários 

confiem mais no empreendimento, melhorando o desempenho e tendo impacto de 

outras maneiras nos resultados da empresa. Seja qual for o tipo de inovação, as 

atividades realizadas trarão benefícios quando o centro dos trabalhos for suprir as 

necessidades dos clientes. Geralmente, vender mais não é sinônimo de sucesso, e 

sim vender da melhor maneira. Trabalhar com as mesmas quantidades pode parecer 

inércia por parte da empresa ou até declínio, mas pode ser uma ótima oportunidade 

quando estas organizações demonstram um envolvimento e preocupam com a 

qualidade, discernimento, desenvolvimento sustentável e em melhorar o tratamento 

para com seus clientes (EDVARDSSON et. al.; 2012; JIN FAWCETT; STANLEY, 

2013; YU,  WU e  HIUSUNG, 2013; VIJANDE; MIERES e SÁNCHEZ, 2013; LIAO; 

IKUON, 2014).   

 O aumento da satisfação dos clientes (DO-1) é a principal razão que leva uma 

empresa a usar a cocriação. Há diversos significados para a palavra “valor”, cada 

significado origina-se de um modo de compreensão conferido ao termo. É necessário 

levar em consideração que o valor é sempre estabelecido pelo cliente de acordo com 

a satisfação de suas necessidades e expectativas. O valor estabelecido pelo cliente 

fornecerá justificativas para o tempo consumido, o empenho de aquisição, o cuidado 

dado ao produto ou serviço e os recursos financeiros consumidos por ele na compra 

de um produto ou serviço produzido, ou seja, é o valor o encarregado de manter os 

clientes cativados pelo negócio da empresa. A criação de valor necessita ser 

http://exame.abril.com.br/topicos/inovacao
http://www.emeraldinsight.com/author/Jim+Wu%2C+Yen-Chun
http://www.emeraldinsight.com/author/Wu%2C+Wen-Hsiung
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desenvolvida em um modelo de gestão constituído por processos e arranjos que 

objetivam a eliminação do desperdício visando uma criação de valor para todos 

interessados, ou seja, o valor deve ser benéfico à comunidade, os clientes, os sócios 

e os colaboradores. Isto pode ser considerado um novo modelo de gestão, modelo 

este que tem base em princípios simples e permanentes, podendo ser apontado como 

um desafio para todos os gestores, o destaque deve ser na total satisfação dos 

clientes (EDVARDSSON et. al.; 2012; O'CASS; NGO, 2012; JIN FAWCETT; 

STANLEY, 2013; VINDAGE; MIERES e SÁNCHEZ, 2013; LIAO; IKUON, 2014; 

BOMPOLIS;  BOUTSOUKI, 2014). 

A entrega de produtos de qualidade (DO-2) é fundamental para dar suporte à 

inovação tecnológica é necessário estar alinhado ao principio de melhoria tecnológica 

continua que comtempla a procura constante por melhores recursos de produção, 

assim como por novas tecnologias produtivas. Desta maneira, a empresa que 

trabalhar constantemente com melhorias nos processos produtivos será contemplada 

com uma vantagem competitiva estável, com base em algum aspécto operacional, ou 

em flexibilidade no processo de produção. É evidente que o aumento da 

competitividade nos últimos tempos se deve aos avanços tecnológicos realizados por 

melhorias nos processos produtivos, portanto a inovação tecnológica tornou-se o 

componente principal na concorrência entre as empresas (O'CASS; NGO, 2012; JIN 

FAWCETT; STANLEY, 2013). 

 A entrega de produtos que são exatamente o que os clientes querem (DO-3) é 

complicado pela dificuldade em encontrar ofertas que traduzam exatamente o que 

cliente necessita, e a grande diversidade de produtos, nem sempre termina em 

experiências boas para o consumidor, porém a entrega do produto deve ser realizada 

com a participação dos clientes para agregar valor ao processo de cocriação e 

inovação tecnológica (O'CASS; NGO, 2012). 

 Para entregar produtos que excedam as expectativas dos clientes (DO-4) as 

inovações devem ser incentivadas com a compreensão de práticas ainda não 

exploradas pelo mercado com o propósito de obter retornos financeiros, o que 

geralmente acontece nas organizações por meio de atividades cotidianas de P&D 

empregado no processo inovador. A importância de se investir em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), principalmente em áreas de tecnologia, é devida, 

particularmente, à globalização dos mercados e à rapidez com que novas tecnologias 

são geradas. Em resposta a esta demanda de mercado, a área de P&D nas empresas 
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deve ser impulsionada para suprir as necessidades por tecnologias. A colaboração 

tecnológica funciona como uma ferramenta para diminuir os obstáculos e se adequar 

as necessidades de mercado, pois por meio da colaboração se diminuem os custos 

de operação relacionados ao processo de inovação tecnológica, melhorando a 

eficácia econômica e, consequentemente, a competitividade (O'CASS; NGO, 2012; 

LIAO ; IKUON, 2014). 

 A entrega de produtos com características e desempenho inovador (DO-5) é 

fundamental para o sucesso em longo prazo de uma empresa. Porém o processo não 

é simples. A competência em inovar é motivo de diferenciação frente aos 

consumidores. O marketing é muito importante no lançamento de novos produtos. 

Inicialmente por conhecer o que os consumidores estão querendo, para que os 

produtos comecem com grande possibilidade de sucesso. Geralmente a população 

tem uma cultura tradicional e em diversas vezes não tem o hábito de experimentar 

algo novo, ou o que é pouco conhecido. Porém o que é necessário realizar para que 

a população deixe o medo de lado, e experimente mudar para algo novo? O que um 

novo produto necessitaria ter para que você o prove, e saia da zona de conforto? Com 

este entendimento o Desenvolvimento de Novos Produtos se tornou uma das bases 

para a competitividade das empresas. Para muitas empresas desenvolver novos 

produtos com maior agilidade, com eficácia, e de uma maneira mais efetiva é o grande 

objetivo competitivo. Esta claro que o projeto e o desenvolvimento concreto de novos 

produtos têm uma influencia significativa nos custos, na qualidade, na satisfação do 

cliente, e na competitividade das empresas. Por meio deste processo a empresa irá 

alcançar novos horizontes, implementar inovações e ampliar seu potencial competitivo 

lançando novos produtos (O'CASS; NGO, 2012). 

 A flexibilidade em resposta a mudanças no relacionamento com os clientes (DO-

6) é importantíssima para lidar com o ritmo acelerado e alterações constantes no 

mercado, as empresas ampliam as possibilidades de flexibilidade e de entrega para 

oferecer serviços e produtos personalizados, mas isso não é garantia, de se obter 

vantagem competitiva frente a seus concorrentes. Tem influencia direta com a 

velocidade com que os concorrentes reproduzem os mesmos serviços e produtos. 

Então, uma alternativa seria a colaboração e participação dos clientes no processo de 

criação de valor como propósito final. As empresas que utilizam o envolvimento de 

seus clientes como estratégia inicial têm demonstrado desempenho maior em relação 

às outras empresas (LIN; WANG  e YU 2010; ZHANG; HE, 2014). 
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 Obter a lealdade do cliente (DO-7) é imprescindível para que um processo de 

cocriação se torne viável. Sustentar um relacionamento com princípios éticos com 

todos os seus clientes ajuda na geração e estabelecimento da confiança, tão 

fundamentais no mercado de trabalho. A confiança do cliente em uma organização, 

ou profissional, não é construída do dia para a noite, pode se perder rapidamente. 

Então, cometer erros éticos com seu cliente e faltar com a verdade não é a postura 

correta de uma empresa que deseja trabalhar com a colaboração do mesmo. 

Inverdades no meio empresarial não só destroem a confiança e credibilidade como 

também podem trazer penalidades legais (LIAO; IKUON, 2014; BOMPOLIS; 

BOUTSOUKI, 2014). 

 A redução do número de reclamações pelos clientes (DO-8) é proporcional à 

satisfação dos clientes. O sentimento de insatisfação é um incentivo para a 

reclamação, o cliente insatisfeito na maioria das vezes manifesta sua insatisfação em 

relação ao produto, seja, mudando de marca, alterando o local de compra, 

comunicando a empresa através de uma central de relacionamento, ou recorrendo à 

justiça por meio de órgãos competentes. Finalmente, o cliente insatisfeito vai 

manifestar de algum modo, e a empresa necessita estar em atenção para responder 

com agilidade, diminuindo o problema, mudando o panorama em seu proveito. O 

processo de cocriação pode ajudar na redução do número de reclamações realizadas 

pelos clientes (VINDAJE, MIERES e SÁNCHEZ, 2013). 

 A melhoria da imagem da empresa percebida pelos clientes (DO-9) se deve em 

parte quando ela é vista como inovadora. Isto comprova que as inovações 

tecnológicas diferenciam uma empresa de outra, melhorando também o valor 

percebido pelo cliente. Dessa forma, levando em consideração a condição do 

mercado e as competências da empresa, a inovação que utiliza a cocriação de valor 

como estratégia de negócio seria uma autêntica fonte de vantagem competitiva, ao 

criar uma melhoria da imagem da empresa percebida pelos clientes aumentando 

satisfação dos mesmos (VINDAJE, MIERES e SÁNCHEZ, 2013).  

 A Retenção de clientes mais valiosos (DO-10) é atingida através da fidelidade 

por parte dos clientes, para isto é necessário que a empresa que deseja a retenção 

tenha um produto superior ao do concorrente. É preciso também que existam clientes 

que se tornem protetores da marca e de um ambiente propício ao envolvimento entre 

estes clientes e as empresas que ofereçam os produtos ou serviços. Não dando 

importância a estas condições não existirá a fidelidade do cliente, o relacionamento 
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será fraco e instável. O cliente pode optar pelo ambiente do qual pretende se envolver 

a qualquer instante, a preferência acontece levando em consideração seus próprios 

costumes, sua conduta e suas convicções pessoais. O cliente busca por um ambiente 

onde ele possa se relacionar ao consumo de um produto ou serviço com o propósito 

de satisfazer as suas necessidades. Desta maneira estabelecendo um vínculo de 

fidelidade do cliente com uma empresa, portanto é necessário que seja uma relação 

recíproca (VINDAJE, MIERES e SÁNCHEZ, 2013).  

 A melhoria da comunicação com os nossos clientes (DO-11) nos processos de 

cocriação é muito importante porque o mundo esta diferente a caminho do 

fortalecimento das relações interpessoais que geraram um maior compartilhamento 

entre os vários colaboradores que trabalham no desenvolvimento das empresas, seus 

produtos e serviços, e suas relações com os mais variados públicos de interesse. As 

fortes e intensas alterações na atualidade apresentaram um ambiente incerto e 

imprevisível. Com base neste cenário, inovar é necessário e para isso é importante 

ter uma comunicação adequada aos novos desafios que se apresentam. Ter uma 

comunicação efetiva neste ambiente imprevisível precisa de formas mais flexíveis e 

dinâmicas de discernimento dos fenômenos de comunicação, que acontecem em 

cenários com alta rapidez e complexidade. Modos antigos de trabalhar a comunicação 

tinham mais preocupação em gerar resultados competitivos através de ações mais 

uniformes, internamente ou externamente da empresa. Acontece que as empresas na 

atualidade tem uma complexidade maior quando se trata de interagir com públicos 

cada vez mais diferentes, interagindo e compartilhando vontades que podem ser 

iguais ou não. Estes grupos necessitam trabalhar em conjunto, encontrar dificuldades 

rapidamente, ter objetivos na tomada de decisões, e atuar com precisão e 

acertadamente. O sucesso das empresas no desenvolvimento e implementação de 

inovações é cada vez mais dificultado pela competência em criar e manter sistemas 

bem sucedidos de cooperação com outras empresas, ao elaborarem redes de 

comunicação que sejam eficientes, negócios estratégicos e colaboração com 

fornecedores, órgãos públicos de fomento, empresas concorrentes, universidades e 

institutos de pesquisa. Além desta importante qualidade, o relacionamento interno 

trabalha de forma categórica na criação de um ambiente inovador. Complementando, 

é imposto um desafio de ter uma posição diante da sociedade, especialmente para os 

consumidores, referente à marca do produto ou do serviço inovador. Em todos os três 

modos de comunicação empregados para desenvolver e implementar inovações 
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trabalhando com parcerias, com colaboradores da empresa, e com clientes, fica o 

desafio de construir uma relação colaborativa no qual os envolvidos tem uma 

interação proativa no estabelecimento de soluções vantajosas para todos os 

participantes, no qual todos trabalham de maneira decisiva para o desenvolvimento 

da inovação e colaboram para a sua competitividade de mercado (VINDAJE, MIERES 

e SÁNCHEZ, 2013). 

  Para responder aos desafios propostos, é de fundamental importância o 

desenvolvimento de idéias inovadoras, criativas, que venham a representar um real 

diferencial competitivo para a empresa. A criatividade é a ferramenta mais adequada 

para encontrarmos maneiras de desenvolver um trabalho, reduzir custos, simplificar 

processos e sistemas, aumentar a lucratividade, encontrar novos usos para os 

produtos e novos segmentos de mercado. Conforme De Bono (1994) o pensamento 

criativo está crescendo de forma rápida e adquirindo importância. Segundo o autor 

criatividade virá a ter uma posição tão proeminente quantas finanças, matérias primas 

e pessoas. Ou seja, a criatividade passa a ser uma nova demanda por parte das 

organizações e os profissionais precisam atualizar para atuar neste novo contexto. O 

papel da liderança consiste em influenciar positivamente as pessoas, em diferentes 

situações e contextos. Um líder deve saber articular as necessidades demandadas 

das orientações estratégicas em harmonia com as necessidades dos indivíduos, 

orientando as necessidades de ambas as partes na direção do desenvolvimento da 

empresa assim como o desenvolvimento individual de cada colaborador. Uma vez 

exercida corretamente, a liderança é capaz de conquistar o comprometimento e 

satisfação dos indivíduos, possibilitando resultados positivos para ambas as partes. 

Um líder deve saber dar assistência, orientar corretamente sua equipe, preocupando-

se com o seu desenvolvimento, com a auto-estima do grupo, com o senso de 

realização das pessoas, indicando caminhos e soluções para sua equipe. Porém, 

deve-se destacar que para um resultado satisfatório, um líder precisa da aceitação 

por parte de todos os membros de sua equipe. O líder deve ser capaz de promover o 

exercício de uma gestão com foco em resultados, alinhando a prática do 

desenvolvimento da satisfação dos colaboradores e comprometimento dos mesmos 

com os objetivos organizacionais. Desta forma, a equipe é impulsionada e preparada 

adequadamente para enfrentar os desafios propostos. Como já foi mencionado 

anteriormente, as pessoas são diferentes, e cada uma reage de maneira diferenciada 

perante uma situação. Ainda existem organizações que não estão abertas ás novas 



61 

 

perspectivas, e continuam trabalhando com o foco apenas em resultados, no 

cumprimento de regras e procedimentos já estabelecidos, não permitindo o avanço 

da inovação, da criatividade. Sendo assim, ao estabelecer uma meta com o objetivo 

de promover o desenvolvimento da criatividade, é necessário que ocorra o 

alinhamento do que está sendo proposto com a cultura da organização. Uma cultura 

ou organização que deseje promover a criatividade deverá permitir a experimentação 

e a possibilidade do fracasso (HOLLENBECK; WAGNERILL, 2006). Portanto, para 

que a criatividade aconteça, é necessário um ambiente que permita a sua 

manifestação. A organização deve ser preparada para a diversidade, permitindo a 

experimentação e o compartilhamento de experiências. A empresa é responsável em 

promover, instigar os colaboradores a criar, a inovar, promovendo uma competição 

saudável e conseqüentemente aumentando a competitividade interna. A organização 

capaz de enfrentar novos desafios, promovendo a troca de idéias, experiências e 

compartilhamento de informações, contribuem para atingir o resultado desejado, 

despertando a criatividade e aumentando a competitividade da empresa no mercado 

em que atua. Outro aspecto relevante, é que a exposição das pessoas às mais 

variadas experiências auxilia a abalar as decisões rotineiras (HOLLENBECK; 

WAGNERILL, 2006). 

 As empresas que desejam ser inovadoras e tem o objetivo de crescer e atingir 

novos mercados necessitam aprofundar o conhecimento sobre seus clientes, suas 

necessidades e vontades, assim como trabalhar em conjunto com seus colaboradores 

e fornecedores. Com base nesse entendimento, os métodos antigos de trabalho das 

empresas não permitem um contato mais próximo com seus stakeholders, deixando 

de criar possíveis oportunidades. O modo mais eficaz de evitar este distanciamento é 

por meio da cocriação (IND; IGLESIAS e SCHULTZ, 2013). O processo de cocriação 

é utilizado como uma ferramenta de aprendizagem em conjunto, possibilitando as 

empresas uma atuação mais forte em um mercado cada dia mais competitivo (DI 

TOLLO; TANEV; DAVIDE; e MA, 2012; PAYNE et al., 2008). 

3.4 PROPOSIÇOES DE HIPÓTESES 

 Com base na visão de alguns autores encontrados na revisão sistemática, foi 

identificado que um processo de cocriação de valor bem gerenciada é muito benéfico 

para as empresas, podem gerar inovações que obtenham sucesso no mercado e 
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ótimas oportunidades de encontrar outras inovações durante o processo (IND, 

IGLESIAS e SCHULTZ, 2013), com base nesta afirmação surge a seguinte hipótese 

de pesquisa H1: As práticas de cocriação de valor impulsiona o desenvolvimento de 

inovações tecnológica nas indústrias do setor automotivo brasileiro. 

É descrito também em um determinado trabalho que existem quatro benefícios 

da cocriação: o poder dos clientes, funcionários e outras partes interessadas na 

participação de novas experiências na criação de valor; o poder dos clientes, 

funcionários e outras partes interessadas na redução dos riscos e custos inerentes 

aos próprios processos; o poder dos gerentes para aumentar os investimentos 

necessários e aumentar a margem de lucro para a empresa; e o poder dos gerentes 

na redução dos riscos e custos inerentes aos processos da empresa (RAMASWAMY, 

2009A), com base nestas afirmações surge a segunda questão de pesquisa H2: As 

práticas de cocriação utilizada como estratégia no desenvolvimento de inovações 

tecnológicas tem influência positiva no desempenho financeiro/econômico das 

indústrias do setor automotivo brasileiro. 

 Outros autores destacam que a cocriação de valor é definida como uma 

ferramenta de estratégia significativa para as empresas que precisam satisfazer as 

exigências e necessidades individuais das partes interessadas como também para 

gerar vantagens competitivas. Neste contexto, ao aderir um sistema de colaboração 

que tem o envolvimento de parcerias, as empresas sustentam a competitividade com 

base na diferenciação alcançada por meio da captura e no conhecimento da 

necessidade das partes, diminuindo os custos ligados aos ciclos de vida de produtos 

e ao desenvolvimento de novos produtos e processos. Portanto, a cocriação de valor 

possibilita que o produto seja customizado para atingir ou superar as expectativas do 

consumidor (ALTUN; DERELI e BAYKASOGLU, 2013; PAWAR; FORRESTER e 

GLAZZARD,1993; WANG; OHSAWA e NISHIHARA, 2012; YAN; YE, WANG e HUA, 

2010), Com base nestas afirmações surge a terceira hipótese de pesquisa H3: As 

práticas de cocriação utilizada como estratégia no desenvolvimento de inovações 

tecnológicas tem influência positiva no desempenho operacional das indústrias do 

setor automotivo brasileiro. 

 Conforme foi encontrado na revisão sistemática, a cocriação de valor tem se 

tornado uma importante ferramenta para o desenvolvimento das empresas e geração 

de inovações tecnológicas em setores diversos, com as constantes alterações de 

mercado, a concorrência acirrada de produtos, serviços e processos nos últimos anos, 
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o perfil dos clientes está em constante mudança, cada vez mais exigente aos produtos 

e processos de inovação.  

Com base nos resultados, foram identificados 11 artigos que utilizaram o método 

survey que abordaram a cocriação de valor, não tem nenhum artigo que trate dos 

quatro constructos ao mesmo tempo conforme Quadro 3. Também conforme o Quadro 

1 apresentado na página 36 nenhum artigo aborda todas as 29 variáveis encontradas. 

Também não foi encontrado nenhum artigo que tenha abordado sobre o setor 

automotivo e nenhum artigo abordando o tema no Brasil.  

Quadro 3 – Matriz de amarração 

 

  Fonte: Do autor 

 

Mediante a análise realizada, surgiram algumas lacunas de pesquisa. São elas:  

i) Ao analisar todos os setores, não foi identificado nenhum estudo que aborde 

a cocriação de valor utilizada como estratégia no desenvolvimento de 

inovações tecnológicas voltada para indústrias do setor automotivo;  

ii) Ao analisar todos os países, não foi identificado nenhum artigo no estudo 

que aborde a cocriação de valor utilizada como estratégia desenvolvimento 

de inovações tecnológicas no Brasil;  

iii) Ao analisar todas as variáveis, não foi encontrado nenhum artigo aborda 

todas as 29 variáveis encontradas. 

iv) Ao analisar a matriz de amarração, não foi encontrado  nenhum artigo 

aborda todos os constructos ao mesmo tempo. 

 Com base nos resultados, e na análise sistemática dos constructos e nas 

variáveis existentes, foram propostas as seguintes hipóteses:  
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H1 – As práticas de cocriação de valor impulsiona o desenvolvimento de inovações 

tecnológica nas indústrias do setor automotivo brasileiro. 

H2 – As práticas de cocriação utilizada como estratégia no desenvolvimento de 

inovações tecnológicas tem influência positiva no desempenho financeiro/econômico 

das indústrias do setor automotivo brasileiro. 

H3 – As práticas de cocriação utilizada como estratégia no desenvolvimento de 

inovações tecnológicas tem influência positiva no desempenho operacional das 

indústrias do setor automotivo brasileiro. 

Foi definido um modelo, apresentado na Figura 2 proposto por meio da revisão da 

literatura, que serviu de base para geração das hipóteses (H1 - H2 – H3 ) propostas:  

 

 

 

 

 

Figura 2 – Modelo Proposto 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Nos próximos capítulos, será apresentado a analise dos resultados e discussões. 

Baseado nos testes estatísticos haverá a possibilidade de demonstrar os dados 

obtidos e realizar uma discussão sobre os mesmos de modo teórico para demonstrar 

a real contribuição da pesquisa na área de estudo. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo será apresentada a pesquisa tipo survey confirmatória que teve o 

início no processo de coleta de dados por meio de questionário estruturado enviado 

por email para 150 indústrias do setor automotivo brasileiro. Os critérios básicos de 

seleção são: 1) Montadoras de automóveis ou fornecedoras de primeira e segunda 

camada do setor automotivo residentes no Brasil; 2)Empresas que trabalhem com 

pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica. Na primeira parte são 

apresentados os resultados que permitiram uma breve caracterização dos 
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profissionais entrevistados. Depois foi estabelecida a análise e discussão dos dados 

com o apoio da estatística descritiva e do software Smart PLS para verificar a relação 

entre os constructos e o peso das variáveis apresentadas nesta relação. 

 Dos 150 e-mails de pesquisa enviados para as empresas foram recebidos 105 

respostas que correspondem a 70% do total. No próximo tópico será realizada uma 

análise descritiva da caracterização dos profissionais entrevistados. 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES E EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DA 

SURVEY 

Na Tabela 1 é demonstrada que o cargo predominante dos funcionários 

pesquisados é de cargos de especialistas que são importantes para o 

desenvolvimento das suas empresas. Os dados coletados apontaram que 40% dos 

entrevistados têm o cargo de Engenheiro e 22,86%, de Analistas nas empresas em 

que trabalham. Também é importante salientar que dentre os respondentes, 13,33% 

são Coordenadores e 11,43% são Gerentes nas empresas em que trabalham. O cargo 

na empresa é muito importante para esta pesquisa, pois denota a atuação dentro da 

empresa do profissional envolvido. Ser um profissional que trabalha com inovação, 

esta se tornando um diferencial. As qualidades essenciais então muito próximas da 

criatividade aplicada no desenvolvimento de produtos ou processos em que este 

profissional está envolvido, demosntrando a sua capacidade de trabalho em equipe 

(CHIAVENATO, 2004). Não é necessário ser um especialista para se inovar, porém 

quando o profissinal trabalha diretamente no desenvolvimento dos produtos e 

processos da empresa, ele tem uma visão um pouco mais abrangente do negócio, 

portanto é o profissional mais adequado para responder esta pesquisa e ajudar no 

desenvolvimento da área. 

Tabela 1 - Distribuição dos profissionais por cargo em que ocupa na empresa 

CARGO EM QUE OCUPA NA EMPRESA Frequência 

Absoluta % 

Engenheiro 42 40 

Analista 24 22,86 

Coordenador 14 13,33 

Gerente 12 11,43 
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Diretor 4 3,81 

Surpevisor 4 3,81 

Técnio 4 3,81 

Sócio 1 0,95 

Total 105 100 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016. 

Na Tabela 2 na página seguinte é demonstrada que o tempo predominante no 

cargo dos profissionais pesquisados é de acima de 2 até 5 anos. Os dados coletados 

apontaram que 38,1% dos entrevistados têm acima de 2 anos até 5 anos no cargo, 

27,6%, dos entrevistados têm acima de 5 anos até 10 anos no cargo e 15,3% dos 

entrevistados têm acima 10 anos no cargo. Foi costatado que 80% dos entrevistados 

têm mais de dois anos de atuação no cargo em que ocupa dentro da empresa, estes 

dados demostram uma relação importante de estabilidade do funcionário nas 

empresas em que trabalham isto em parte pelo conhecimento que eles tem do 

processo, uma característica importante para realizar os trabalhos de longo prazo de 

inovação tecnológica. Na atualidade as empresas são os resultados das práticas e da 

relação com seus colaboradores. Ser criativo, ter e colocar em prática suas ideias, a 

ver funcionando e seus resultados, será gratificante para o colaborador, gratificação, 

trará a autorealização e como resultado melhores relações interpessoais no ambiente 

em que trabalha. A empresa sai ganhando, pela manutenção de um colaborador 

motivado e criativo, e também o colaborador pelo reconhecimento visível da empresa 

em que trabalha (CHIAVENATO, 2004). 

 

Tabela 2 - Distribuição dos profissionais por anos em que ocupa no cargo 

Anos em que ocupa no cargo Frequência 

Absoluta % 

Acima de 2 até 5 anos 40 38,1 

Acima de 5 até 10 anos 29 27,6 

Acima de 1 até 2 anos 20 19 

Acima de 10 anos 16 15,3 

Total 105 100 

 Fonte: Pesquisa de campo realizada entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016. 
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Na Tabela 3 é demonstrada que o grau de instrução predominante dos 

profissionais pesquisados é de Graduação/ Tecnológico. Os dados coletados 

apontaram que 96,2% dos entrevistados têm nível de instrução superior, e 3,8% de 

nível técnico. Dentre os respondentes de nível superior, 56,2 % deles possuem o grau 

de bacharel ou tecnológico e 40% frequentaram cursos de pós-graduações, destes 

10,5% tem nível de Mestrado/Doutorado. Para que as empresas sejam mais 

competitivas é preciso que seus funcionários tenham boa qualificação  e criatividade 

para saber inovar. Para criar uma tecnologia é preciso um local de pesquisa com 

profissionais qualificados e em continuo aprendizado. Realizar a transferência dessa 

tecnologia para um setor de produção com dinamismo requer instrumentos que sejam 

eficazes e tenham a competência de conduzir esta tecnologia até o mercado (MDIC, 

2015). Portanto, é fundamental, profissionais com ótima formação e qualificação para 

criar produtos e processos inovadores, e uma estrutura empresarial que possa levar 

essas inovações tecnológicas para o mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Distribuição dos profissionais entrevistados por formação 

GRAU DE INSTRUÇÃO Freqüência 

Absoluta % 

Graduação/ Tecnológico 59 56,2 

Pós Graduação – Especialização 31 29,5 

Pós Graduação – Mestrado/ Doutorado 11 10,5 

Ensino Técnico 4 3,8 

Total 105 100 

 Fonte: Pesquisa de campo realizada entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016. 
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Na Tabela 4 é demonstrada que o porte predominante das empresas dos 

profissionais pesquisados é de Grande porte. Os dados coletados apontaram que 

68,6% dos entrevistados trabalham em empresas de grande porte, 20%, em empresas 

de médio porte e apenas 11,4% em empresas de pequeno porte. As montadoras são 

empresas de grande porte em virtude da referência tecnológica do setor e da 

dimensão do mercado, que tem altos custos concentrados em pesquisa e 

desenvolviemnto e preparação da infraestrutura de produção. No setor de autopeças, 

as empresas de primeira camada que fornecem direto para as montadoras são 

empresas multinacionais de capital internacional. Já as empresas que se situam nas 

camadas 2 e 3, geralmente são empresas de capital nacional, porém demostram um 

crescimento relevante nas exportações (MDIC, 2015). Portanto, por se tratar de uma 

pesquisa realizada no setor automotivo em empresas que trabalhem com 

desenvolvimento de inovações tecnológicas é normal que a maioria delas seja de 

Grande porte. 

Tabela 4 - Distribuição dos profissionais por porte da empresa em que trabalha 

PORTE DA EMPRESA Freqüência 

Absoluta % 

Grande porte 72 68,6 

Médio Porte 21 20 

Pequeno porte 12 11,4 

Total 105 100 

  Fonte: Pesquisa de campo realizada entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016. 

4.2 ANÁLISE DE MODELAGEM DE EQUAÇOES ESTRUTURAIS 

Posteriormente foram rodados os dados obtidos na pesquisa no software Smart 

PLS. 

4.2.1 Avaliação da validade convergente (ave) 

Todos os constructos (discos em azul) recebem apenas uma seta (idem para 

as variáveis observadas – itens da escala – retângulos em amarelo) conforme figura 

3, isso implica que há apenas um preditor (RINGLE, SILVA e BIDO, 2014): 
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 Avaliação dos modelos de mensuração assinalados com retângulos em 

vermelho: 

O ajuste do modelo foi realizado em duas etapas:   

 Avaliação dos modelos de mensuração assinalados com retângulos em 

vermelho mostrado na figura 3. 

 

Figura 3 – Modelo gerado inicialmente pelo SmartPLS sem as cargas fatoriais 

 

 É necessário observar as cargas fatoriais () e os valores das Variâncias 

Médias Extraídas (AVE) na figura 4. Começa-se observando os valores das AVE e 

das cargas fatoriais (). Retirar-se “uma a uma”, depois roda o PLS novamente e se 

observa o relatório. Até que todas as avaliações da validade convergente AVE > 0,50. 

 Avaliação da validade convergente (AVE > 0,50) 

H1 

H3 

H2 
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Figura 4 – Modelo gerado pelo SmartPLS com as cargas fatoriais 

 

Após a avaliação do modelo gerado pelo Srmat PLS conforme mostrado na Figura 

4, foi necessário realizar um ajuste no modelo. No que tange à validade convergente, 

foi calculada a variância extraída média para cada construto (average variance 

extracted - AVE). Os resultados são apresentados também na Tabela 5 demostram 

que o constructo COCRIA tem valor menor que 0,5. Valores de variância média 

extraída menores de 0,50 não corroboram com uma validade convergente adequada 

(HENSELER; RINGLE e SINKOVICS, 2009). 

 

Tabela 5- Tabela gerada pelos resultados inicias obtidos no PLS 

  AVE Composite 

Reliability 

R Square Cronbachs 

Alpha 

COCRIA 0,468109 0,897185  0,0000 0,87335 

DESOPERAC 0,517754 0,921183 0,26313 0,905487 
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DESPFINECO 0,534592 0,851238 0,060279 0,789884 

INOVTEC 0,642505 0,843411 0,312751 0,722543 

 

Posteriormente foi realizado o ajuste do modelo em duas etapas: Na primeira etapa 

é necessário observar as cargas fatoriais () e os valores das Variâncias Médias 

Extraídas (AVE). Começa-se observando os valores das AVE e das cargas fatoriais 

().Na segunda etapa retirar-se “uma a uma”, rodando o PLS novamente e observado 

o relatório. Até que as AVE > 0,50. 

Para ajuste do modelo de mensuração retirou-se as variáveis C_1 e C_3. 

Constatou-se que interagir com o cliente para atendê-lo melhor (C-1) que visa evitar 

diversos elementos negativos que fazem as empresas perder seus clientes, não é 

uma preocupação latente das empresas pesquisadas, pois segundo os respondentes 

este processo é realizado á longo prazo no gerenciamento dos projetos utilizando a 

metodologia de lições aprendidas, e durante o processo de cocriação o que realmente 

importa para eles é a geração de idéias. Também o processo de distribuição de 

produtos em conjunto com os clientes (C-3) que visa o acompanhamento das duas 

partes do fluxo seguido de um produto desde o produto pronto em estoque até o 

consumidor final, não é muito utilizado pelas empresas, pois as mesmas tem sistemas 

de multas aos seus fornecedores, o desenvolvimento é acompanhado de perto porém 

a distribuição fica na maioria das vezes a cargo do fornecedor. 

 

 

 

 

 

 

Com a retirada dessas duas variáveis o modelo se ajusta conforme a tabela 6: 

 

Tabela 6- Tabela de qualidade de ajuste final 

  AVE Composite 

Reliability 

R Square Cronbachs 

Alpha 
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COCRIA 0,508782 0,891953  0,00000 0,86247 

DESOPERAC 0,517747 0,921182 0,26406 0,905487 

DESPFINECO 0,534797 0,851332 0,060129 0,789884 

INOVTEC 0,641938 0,843108 0,321088 0,722543 

 

Como todas as AVE são maiores que 0,50 - o modelo apresenta validade convergente. 

4.2.2 Avaliação da confiabilidade do modelo  

Verificando a densidade interna e confiabilidade das escalas empregadas, a 

Tabela 6 mostra os coeficientes alfa de Cronbach e as confiabilidades compostas para 

cada construto. Coeficientes alfa maiores do que 0,8 são apontados como bons, já os 

coeficientes entre 0,7 e 0,8 são considerados aceitáveis (FORNELL e LARCKER; 

1981); (HAIR et. al.; 2014).  Para a confiabilidade composta (densidade interna de 

indicadores que mensuram um mesmo coeficiente), é recomendado níveis acima de 

0,7 (FORNELL e LARCKER, 1981). 

A avaliação da confiabilidade do modelo (Confiabilidade Composta (Composite 

Reliability) > 0,70 e Alfa de Cronbrac > 0,70). A Tabela 6 de qualidade de ajuste final 

mostrada na página anterior demonstra que as duas condições foram atendidas 

conforme figura 5. 
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Figura 5– Modelo ajustado gerado pelo SmartPLS com as cargas fatoriais nos 

constructos  

4.2.3 Validade discriminante  

Para a análise de validade discriminante, as variáveis devem estar relacionadas 

com mais força com os construtos aos quais tem ligação do que com outros construtos 

que se encontram no modelo. É recomendado comparar a variância extraída média 

(AVE) de cada construto com a variância em compartilhamento (o quadrado do 

coeficiente de correlação) entre todos os pares de construtos.  A validade 

discriminante é adequada quando há ocorrência de os construtos apresentarem 

variâncias extraídas maiores do que as respectivas variâncias em compartilhamento 

(CHIN, 1998). A Tabela 7  demonstra a matriz para a avaliação da validade 

discriminante, com a diagonal principal contendo a AVE para cada construto e o 

restante contendo o quadrado dos coeficientes de correlação entre os pares dos 

construtos compartilhados. Com base na Tabela 7, é possível analisar que todas as 

variâncias em compartilhamento são menores que à variância extraída pelas variáveis 

que medem os construtos, demonstrando validade discriminante adequada. 
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Calculando-se as raízes quadradas das AVE e colocando—as na diagonal 

principal da Tabela 7 de correlações entre constructos (em amarelo), vê-se que há 

validade discriminante. 

 

Tabela 7- Tabela de correlações entre constructos 

  COCRIA DESOPERAC DESPFINECO INOVTEC 

COCRIA 0,713       

DESOPERAC 0,517 0,720     

DESPFINECO 0,322 0,439 0,731   

INOVTEC 0,567 0,514 0,245 0,801 

 

4.2.4 Avaliação das significâncias das correlações e regressões 

Os testes de hipóteses são procedimentos estatísticos que consistem em usar 

dados de amostras (ESTIMATIVAS) para tomar decisões sobre rejeição de hipóteses 

construídas com base em valores obtidos de uma determinada população. Como os 

modelos SEM tem base em correlações e regressões, são aplicados os testes t de 

Student para analisa se as relações tem validade. É utilizado as decorrentes hipóteses 

nulas para se avaliar essas relações: Ho: Γ = 0 - Ho: λ = 0 . Para tanto, é utilizado um 

teste t de Student, examinando o valor do teste (estatística t). Valores acima de 1,96 

(extremos ou região crítica da distribuição t de Student) são vistos como significantes 

a 5% ou 0,05, ou seja, os constructos têm correlações e/ou coeficientes de caminho 

consideráveis (≠ 0). Evidenciando mais, os testes t de Student são realizados entre as 

amostras singulares de cada variável (ou em cada constructo) se obtém as 

respectivas amostras pelo procedimento de reamostragem (bootstrapping) (HAIR et 

al.; 2014). 

É esperado que os valores dos testes t de Student tenham a significância (p ≤ 

0,05), o que representa a um valor de t ≥ 1,96. 

Se todos os caminhos entre constructos (e entre as variáveis e os constructos) 

demonstram significância, o modelo estrutural se apresenta ajustado! 

Com o valor tabelado de  Z 0,05 = 1,96 indicando um intervalo de confiança (95%) 

para a média populacional. A Figura 6 mostra que todas as relações têm t >1,92. 
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1,92 < 1,96...................fora da região de rejeição. 

Decisão: não rejeita Ho, sob com risco de errar igual a 5%. 

 

Figura 6 – Modelo ajustado gerado pelo SmartPLS com as cargas fatoriais nas 

variavéis 

 

4.2.5 Avaliação dos coeficientes de determinação de pearson (r2)  

A avaliação dos coeficientes de determinação de Pearson (R2) é sempre é 

avaliado entre dois constructos. Motivo que na figura 7 abaixo (não aparece o seu 

valor no constructo de saída cocriação). 

O coeficiente abrangentemente usado para medir o grau de correlação entre dois 

constructos é o coeficiente de determinação. É estabelecido aumentando o valor do 

coeficiente de Pearson ao quadrado e representado por r2. Pode ser exposto como 

sendo a dimensão da variação de Y que é expressa pela variável X (e vice versa). 

Apesar de que o coeficiente de determinação seja por comparação fácil de entender, 

ele não pode ser verificado estatisticamente. Entretanto, a raiz quadrada do 
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coeficiente de determinação, que é o coeficiente de correlação (r), pode ser verificada 

estatisticamente, pois está coligada à uma estatística de teste que é classificada 

segundo uma distribuição t de Student, quando a correlação populacional ρ =0. O 

coeficiente de correlação para informações da população é: População: 2 ρ = ρ O 

coeficiente de correlação para dados amostrais é: Amostra: 2 r = r (COHEN, 1988). 

 

Figura 7 – Modelo ajustado gerado pelo Smart PLS com as cargas fatoriais totais 

 

Para a área de ciências sociais e comportamentais, R2=2% seja classificado 

como efeito pequeno, R2=13% como efeito médio e R2=26% como efeito grande 

(COHEN, 1988). 

 

 

 

Novamente analisando a tabela 8 da qualidade de ajuste: 

Tabela 8- Tabela de qualidade de ajuste final 
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  AVE Composite 

Reliability 

R Square Cronbachs 

Alpha 

COCRIA 0,508782 0,891953   0,86247 

DESOPERAC 0,517747 0,921182 0,26406 0,905487 

DESPFINECO 0,534797 0,851332 0,060129 0,789884 

INOVTEC 0,641938 0,843108 0,321088 0,722543 

 

Contata-se que as relações entre os constructos cocriação e inovação tecnológica 

com 0,321 de peso e inovação tecnológica e desempenho operacional com 0,264 de 

peso conforme Tabela 8 têm efeitos grandes, portanto são relações fortes. 

 Cocriação e Inovação Tecnológica (0,321) 

A relação entre os constructos cocriação e inovação tecnológica com 0,321 de peso 

tem efeitos grande, portanto tem relação forte. R2=26% é considerado como efeito grande 

(COHEN, 1988). Conforme é demonstrado na Figura 7 o fortalecimento das relações com 

os clientes (C-7) e um desenvolvimento maior do processo de cocriação de valor (C-5), 

promove a inovação com base em experiências e processos criativos (IT-3). Também foi 

possível identificar que a captura do conhecimento do cliente (C-6), e a geração de mais 

propostas de inovação dentro da empresa (C-10), somente é possível, pois o ambiente das 

empresas pesquisadas é propicio a inovação e não é visto como um risco (IT-2). Assim 

como que a integração para fortalecer as relações com os principais fornecedores (C-8) e 

produzir produtos que despertem a atenção dos clientes (C-2) são ações tomadas por 

gestores  das empresas que buscam ativamente por idéias inovadoras (IT-1). 

 Inovação Tecnológica e Desempenho Operacional (0,264) 

 A relação entre os constructos inovação tecnológica e desempenho operacional 

com 0,264 de peso tem efeito grande, portanto tem relação forte. R2=26% é 

considerado como efeito grande (COHEN, 1988). Conforme é demonstrado na Figura 

7 o fato da gestão das empresas trabalharem na promoção e apoio de idéias 

inovadoras com base em experiências e processos criativos (IT-3), obtém mais 

lealdade do cliente (DO-7), e diminui o números de reclamações (DO-8). Também foi 

possível verificar que as empresas não verem o desenvolvimento de inovações 

tecnológicas como um risco (IT-2), possibilita a entrega de produtos que excedam as 
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expectativas deles (DO-4), de produtos com qualidade (DO-2) e com características e 

desempenho inovador (DO-5). Também se constatou que gestores que buscam 

ativamente por idéias inovadoras (IT-1) obtém melhoria na comunicação (DO-11) e na 

imagem da empresa percebida pelos clientes (DO-10) resultando no aumento da 

satisfação dos mesmos (DO-1), permitindo a retenção dos clientes mais valiosos (DO-

10).  

 

 Inovação Tecnológica e Desempenho Financeiro/Econômico (0,0601) 

 

A relação entre os constructos Inovação Tecnológica e Desempenho 

Financeiro/Econômico com 0,0601 de peso tem relação médio-baixo, indicando pouca 

relação de causalidade entre os dois constructos. Como R2=2% é classificado como 

efeito pequeno, R2=13% como efeito médio, os constructos Inovação Tecnológica e 

Desempenho Financeiro/Econômico com 6% tem relação médio-baixo. Ficou 

constatado que o apoio da gestão na geração de idéias inovadoras com base em 

experiências e processos criativos (IT-3), gera somente um ligeiro aumento na taxa 

de lucro (DF-1) e nas vendas (DF-5). Também foi possível verificar que as empresas 

não verem o desenvolvimento de inovações tecnológicas como um risco (IT-2), não 

melhora a  posição competitiva da empresa(DF-3) e nem aumenta a sua participação 

de mercado(DF-4). Também se constatou que gestores que buscam ativamente por 

idéias inovadoras (IT-1) não diminuem os custos operacionais das empresas (DF-2). 

4.2.6 Avaliação da validade preditiva (q2)  

A avaliação da Validade Preditiva (Q2) ou indicador de Stone-Geisser (Avalia a 

acurácia do modelo ajustado) e do 2.2. Tamanho do efeito (f2) ou Indicador de Cohen 

(Avalia-se quanto cada constructo é “útil” para o ajuste do modelo). 

Critérios: Q2 > 0 e f2: Valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são considerados pequenos, médios 

e grandes. 

O teste qui-quadrado é uma importante prova para testar a ligação entre dois 

constructos qualitativos (categóricas). A técnica analisa se há ou não ligação entre os 

constructos linha e coluna de uma tabela cruzada (HAIR et al.; 2014). 
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Tabela 9- Tabela do test Q² e f² 

  Q2 f2 

COCRIA 0,363 0,363 

DESOPERAC 0,121 0,417 

DESPFINECO 0,016 0,287 

INOVTEC 0,180 0,283 

 

A análise da tabela 9 acima mostra que o modelo tem validade preditiva. 

Mostra que os constructos que têm importância elevada para o modelo são Cocriação 

e Desempenho Operacional e importância médio-alta Inovação Tecnológica e 

Desempenho Financeiro/Econômico. 

Os constructos Cocriação e Desempenho Operacional têm importância elevada para 

o modelo, pois Q2 > 0 e f2 são iguais a 0,363 e 0,417, f2= 0,35 é considerado grande. 

Os constructos Inovação Tecnológica e Desempenho Financeiro/Econômico têm e 

importância médio-alta para o modelo, pois Q2 > 0 e f2 são iguais a 0,283e 0,287, f2= 

0,35 é considerado grande e 0,15 é considerado médio. 

4.2.7 Avaliação dos coeficientes de caminho (setas entre os constructos) 

Observado a tabela 10 na página seguinte, vê-se que os coeficientes de caminho 

indicam que as relações Inovação Tecnológica e Desempenho operacional (0,514) E 

Cocriação e Inovação Tecnológica (0,567) São medianamente fortes e que a relação 

causal Inovação Tecnológica e Desempenho Financeiro/Econômico (0,245) é fraca. 

 

 

 

Tabela 10- Coeficiente de caminho 

  COCRIA DESOPERAC DESPFINECO INOVTEC 

COCRIA       0,566646 

DESOPERAC         

DESPFINECO         
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INOVTEC   0,513868 0,245212   

 

A hipótese 1, que consiste que a utilização das práticas de cocriação de valor 

impulsiona o desenvolvimento de inovações tecnológicas nas indústrias do setor 

automotivo brasileiro foi validada com relação causal mediamente forte, ela relaciona os 

constructos Cocriação e Inovação Tecnológica (0,567).  Os resultados indicam que o 

fortalecimento das relações com os clientes e um desenvolvimento maior do processo de 

cocriação de valor , promove a inovação com base em experiências e processos criativos. 

Também é possível analisar que a captura do conhecimento do cliente, e a geração de mais 

propostas de inovação dentro da empresa, somente é possível, pois o ambiente das 

empresas pesquisadas é propicio a inovação e não é visto como um risco. Também foi 

possível identificar que a integração para fortalecer as relações com os principais 

fornecedores e produzir produtos que despertem a atenção dos clientes são ações tomadas 

por gestores  das empresas que buscam ativamente por idéias inovadoras. Os resultados 

também indicam que os sistemas de apoio não ajudam tanto os clientes a obter mais valor 

ao seu produto, e que o feedback do cliente antes do lançamento do produto não é tão 

eficiente, pois auxilia pouco a produzir produtos que despertem a atenção do clientes. 

A hipótese 2, que preceitua que as práticas de cocriação de valor utilizada como 

estratégia no desenvolvimento de inovações tecnológicas tem influência positiva no 

desempenho econômico/financeiro das indústrias do setor automotivo brasileiro foi 

apontada com uma relação causal fraca. Ela relaciona os constructos Inovação Tecnológica 

e Desempenho Financeiro/Econômico (0,245). Os resultados indicam que mesmo as 

empresas não visualizando a inovação como um risco, e a gestão das empresas trabalhem 

na promoção e apoio de idéias inovadoras com base em experiências e processos criativos, 

buscando ativamente desenvolver inovações; O  desenvolvimento dessas inovações 

tecnológicas não diminuem os custos operacionais das empresas, também não melhora a  

posição competitiva da empresa e nem aumenta a sua participação de mercado. O 

desenvolvimento de inovações tecnológicas gera somente um ligeiro aumento na taxa de 

lucro com o aumento das vendas. 

A hipótese 3, que afirma que as práticas de cocriação de valor utilizada como 

estratégia no desenvolvimento de inovações tecnológicas tem influência positiva no 

desempenho operacional das indústrias do setor automotivo brasileiro foi apontada com 

uma relação causal mediamente forte. Ela relaciona os constructos Inovação Tecnológica 
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e Desempenho Operacional (0,514). Os resultados indicam que a empresa não vem o 

desenvolvimento de inovações tecnológicas como um risco, e buscam ativamente por 

idéias inovadoras por meio da promoção e apoio a inovação com base em experiências e 

processos criativos. Obtém mais lealdade do cliente, diminuindo os números de 

reclamações, essa diminuição acontece pela melhora na comunicação com os clientes e 

entrega de produtos que excedam as expectativas deles, de produtos com qualidade e com 

características e desempenho inovador, os produtos devem ser exatamente o que eles 

necessitam. Toda esta flexibilidade em resposta a mudanças no relacionamento com os 

clientes gera um aumento da satisfação dos clientes e por fim a retenção dos clientes mais 

valiosos e uma melhoria na imagem da empresa percebida pelos clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÕES 

 Os resultados confirmam a hipótese 1 que preceitua que a utilização das práticas 

de cocriação de valor impulsiona o desenvolvimento de inovações tecnológicas nas 

indústrias do setor automotivo brasileiro. 
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 Isso ocorreu porque o fortalecimento das relações com os clientes e um 

desenvolvimento maior do processo de cocriação de valor, promove a inovação com 

base em experiências e processos criativos. Também porque a captura do 

conhecimento do cliente, e a geração de mais propostas de inovação dentro da 

empresa, somente é possível, pois o ambiente das empresas pesquisadas é propicio 

a inovação e não é visto como um risco. Assim como que a integração para fortalecer 

as relações com os principais fornecedores e produzir produtos que despertem a 

atenção dos clientes são ações tomadas por gestores das empresas que buscam 

ativamente por idéias inovadoras. 

 Em estudos realizados na Grécia e Taiwan que são países desenvolvidos, a 

integração para fortalecer as relações com os principais clientes é imprescindível para 

que um processo de cocriação se torne viável. De acordo com os estudos realizados, 

sustentar um relacionamento com princípios éticos com todos os seus principais 

clientes ajuda na geração e estabelecimento da confiança, tão fundamentais no 

mercado de trabalho (LIAO e IKUON, 2014; BOMPOLIS e BOUTSOUKI, 2014). 

 Em outro estudo realizado em Taiwan, a captura do conhecimento e experiência 

dos clientes, é necessária para atender as demandas customizadas assim como para 

conseguir vantagens competitivas. Segundo o estudo, para desenvolver o processo 

de cocriação de valor, é importante adotar uma abordagem colaborativa para capturar 

os conhecimentos e necessidades dos clientes e também suas experiências para 

sustentar sua competitividade com base na diferenciação obtida por meio deste 

processo, diminuindo os custos relacionados com o desenvolvimento de novos 

produtos, aumentando assim o ciclo de vida dos produtos (LIN; WANG e YU, 2010).  

 Outro estudo realizado na Espanha demonstra que a busca ativa de ideias 

inovadoras por parte da gestão tem uma influência positiva nos funcionários. Para 

tanto, é alterado o contexto de que o chefe é a única pessoa que tem a capacidade 

de tomar decisões. O verdadeiro gestor buscar inovar sempre, motivando seus 

funcionários a atingirem suas metas e dando aconselhamentos quando é preciso. 

Segundo o estudo liderar é a capacidade de fazer os funcionários realizarem o que é 

preciso sem pressão, isto por uma influência positiva. Uma gestão que funciona sabe 

encorajar, e criar uma vontade de inovar na sua equipe, despertando sempre a 

criatividade em seus funcionários (VIJANDE; MIERES e SÁNCHEZ, 2013). 

 O mesmo estudo trata da promoção e apoio a ideias inovadoras geradas por 

experiências obtidas anteriormente e processos criativos por parte da gestão. 
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Segundo o estudo para que a criatividade ocorra, é preciso um ambiente que 

possibilite que ela se manifeste. A empresa deve estar pronta para a pluralidade de 

idéias, permitindo experimentar e compartilhar experiências. A organização é 

encarregada de favorecer e incentivar os funcionários a criar, a inovar, proporcionando 

uma rivalidade benéfica e como resultado ampliando a competição internamente. A 

empresa que esta preparada para lidar com novos desafios, incentivando compartilhar 

informações, idéias e experiências anteriores, está contribuindo para chegar o 

resultado esperado, estimulando a criatividade e expandindo a competitividade da 

organização no mercado de atuação (VIJANDE; MIERES e SÁNCHEZ, 2013). 

 Portanto, os resultados corroboram com a literatura existente quando aponta que 

os processos de cocriação de valor impulsionam o desenvolvimento de inovações 

tecnológicas no setor automotivo Brasileiro. A pesquisa avançou no ponto em que as 

pesquisas foram realizadas em outros setores diferentes do automotivo, e em países 

de desenvolvidos, com realidade diferente da encontrada em países como o Brasil.  

 Os resultados não confirmam a hipótese 2 que preceitua que as práticas de 

cocriação de valor utilizada como estratégia no desenvolvimento de inovações 

tecnológicas tem influência positiva no desempenho econômico/financeiro das 

indústrias do setor automotivo brasileiro. 

Isto ocorreu, pois o apoio da gestão das empresas na geração de idéias inovadoras 

com base em experiências e processos criativos, gera somente um ligeiro aumento 

na taxa de lucro e nas vendas. E também porque mesmo as empresas não 

visualizando o desenvolvimento de inovações tecnológicas como um risco, não 

melhora a posição competitiva da empresa e nem aumenta a sua participação de 

mercado. Assim como os gestores das empresas buscarem ativamente por idéias 

inovadoras, não diminuem os custos operacionais das empresas. 

 Conforme estudo realizado em Taiwan e no setor de Petróleo e gás no Brasil 

que é um dos setores nacionais que mais investem em inovação, a diminuição dos 

custos operacionais é derivada de inovações que acontecem nas empresas, que 

proporcionam melhorias continuas nos processos de produção, e um aumento de 

produtividade, minimizando as perdas e os custos de produção. Segundo o estudo a 

influência da inovação tecnológica na competitividade é evidenciada no instante em 

que a mesma colabora para a diminuição dos custos de produção ou a diferenciação 
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os trabalhos da empresa (MONTEIRO et al., 2013;LIAO e IKUON, 2014), porém não 

é a prioridade latente das empresas do setor automotivo pesquisadas no Brasil. 

De acordo com estudos realizados na Finlândia, Brasil (Petróleo e gás), e 

China, a melhoria da marca ou da posição competitiva da empresa tem relação com 

o conceito de melhoria tecnológica continua que concebe a procura constante por 

melhores recursos físicos e humanos, assim como por novas tecnologias de 

produção. (VUORINEN; UUSITALO e VOS 2012; MONTEIRO et al., 2013; ZANG e 

HE 2014; LIAO e IKUON, 2014). Para as empresas do setor automotivo Brasileiro  não 

é tão relevante, e não esta entre as prioridades. 

Pesquisas realizadas no setor de serviços e eletrônicos, Suécia, Suíça, 

Alemanha, Taiwan e EUA, enfatizam que a diminuição dos custos operacionais está 

diretamente ligada a inovação em processos, e que tem sido usada frequentemente 

como uma ferramenta para melhorar o desempenho financeiro e a competitividade 

das empresas (LIN; WANG e YU, 2010; BO EDVARDSSON et. al.; 2012; JIN 

FAWCETT e STANLEY, 2013; LIAO e IKUON, 2014).  

Portanto, apesar dessa pesquisa contribuir com o setor automotivo no que 

tange a utilização da cocriação de valor para gerar inovações os resultados mostraram 

que não resulta desempenho econômico satisfatório. Os resultados não corroboram 

com a literatura existente quando aponta que as práticas de cocriação de valor 

utilizada como estratégia no desenvolvimento de inovações tecnológicas tem 

influência positiva no desempenho econômico/financeiro das indústrias do setor 

automotivo brasileiro. A pesquisa avançou no ponto em que as pesquisas foram 

realizadas em outros setores diferentes do automotivo, e em países de desenvolvidos, 

mesmo que um trabalho tenha sido realizado no Brasil não reflete a realidade do setor 

automotivo brasileiro pois trata do setor de petróleo e gás brasileiro, um setor com 

forte apelo aos processos de cocriação de valor e inovação tecnológica no Brasil. 

 Os resultados confirmam a hipótese 3 que preceitua que as práticas de cocriação 

de valor utilizada como estratégia no desenvolvimento de inovações tecnológicas tem 

influência positiva no desempenho operacional das indústrias do setor automotivo 

brasileiro. 

 Isto ocorreu, pelo fato da gestão das empresas que trabalham na promoção e 

apoio de idéias inovadoras com base em experiências e processos criativos, obtém 

mais lealdade do cliente, e diminui o número de reclamações. Também porque as 

empresas não verem o desenvolvimento de inovações tecnológicas como um risco, 
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possibilita a entrega de produtos que excedam as expectativas deles, de produtos 

com qualidade e com características e desempenho inovador. Também porque os 

gestores buscarem ativamente por idéias inovadoras obtém melhoria na comunicação 

e na imagem da empresa percebida pelos clientes, resultando no aumento da 

satisfação dos mesmos, permitindo assim a retenção dos clientes mais valiosos.  

 Segundo trabalhos também realizado na Grécia e Taiwan, obter a lealdade do 

cliente é imprescindível para que um processo de cocriação para gerar inovações se 

torne viável. Sustentar um relacionamento com princípios éticos com todos os seus 

clientes ajuda na geração e estabelecimento da confiança, tão fundamentais no 

mercado de trabalho. (LIAO e IKUON, 2014; BOMPOLIS e BOUTSOUKI, 2014). 

 Em outro trabalho realizado na Espanha, é apontado que a redução do número 

de reclamações pelos clientes é proporcional à satisfação dos clientes. O sentimento 

de insatisfação é um incentivo para a reclamação, o cliente insatisfeito na maioria das 

vezes manifesta sua insatisfação em relação ao produto, seja, mudando de marca, 

alterando o local de compra, comunicando a empresa através de uma central de 

relacionamento, ou recorrendo à justiça por meio de órgãos competentes. Segundo o 

Autor o processo de cocriação para gerar inovações pode ajudar na redução do 

número de reclamações realizadas pelos clientes (VINDAJE, MIERES e SÁNCHEZ, 

2013). 

 Outros estudos realizados na Austrália e Taiwan, afirmam que para entregar 

produtos que excedam as expectativas dos clientes, as inovações devem ser 

incentivadas com a compreensão de práticas ainda não exploradas pelo mercado com 

o propósito de obter retornos financeiros, o que geralmente acontece nas 

organizações por meio de atividades cotidianas de P&D empregado no processo 

inovador. (O'CASS e NGO, 2012; LIAO e IKUON, 2014). 

Em estudos realizados na Austrália e EUA, é apontado que a entrega de 

produtos de qualidade é fundamental para dar suporte à inovação tecnológica, e é 

necessário estar alinhado ao principio de melhoria tecnológica continua que 

comtempla a procura constante por melhores recursos de produção, assim como por 

novas tecnologias produtivas. (O'CASS e NGO, 2012; JIN FAWCETT e STANLEY, 

2013). 

 No mesmo trabalho realizado na Austrália, é destacado que a entrega de 

produtos com características e desempenho inovador é fundamental para o sucesso 

em longo prazo de uma empresa. Porém o processo não é simples. Ainda segundo o 
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trabalho a competência em inovar é motivo de diferenciação frente aos consumidores. 

Para muitas empresas desenvolver novos produtos com maior agilidade, com eficácia, 

e de uma maneira mais efetiva é o grande objetivo competitivo. (O'CASS e NGO, 

2012). 

 No trabalho realizado na Espanha apresentado anteriormente, é destacado que 

a melhoria da comunicação com os nossos clientes nos processos de cocriação é 

muito importante porque o mundo esta diferente a caminho do fortalecimento das 

relações interpessoais que geraram um maior compartilhamento entre os vários 

colaboradores que trabalham no desenvolvimento das empresas, seus produtos e 

serviços, e suas relações com os mais variados públicos de interesse. No mesmo 

trabalho é apontado que a melhoria da imagem da empresa percebida pelos clientes 

se deve em parte quando ela é vista como inovadora. Segundo o trabalho comprova 

que as inovações tecnológicas diferenciam uma empresa de outra, melhorando 

também o valor percebido pelo cliente. Ainda segundo o estudo, a retenção de clientes 

mais valiosos é atingida através da fidelidade por parte dos clientes, para isto é 

necessário que a empresa que deseja a retenção tenha um produto superior ao do 

concorrente.  (VINDAJE, MIERES e SÁNCHEZ, 2013). 

 Em estudos realizados em países como Suécia, Suíça, Alemanha, Austrália, 

EUA, Espanha Taiwan e Grécia, afirmam que o aumento da satisfação dos clientes é 

a principal razão que leva uma empresa a usar a cocriação. (EDVARDSSON et. al.; 

2012; O'CASS e NGO, 2012; JIN FAWCETT e STANLEY, 2013; VINDAGE MIERES 

e SÁNCHEZ, 2013; LIAO e IKUON, 2014; BOMPOLIS e BOUTSOUKI, 2014). 

A pesquisa avançou no ponto em que as pesquisas foram realizadas em outros 

setores diferentes do automotivo, e em países de desenvolvidos, com realidade 

diferente da encontrada em países como o Brasil.  
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6. CONCLUSÕES 

 A inovação tecnológica que consiste na inovação de produtos/serviços e 

processos é utilizada pelas empresas para obter uma vantagem frente aos seus 

concorrentes e um desempenho superior. Dessa maneira, as empresas buscam por 

ferramentas que possam auxilia-las no desenvolvimento dessas inovações. Quando 

o desenvolvimento de inovações envolve diversos colaboradores, internos ou 

externos a corporação e com atuação direta ou indireta na criação e desenvolvimento 

dessas inovações, este processo é denominado de cocriação de valor. O processo de 

cocriação de valor tem como principal colaborador o cliente, porém, outros grupos 

podem colabora com o processo de cocriação.   

 Observando esta oportunidade, este estudo procurou estabelecer uma relação 

entre as práticas de cocriação de valor e o desenvolvimento de inovações tecnológica 
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na busca pelas empresas por um desempenho financeiro/econômico e operacional 

satisfatório. 

 Para o processo de cocriação de valor funcionar de maneira correta e 

impulsionar o desenvolvimento de inovações tecnológicas, é  importante uma 

abordagem colaborativa para capturar os conhecimentos e necessidades dos clientes, 

assim como suas experiências para sustentar sua competitividade com base na 

diferenciação obtida por meio deste processo, diminuindo os custos relacionados com 

o desenvolvimento de novos produtos, aumentando assim o ciclo de vida dos 

produtos. Em minha opinião isto somente é possível, pois o ambiente das empresas 

pesquisadas assim seguindo o padrão das matrizes internacionais é propicio a 

inovação. Este ambiente tem uma gestão que tem uma influência positiva nos 

funcionários, sempre buscando  idéias inovadoras. Uma gestão que funciona, sabe 

encorajar, e criar uma vontade de inovar na sua equipe, despertando sempre a 

criatividade em seus funcionários.  

Um ambiente propício à inovação não é o suficiente para desenvolver 

inovações tecnológicas. A realidade das empresas brasileiras é bem quando 

comparada a países desenvolvidos. As empresas automotivas brasileiras tem um 

custo elevado para estruturar o P&D e com isso eleva os custos. Isto acontece porque 

o Brasil não detém a tecnologia, apesar de ter um enorme parque industrial de 

montagem de carros. Isso quer dizer que as peças são feitas e os carros são 

montados no Brasil, porém o centro de tecnologia, que gera inovação e amplia a 

produção está em países desenvolvidos como Japão, Estados Unidos e na Europa.  

Nos países em que existe investimento em inovações tecnológicas, a produção 

é maior, ocasionando uma redução nos custos de produção e diminuindo os preços. 

Portanto quem não detém a tecnologia e inovação acaba pagando mais pelo produto.  

No caso do Brasil sua produção acaba saindo mais cara influenciada em parte 

pela burocracia resultando em um sistema produtivo caro. O Brasil não é considerado 

uma nação competitiva. Isto acontece porque o país esta nas últimas posições 

no ranking mundial de educação e detém uma das cargas tributárias mais elevadas 

do mundo, e os empregados tem rendimentos abaixo em comparação com países 

desenvolvidos. Sem investimentos em educação e tecnologia e inovação, os 

trabalhadores não se qualificam, consequentemente não há uma melhora nos 

salários, e com isto o país fica obsoleto e improdutivo, comprometendo o desempenho 

financeiro/econômico das empresas do setor automotivo brasileiro. Apesar disto o 

http://www.brasilpost.com.br/2015/01/14/brasil-ranking-de-competitividade_n_6471804.html
http://www.brasilpost.com.br/2015/01/14/brasil-ranking-de-competitividade_n_6471804.html
http://www.brasilpost.com.br/2015/05/13/brasil-ranking-educacao_n_7275960.html?utm_hp_ref=educacao
http://www.brasilpost.com.br/2015/05/06/imposto-no-brasil_n_7223584.html?utm_hp_ref=dinheiro
http://www.brasilpost.com.br/2015/05/06/imposto-no-brasil_n_7223584.html?utm_hp_ref=dinheiro
http://www.brasilpost.com.br/2015/05/14/brasil-ranking-mao-de-obra_n_7284290.html?utm_hp_ref=dinheiro
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país tinha altos índices de faturamento antes da crise generalizada no país, isto 

somente ocorre, pois os governos estaduais e federais concederam isenção de 

impostos para montagem de fabricas no Brasil. Em contrapartida, ficou a cargo das 

montadoras gerarem empregos e fazer a economia se movimentar.  

 Nos últimos anos houve um aumento na taxa de lucro das empresas gerada pelo 

aumento das vendas no setor automotivo brasileiro, isto aconteceu, pois o setor 

automotivo se favoreceu do mercado consumista brasileiro incentivado pela redução 

dos juros e impostos como a isenção do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), 

da facilidade em obter crédito no mercado e da melhora das classes sociais mais 

baixas. Porém, com a crise generalizada instalada no país nos últimos anos, o 

mercado brasileiro caiu e o comprador tem tido mais cautela devido a diminuição de 

renda causada pela crise econômica. Portanto o carro não é mais uma prioridade. 

 Mesmo com um desempenho financeiro/ecomico baixo as empresas conseguem 

ter um desempenho operacional positivo, isto acontece porque existe uma divisão do 

que cada planta deve executar dentro da cadeia de valor do produto. Os centros de 

decisão e de pesquisa e desenvolvimento estão localizados em países de primeiro 

mundo no qual estão sediadas as matrizes das montadoras e a fabricação e 

montagem é distribuída em diversos países ao redor do mundo, para atender os 

mercados locais. Portanto é possivél entender porque em paises em desenvolvimento 

como o Brasil, o desenvolvimento de inovações tecnologicas influencia positivamente 

o desempenho operacioal e não influencia positivamente o desempenho financeiro 

economico. 

Assim, pode-se dizer que por meio do estudo realizado, que a utilização de 

cocriação de valor como estratégia no desenvolvimento de inovações tecnológicas 

funciona e é uma realidade dentro das indústrias do setor automotivo Brasileiro, 

devido a uma forte influencia das matrizes internacionais. As inovações tecnológicas 

geradas por meio da cocriação de valor influenciam positivamente o desempenho 

operacional das empresas, porém não influenciam positivamente. o desempenho 

financeiro econômico. Portanto, existe a necessidade de as empresas do setor 

automotivo brasileiro trabalharem para manter a diferenciação frente aos seus 

concorrentes e obter um desempenho financeiro/econômico e operacional positivo. 

Isso pode ser obtido pelas empresas com um desenvolvimento maior do processo de 

cocriação de valor para gerar ainda mais inovações tecnológicas, para isso é preciso 

que as empresas renovem a sua estratégia, utilizem todos os modelos de colaboração 
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interna ou externa, para superar as expectativas dos clientes e gerar um alto grau de 

satisfação. As práticas de cocriação de valor são fundamentais para renovar essa 

estratégia e obter sucesso neste mercado competitivo por meio de inovações 

tecnológicas que traduzam exatamente o que os clientes necessitam. 

6.1 LIMITAÇÕES  

Como limitações de pesquisa este trabalho foi realizado somente no setor 

automotivo, limitando os resultados a somente um segmento. 

Também foram avaliados somente dois desempenhos, esta pesquisa pode 

crescer e avaliar desempenhos relacionados ao meio ambiente que é um tema que 

denota uma grande preocupação. 

Também não foi avaliado a capacitação do país e das empresas para lidar com 

este cenário de mudanças. 

Também foi realizado o estudo com um número reduzido de amostra, em 

relação ao tamanho do mercado automotivo Brasileiro. 

 

6.2 PESQUISAS FUTURAS 

 Desenvolver um estudo relacionando as praticas de cocriação de valor no 

desenvolvimento de inovações tecnológicas, verificando outros desempenhos como o 

desempenho inovador e ambiental. 

 Aplicar esta pesquisa em setores diversos para ter uma visão mais abrangente 

dos trabalhos de cocriação de valor e inovações tecnológicas nas industrias 

Brasileiras. 

 Avaliar como o país trabalha para a capacitação dos profissionais em cocriação 

de valor para o desenvolvimento em inovações tecnológicas. 

 Avaliar como as indústrias em geral no Brasil se prepara para as mudanças 

geradas pelas inovações tecnológicas. 

  Realizar um estudo com uma amostra maior que forneça dados com uma  maior 

precisão. 
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