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RESUMO 

Este trabalho propõe o framework para incorporação de experiências dos 

consumidores na gestão do design em empresas desenvolvedoras de produtos. Para 

o desenvolvimento da fundamentação teórica, foi abordado o design estratégico, 

gestão do design, marketing e design orientado para a experiência, experiência dos 

consumidores, design emocional, inovação e a cocriação de valor e o codesign. Os 

procedimentos metodológicos foram divididos em quatro fases, sendo as três 

primeiras: exploratória, de natureza qualitativa, realizando-se entrevistas em 

profundidade em quatro empresas desenvolvedoras de produtos; descritiva 

quantitativa, através de uma survey aplicada em 155 empresas; descritiva de natureza 

qualitativa, utilizada para desenvolver o framework proposto pelo estudo com 

especialistas na área. A quarta etapa foi uma pesquisa conclusiva, descritiva de 

natureza qualitativa, que avaliou o framework desenvolvido através de um painel de 

especialistas da área. No relatório da tese, apresenta-se a análise e discussão dos 

resultados das três etapas iniciais propostas pelo estudo e, na sequência, descreve-

se as considerações finais, apresentando a contribuição da incorporação de 

experiências na gestão do design, de forma a gerar vantagem competitiva às 

empresas, com a inserção dos consumidores junto ao Processo de Desenvolvimento 

de Produtos – PDP. Por fim, são dispostas as referências utilizadas no 

desenvolvimento da referida tese.  

Palavras-chave: Design; Gestão do Design; Cocriação de Valor;                           
Experiências dos Consumidores; Marketing. 

  



ABSTRACT 

This paper proposes the framework for incorporating consumer experiences in design 

management in product developers. To develop the theoretical foundation, strategic 

design, design management, marketing and experience-oriented design, consumer 

experience, emotional design, innovation and value co-creation and codesign. The 

methodological procedures were divided into four phases, the first three being: 

exploratory, qualitative in nature, conducting in-depth interviews with four product 

developers; quantitative descriptive, through a survey applied in 155 companies; This 

is a qualitative descriptive study, used to develop the framework proposed by the study 

with experts in the field. The fourth step was a conclusive, descriptive qualitative 

research, which evaluated the framework developed through a panel of experts in the 

field. The thesis report presents the analysis and discussion of the results of the three 

initial stages proposed by the study and then describes the final considerations, 

presenting the contribution of incorporating experiences in design management, in 

order to generate advantage. companies, with the inclusion of consumers in the 

Product Development Process - PDP. Finally, the references used in the development 

of said thesis are arranged. 

Keywords: Design; Design Management; Value Co-creation;                        
Customer Experience; Marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 

O design é uma atividade criativa que busca estabelecer as qualidades multifacetadas 

de objetos, processos, serviços e seus sistemas em ciclos de vida completos 

(INTERNATIONAL COUNCIL OF SOCIETS OF INDUSTRIAL DESIGN, 2016). 

Segundo Landim (2010), o objetivo principal do design é o de tornar a vida das 

pessoas melhor, sendo que a prática do design precisa responder às suas 

necessidades técnicas, funcionais e culturais. Assim sendo, o design é considerado 

um elemento para humanização inovadora de tecnologias e um fator significativo no 

intercâmbio econômico e cultural. E, desta forma, pode-se desenvolver soluções 

inovadoras que comuniquem o significado e a emoção, transcendendo, idealmente, 

suas formas, sua estrutura e sua fabricação.  

Um adequado gerenciamento do processo de design é fundamental para competir no 

mercado atual, pois o design desempenha um papel importante na busca pela 

qualidade, eficiência e especialmente pela inovação e resposta ao consumidor 

(PLENTZ et al., 2015; RICHARDSON, 2008). Diante disso, a empresa que possuir 

uma gestão de Design eficaz em sua base pode influenciar diretamente as categorias 

que levam ao incremento da competitividade. 

Esse incremento pode advir de estratégias que impulsionem o aumento da 

participação dos setores mais intensivos em tecnologia nas exportações do País. 

Nesse aspecto, o design possui um importante papel como elo integrador entre a 

indústria e o mercado. Assim, a partir desse fato, torna-se necessário incluí-lo como 

fator potencializador de competitividade na agenda estratégica nacional, tendo em 

vista que o design contribui para o aumento da taxa de exportação (CENTRO 

BRASILEIRO DE DESIGN, 2014).  

O Centro Brasileiro de Design (CBD) ainda destaca que tal fato ocorre devido ao 

desenvolvimento de produtos que possuem um nível superior de qualidade e 

desempenho percebido pelo mercado. Desse modo, desde 2013, há o programa 

Design Export, que contribui no aumento da competividade das empresas, através do 

desenvolvimento de produtos e embalagens destinados à exportação (DESIGN 

EXPORT, 2019). 
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O Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, desenvolvido pela Firjan (FEDERAÇÃO 

DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2014, 2019), mostra que, nos 

últimos anos, as organizações passaram a reconhecer a importância da criatividade 

como insumo de produção e identificaram, ainda, o seu papel transformador no 

sistema produtivo. Desta forma, além do capital, matéria-prima e mão de obra, as 

áreas estratégias das empresas voltaram os olhos para a utilização das ideias como 

recurso essencial para geração de valor. Na pesquisa realizada pela Firjan, a indústria 

criativa, no final de 2017, totalizou R$ 171,5 bilhões de faturamento, valor este que 

representa 2,61% do PIB nacional – 24,88% superior ao ano de 2004 (2,09%). Isso 

envolve mais de 837,2 mil profissionais da área de criatividade, a qual demonstra a 

importância da inserção do design no contexto organizacional. 

Em estudo realizado por Bruce et al. (1999), os autores comentam que o uso eficaz 

do processo de design contribui positivamente na competitividade das empresas. Por 

sua vez, Lamb e Tamagna (2010) ressaltam que, para inserir o processo de design 

em uma empresa, é necessário que seja discutida a importância do profissional de 

design. Consideram esses autores que este requisito está na inserção no seu 

processo de formação, a integração “produto + processo + usuário” e, 

especificamente, em possibilitar o estudo do ciclo de vida do produto.  

Para Ruschel e Bernardes (2014), algumas empresas brasileiras ainda compreendem 

o design como um instrumento operante no âmbito do cunho estético, minimizando as 

potencialidades que a área do design pode alavancar, sob o aspecto do 

desenvolvimento de soluções inovadoras e que extrapolam o sentido utilitário de bens 

de consumo. Isso é reforçado por Baxter (2011) quando esse afirma que o designer 

de produtos bem-sucedido é aquele que consegue pensar com a mente do 

consumidor, ou seja, interpreta as necessidades, sonhos, desejos, valores e 

expectativas do cliente.  

Nesse sentido, torna-se importante investigar as experiências dos consumidores, de 

modo a aproximar o desenvolvimento de produtos, com o que os clientes esperam 

desses produtos. De acordo com Newbery e Farnham (2013), o design de experiência 

é uma ferramenta que ajuda a preencher a lacuna entre negócio e design, no sentido 

de melhorar a experiência do cliente. Passou, de um fenômeno comercial e ligado ao 

consumo, a um autêntico fenômeno social. 
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Destacam, Borja de Mozota et al. (2011), que o designer é um inovador que vai a 

campo, observando, questionando e escutando o mundo que o cerca. Isso possibilita 

que seja desenvolvido o primeiro valor do design que é a elaboração de ideias que, 

futuramente, devem se tornar conceitos. Os autores afirmam ainda que produtos e 

serviços de alto desempenho necessitam de sofisticação tecnológica e inovação de 

uso. Portanto, resulta em um PDP (Processo de Desenvolvimento de Produtos) 

orientado ao mercado. 

Ao abordar a orientação para o mercado, no que diz respeito à importância das 

informações na utilização de produtos, bem como nas sugestões de melhorias 

apresentadas pelos clientes, vislumbra-se a necessidade de estudar a cocriação de 

valor. Isto foi proposto por Prahalad e Ramaswamy (2004a), com o intuito de valorizar 

o consumidor, bem como estabelecer um diferencial competitivo. Bertoso e Heemann 

(2017) consideram que a cocriação gera inovação, tendo em vista que há integração 

de atores de diversas áreas e a experiência gera um valor único para os clientes que 

se envolvem com a empresa. 

Souza e Tonelli (2018) afirmam que, no desenvolvimento de um estudo bibliométrico 

de pesquisas em torno da inovação e cocriação de valor, ao buscar no Web of 

Science, entre os períodos de 2012 a 2018, constaram que foram publicados apenas 

seiscentos artigos, em nível mundial, sendo que as publicações se concentram nos 

EUA e nos países europeus, de forma destacada na Finlândia. As publicações 

brasileiras representa 1% deste total.  

Ao investigar as pesquisas deste tema ligado ao design, observa-se em um estudo 

recente, desenvolvido por Lloyd et al. (2018), que a cocriação de valor aliada ao design 

possibilita, através das experiências e histórias das pessoas envolvidas, a integração 

e o aperfeiçoamento do processo de design. Cabe ponderar, como salientam Lee et 

al. (2018), que a cocriação é um conceito adotado recentemente em projetos de 

design e inovação, reunindo diferentes partes interessadas e criando compreensão e 

novas ideias através de abordagens criativas e participativas. Entretanto, há falta de 

compreensão sistemática das principais dimensões em projetos de cocriação de valor, 

devido à complexidade existente.  
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No que diz respeito aos estudos do design realizados em empresas de pequeno porte, 

Bernardes et al. (2013) destacam a necessidade do desenvolvimento de pesquisas 

que busquem compreender a situação das empresas brasileiras deste porte. Os 

autores indicam ser oportuno, pelo fato de haver incentivos governamentais para 

ajudá-las, tornando-as inovadoras e elevando sua produtividade.  

As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) são organizações que, pela classificação do 

Sebrae (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 

2018), possuem entre 1 a 19 funcionários. O estudo em torno de MPEs é importante 

pelo fato dessas empresas estarem mais próximas de seus consumidores, devido ao 

seu porte, e muitas vezes se encontram desamparadas pelos estudos teóricos. 

No cenário atual, conforme Vieira et al. (2016), há dificuldade em integrar as 

experiências dos consumidores no projeto de desenvolvimento de produtos em 

empresas de pequeno porte. Portanto, torna-se viável desenvolver estudos em torno 

da cocriação de valor para possibilitar a aproximação do consumidor das empresas 

desenvolvedoras de produtos de menor porte. Assim sendo, de que forma é possível 

inserir a experiência dos consumidores no PDP? 

Para Zacchi et al. (2017), o estudo da cocriação tem ocupado as rodas decisórias de 

pequenas e grandes empresas que buscam, pela integração e discussão, aumentar a 

possibilidade de agregar valor nos bens e serviços que são produzidos. Nesse 

contexto, existe a necessidade de que seja integrada a ótica do consumidor com o 

PDP, através da cocriação de valor, possibilitando que os consumidores se tornem 

parte desse processo. Diante disso, a gestão do design pode ser considerada uma 

forma de unir a área de desenvolvimento de produtos e marketing com as informações 

de clientes, trabalhando de forma conjunta. 

Cooper et al. (2011) descrevem as tendências da gestão do design, afirmando que os 

designers necessitam ter papel de desenhistas estratégicos, para que sua atividade 

não seja padronizada como se encontram as áreas de contabilidade, gerência geral e 

determinados especialistas locais. Portanto, sugere-se que ocorra a transformação do 

designer em um gestor de projetos ou que ocorra uma nova era de gerentes de 

projetos qualificada, de forma a perceber oportunidades globais dos projetos.  
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Consideram, Steigleder e Tonetto (2013), que deve haver um novo olhar, dentro das 

organizações, a ser investigado. Desta forma, os profissionais de design e marketing, 

num futuro próximo, devem atuar de maneira conjunta, desenvolvendo projetos e 

planos de marketing de forma colaborativa. Segundo Ballantyne (2004), a referida 

forma de diálogo pode ser vista como um processo interativo e conjunto de 

aprendizado entre a empresa e consumidores. 

Assim sendo, as organizações devem reconhecer o designer não exclusivamente 

como um desenvolvedor de novos produtos, mas deve os integrar nas ações da 

gestão empresarial, função que o marketing já vem desenvolvendo a algum tempo 

(STEIGLEDER; TONETTO, 2013). De que forma é possível integrar o designer a área 

de marketing? 

Em convergência com os autores, vislumbra-se a necessidade de conhecer de forma 

mais detalhada o consumidor, suas percepções e experiências. Observa-se que, no 

contexto atual de mercado, os consumidores podem se envolver em cada estágio do 

processo produtivo, desde a criação até a entrega do produto. Mas existe uma lacuna 

neste meio, isto é, há poucas referências que demonstram como a gestão do design 

pode se beneficiar com a cocriação, tendo em vista que o estudo teórico ainda é 

recente e há um número baixo de pesquisas realizadas em torno deste tema, 

conforme demonstram Souza e Tonelli (2018). 

A partir disso, reforça-se o objetivo do presente estudo que é o de propor o framework 

para incorporação de experiências dos consumidores na gestão do design em 

empresas desenvolvedoras de produtos. Desta forma, o presente estudo justifica-se 

pela importância dada pelo DMI (DESIGN MANAGEMENT INSTITUTE, 2013), no 

desenvolvimento da gestão do design, de forma a tornar as empresas 

desenvolvedoras de produtos mais competitivas, realizando uma interação entre as 

necessidades e desejos dos consumidores com os propósitos da empresa. 

Outrossim, constata-se duas prioridades de pesquisa do MSI 2018-2020 

(MARKETING SCIENCE INSTITUTE, 2018), que são resumidas nos seguintes 

questionamentos: de que forma é possível construir uma experiência integrada do 

cliente com uma visão única dos dispositivos, em oposição a uma interface ou 
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experiência diferente? Como os consumidores devem estar envolvidos na cocriação 

de produto e conteúdo? 

Assim sendo, diante dos dados apresentados, percebe-se que ainda são incipientes 

os estudos acadêmicos em torno da incorporação de experiências dos consumidores 

na cocriação de valor na área da gestão de design. Nesse sentido, identifica-se o 

motivo pelo qual será desenvolvido um framework com o intuito de organizar essa 

forma de integrar os consumidores com as empresas no PDP. 

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

A problemática desta tese gira em torno de uma questão-chave: como incorporar as 

experiências dos consumidores, por meio de um framework de gestão do design, em 

empresas desenvolvedoras de produtos? 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos da pesquisa estão divididos em geral e específicos e são descritos a 

seguir. 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral consiste em propor um framework para incorporação de experiências 

dos consumidores na gestão do design em empresas desenvolvedoras de produtos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos são: 

a) identificar o processo de gestão de design em empresas desenvol-
vedoras de produtos; 

b) compreender formas nas quais as empresas integram à gestão do 
design aos seus PDPs;  

c) investigar as experiências dos consumidores de forma a desenvolver a 
cocriação de valor; 



18 

d) averiguar como as experiências dos consumidores na cocriação de valor 
podem contribuir ao framework de gestão de design em empresas 
desenvolvedoras de produtos;  

e) desenvolver e avaliar, com especialistas que atuam na área da gestão 
do design, a proposta de framework para incorporação de experiências 
dos consumidores. 

1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Este trabalho apresenta as seguintes delimitações: 

a) estudo realizado em empresas do Rio Grande do Sul, de diferentes 
setores de atuação, tendo em vista que foram extraídas do catálogo de 
indústrias da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(Fiergs);  

b) um dos critérios utilizados para a seleção das empresas foi a 
conveniência, devido a proximidade existente entre o pesquisador e os 
gestores; 

c) o foco do estudo está em investigar a relação entre as empresas e os 
seus consumidores, procurando incorporar as experiências desses 
últimos no processo de gestão do design, através da cocriação de valor; 

d) o estudo em torno do framework para incorporação de experiências dos 
consumidores será proposto através de um workshop e validado por um 
painel de especialistas que atuam na área da Gestão do Design. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo apresenta a 

introdução, a questão de pesquisa, os objetivos, a delimitação e a estrutura do projeto. 

O segundo, descreve a fundamentação teórica utilizada para o desenvolvimento do 

presente estudo, abordando o design estratégico, gestão do design, marketing e 

design orientado para a experiência, experiências dos consumidores, o design 

emocional, a inovação e cocriação de valor e o codesign. No terceiro capítulo, são 

apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da 

pesquisa. No quarto capítulo, são descritas as análises em torno dos resultados 

alcançados no desenvolvimento do estudo. A apresentação da proposta de framework 

para incorporação de experiências dos consumidores está no quinto capítulo. E, por 

fim, no sexto, são apresentadas as considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são apresentados os conteúdos necessários para o desenvolvimento 

do estudo, em torno do design estratégico, gestão do design, marketing e design 

orientado para a experiência, experiências dos consumidores, o design emocional, a 

inovação e cocriação de valor e o codesign.  

2.1 DESIGN ESTRATÉGICO 

Primeiramente, é necessário definir a estratégia empresarial. Segundo Ansoff (1965), 

consiste no conjunto de regras de tomada de decisão em condições de 

desconhecimento parcial, ou seja, a estratégia empresarial envolve essencialmente a 

escolha de uma trajetória que maximize o retorno econômico das organizações. 

Borja de Mozota (2003) apresenta dois modelos de posicionamento estratégico do 

design: o inato e o adquirido. O primeiro modelo, o inato, apresenta o design como 

uma competência central, desde a fundação da empresa, que parte da base 

empresarial do fundador, sendo este considerado “designer-empreendedor”. Possui 

uma estratégia de design global, com um espírito de design que passa por todos os 

processos da organização – formando a cadeia de valor completa. Por sua vez, o 

adquirido, surge do modelo de experiência, através de um padrão apreendido, 

demonstrando uma valorização progressiva do design na empresa, podendo ser 

organizado através da lógica do consumidor e não por categorias de produtos. 

No que diz respeito aos objetivos do projeto organizacional, que o design estratégico 

utiliza, para Freire (2014), consiste nos ambientes culturais, físicos e relacionais 

através dos quais uma organização apresenta a sua missão – razão de existir – 

entregando valor para os diversos públicos. Nesse sentido, as organizações que 

implementam o design estratégico precisam adequar suas atividades aos ambientes 

supramencionados. Assim, reforça esse autor, percebe-se que o design estratégico 

pode ser incorporado no ambiente organizacional, influenciando desde a missão dos 

negócios, demonstrando a razão de existência da empresa no mercado.  
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Devido ao processo de formulação das estratégias ser um processo social da 

organização, a empresa define suas interfaces de interação com a sociedade e o 

mercado partindo da análise do ambiente externo e das forças internas da 

organização (FREIRE, 2014). O autor ainda destaca que, além de uma forma de 

raciocínio que busca minimizar as incertezas e suavizar os riscos implícitos, se 

constata uma considerável aproximação do pensamento projetual com o estratégico. 

 De acordo com Landim (2010), para utilizar o design de forma estratégica é necessário 

participar das definições estratégicas, iniciando no nível decisório mais alto e sendo 

integrado a todas as áreas relevantes. Assim, continua a autora, o design estratégico 

é materializado quando a relevância está em desenvolver o produto certo, ou seja, ter 

eficácia no processo de design e não apenas desenvolver corretamente o produto, 

apresentando apenas uma eficiência no processo de design. A autora comenta, ainda, 

que a primeira função a seguir, no processo de design, é a de comunicar, tendo em 

vista que é importante que os consumidores entendam que aquele produto fornecerá 

os benefícios que eles desejam, sejam eles ofertados por funções práticas, estéticas 

ou através das funções simbólicas.  

Freire (2014) considera que o projeto coletivo da estratégia se baseia na diversidade 

dos saberes e competências e busca uma forma que desempenhe o papel de 

catalizador e organizador do projeto. O autor destaca que o design, através de sua 

cultura projetual, é capaz de articular diferentes saberes e dar forma às ideias podendo 

ser considerada essa figura.  

Ruschel e Bernardes (2014) consideram que a empresa precisa estar aberta às 

dimensões do design1, podendo, assim, se beneficiar positivamente dos seus 

impactos. As suas áreas devem estar organizadas de forma equilibrada e estruturada, 

sendo que o núcleo central da empresa, ou seja, a estratégia articulada pela alta 

gestão, deve aparecer como o principal incentivador deste desenho empresarial.  

 
1 A atividade do Design possui quatro dimensões (DOBLIN, 1987), ou seja, a dimensão: a) do Ser 

Humano: é a intervenção de design localizada entre o sujeito e o objeto; b) da Arte: ocorre quando a 
forma, cor, textura, tipologia e o movimento são utilizados no processo de criação do artificial; c) da 
Tecnologia: é a dimensão dos processos de fabricação, materiais e mecanismos; d) da Ciência: é 
onde se buscam teorias para entender, simular ou otimizar o processo de design. 
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Entretanto, esse equilíbrio não se torna uma tarefa fácil, devido às organizações 

serem constituídas de organismos vivos (setores e funcionários), que possuem 

bagagens intelectuais distintas entre si, e pelo fato de promoverem movimentos 

orgânicos que são inerentes aos processos. Desta maneira, nem sempre ocorrem de 

forma organizada. Diante disso, os autores afirmam que a base da empresa deve, 

primeiramente, estar centrada no conhecimento claro e explícito dos gestores em 

torno da importância do design no processo de inovação da empresa. Segundo 

Brunner e Emery (2010), o design deve ser tarefa de todos na empresa, sendo 

necessário o compromisso das pessoas, tendo em vista que o produto físico ou 

serviço é apenas a parte central, mas sozinho não se pode considerar uma parte 

suficiente para o sucesso duradouro.  

Segundo Freire (2014), o design estratégico é um processo capaz de ativar os 

diversos atores envolvidos na formulação das estratégias organizacionais, por ser 

uma atividade projetual coletiva. Salienta ainda o autor, que o design estratégico é 

desenvolvido em torno da identificação das competências distintivas da organização 

e da identificação de oportunidades existentes no atual ambiente.  

Borja de Mozota (2003) considera que a concepção da estratégia articula a lógica de 

maneira positivista, enquanto a lógica do design atua na concepção construtivista. 

Esta última trabalha as dinâmicas estratégicas e organizacionais que podem ser 

usadas para inventar e criar. Já, a lógica positivista, investiga como é possível explicar 

e prever as evoluções da estratégia.  

Ao descrever a gestão do design, Holm e Johanson (2005) observam que o apoio da 

área estratégica é fundamental para integração das diferentes áreas de uma empresa. 

Também percebem que o marketing é positivista, possuindo objetivo de atuação no 

mercado de massa. Afirmam que o design, por sua vez, é subjetivo, se baseando na 

habilidade do designer, possuindo uma abordagem intuitiva para as tomadas de 

decisão, sendo assim construtivista.  

Nesse cenário, percebe-se uma lacuna existente na área da gestão do design. Há a 

necessidade de que sejam investigadas as especificidades das empresas, com o 

intuito de as tornar mais competitivas, de forma a integrar a área do design com o 

marketing, através do framework para incorporação das experiências dos 
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consumidores com o uso da cocriação de valor: o desenvolvimento do presente 

estudo tem esse objetivo. 

Em pesquisa realizada por Sanches e Machado (2014), observa-se que o design da 

estrutura organizacional na empresa pesquisada se encontra vinculado a uma 

estratégia de inovação exploitative, pelo modo que as pessoas trabalham facilitando 

as adaptações das práticas que envolvem a tecnologia. Por sua vez, Padilha et al. 

(2010) consideram que o design em uma empresa deve ser percebido como um 

processo e não apenas um produto, sendo um recurso que contribua para o 

incremento da eficiência e da competitividade, diferenciação de produtos, otimização 

da performance, inovação, qualidade, durabilidade, aparência, custos, marca, entre 

outros. Já Borja de Mozota et al. (2011) comentam que o design desempenha um 

papel na administração da inovação, assim como no gerenciamento de conflitos nas 

organizações.  

Segundo Borja de Mozota (2003), os domínios do design e da gestão podem possuir 

uma interface, pois compartilham conceitos comuns. Todavia, na prática, essa 

convergência se torna complexa para a integração do design na estrutura 

organizacional. Por outro lado, reforça o autor, quando superada essa complexidade, 

pode se tornar uma vantagem competitiva interna, possibilitando a integração do 

design, possibilitando um know-how difícil de ser imitado pela concorrência. 

2.2 GESTÃO DO DESIGN 

A gestão do design, segundo o DMI (DESIGN MANAGEMENT INSTITUTE, 2013) 

abrange os processos organizacionais, decisões de negócios e estratégias que 

tornem a inovação e a criação de produtos eficazes. Destaca, também, que além de 

possibilitar aos serviços, comunicações, ambientes e marcas que melhorem a 

qualidade de vida de seus usuários, potencializam o sucesso organizacional. Assim, 

de forma mais específica, o DMI considera que a gestão do design objetiva vincular 

design, inovação, tecnologia, gestão e clientes para oferecer vantagem competitiva 

através de fatores econômicos, sociais, culturais e ambientais.  

Alinhados com o conceito do DMI, Padilha et al. (2010) consideram que a gestão de 

design é desenvolvida como formas de pensamento e ação, destinadas a recuperar o 
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protagonismo do design no aspecto da nova tipologia de mudanças. Os autores 

afirmam que através da gestão do design é estabelecida uma cultura da inovação que 

se produz nos fatores sociais, culturais, econômicos e tecnológicos que envolvem uma 

organização. 

 Para o Design Council (2019), a gestão de design é a atividade global de design. Inicia 

na implementação e organização do processo completo de desenvolvimento de novos 

produtos e serviços e vai até a administração e o alcance de um desempenho mais 

expressivo da empresa. De acordo com Borja de Mozota (2003), a gestão de design 

possui o objetivo de capacitar parceiros, gerentes e designers, familiarizando os 

gerentes com o design e os designers com a gestão. Outrossim, busca o 

desenvolvimento de métodos de integração do design no ambiente organizacional.  

A gestão do design é uma área específica do design, envolvendo o desdobramento 

do design para apoiar no desenvolvimento da estratégia, envolvendo (BORJA DE 

MOZOTA et al., 2011): 

a) gerir a integração do design na estrutura corporativa, 
- no nível operacional, pelo projeto de produto; 
- no nível organizacional, pela departamentalização;  
- no nível estratégico, pelo desenvolvimento da missão; 

b) administrar o sistema de design na empresa, possibilitando a criação de 
artefatos, que podem ser documentos, ambientes, produtos e serviços. 

 
O exposto é corroborado por Beverland (2005). Segundo ele, a área do design deve 

ser integrada com outras funções de negócios ou, no mínimo, ser guiada pela posição 

da marca, para que seja possível se diferenciar através da excelência em design, 

assim como na investigação do mercado. 

Outra forma de apresentar a estruturação da gestão do design em uma empresa 

observando seu papel em três níveis: estratégico, tático e operacional. O 

gerenciamento do design no nível estratégico da empresa proporciona uma 

contribuição no processo de formulação da estratégia: objetiva determinar a 

responsabilidade e a liderança estabelecidas ao design e sua contribuição para cultura 

organizacional, buscando oportunidades de inovações na área e multiplicando as 

demonstrações de identidade (BORJA DE MOZOTA, 2003).  
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No nível tático, o design consiste em ser uma função de coordenação, apresentando 

uma comunicação integrada entre as diferentes áreas, alocação de recursos, 

desenvolvimento de habilidades e competências e treinamento e registro de 

informações (MORAES, 2007). Portanto, o design no nível tático pode ser considerado 

um líder de toda a área de desenvolvimento de produtos, descrevendo os processos, 

normas e procedimentos para a gestão do design (MARTINS, 2004; MORAES, 2007). 

No que diz respeito ao nível operacional, Moraes (2007) e Andrade (2009) afirmam 

que o design é percebido como ação, se tornando um diferencial, tendo em vista que 

nesse nível, o design se relaciona com as atividades como marketing e vendas, 

produção, logística e serviços. Moraes (2007) comenta, ainda, que deve haver uma 

ação proativa, criando ritmo intenso e contínuo de desenvolvimento de produtos, 

possuindo uma rotina frequente de lançamentos. Diante disso, para que uma 

organização se beneficie da gestão do design, é necessário haver uma cultura de 

inovação, aberta às mudanças que devem ser propostas pelos designers.  

Libânio e Amaral (2011) afirmam que a gestão de design é, cada vez mais, entendida 

de forma multidisciplinar, incentivando um intercâmbio de conhecimentos e reforçando 

uma visão pluralista. Os autores acrescentam, ainda, que para que a gestão de design 

seja implementada nas organizações, se faz necessário o entendimento de “como” 

fazer isto e quais os agentes que de fato estarão envolvidos neste processo. Feito 

isto, indicam os autores, será possível que as empresas consigam atingir os 

resultados advindos deste processo e que os sujeitos envolvidos visualizem como se 

posicionar frente às novas mudanças e desafios. Por fim, os autores afirmam que, 

aliado a esses fatores, será possível fomentar nas equipes de trabalho e nas áreas 

integrantes do processo a capacidade de constantemente trocar informações, 

trabalhando de maneira flexível e integrada e rompendo os antigos padrões. 

Consideram, Bernardes et al. (2013), que, ao investigar a gestão do design em 

pequenas empresas, percebe-se o envolvimento do cliente e um briefing especificado, 

o que indica a compreensão e o detalhamento do que se desenvolve. Afirmam que 

isso contribui para identificação das etapas do processo de design nas quais o cliente 

deve ser inserido. Portanto, ao desenvolver um maior detalhamento do briefing, deve-

se trazer organicamente melhorias incrementais ao desenvolvimento da organização.  
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No que diz respeito ao processo de design, Borja de Mozota et al. (2011) afirmam que 

inicia com um briefing que define a natureza do problema a ser resolvido e finaliza 

com o resultado, sendo um produto, embalagem ou serviço, em resposta ao briefing 

que é fornecido e avaliado pela empresa. Diante disso, continuam os autores, torna-

se possível identificar similaridades entre o processo criativo e os procedimentos 

adotados pela área de gestão, quanto ao desenvolvimento de novos produtos e no 

processo de inovação. Nesse sentido, esses autores indicam que o processo criativo 

é multidisciplinar e iterativo, tendo em vista que o design é um processo interno que 

integra a pesquisa de mercado, estratégia de marketing, marca, engenharia, 

desenvolvimento de novo produto, planejamento de produção, distribuição e políticas 

de comunicação organizacional. 

 Bruce et al. (1999) apresentam um modelo de gestão de design em empresas de 

pequeno porte, composta por três elementos – Briefing, Sourcing e Evaluation: 

a) o Briefing contém informações detalhadas sobre o mercado, como 
público-alvo, concorrência, preços, objetivos subjacentes do design 
proposto, detalhes do modo de produção e planos e escala de tempo 
para a execução; 

b) a fonte (Sourcing) diz respeito à apropriação de competências do design 
para a criação e o desenvolvimento de novos produtos e, ainda, 
possibilita o desenvolvimento de uma identidade organizacional; 

c) já a avaliação (Evaluation) acontece de diversas formas e nos vários 
níveis da organização. Pode ocorrer sob um conceito em torno do 
briefing ou, então, através da mensuração do desempenho de vendas 
ou sobre o ponto de equilíbrio da organização.  

 
Em pesquisa realizada por Padilha et al. (2010), foi desenvolvido um framework para 

a gestão de design de forma a maximizar o fluxo de informações no desenvolvimento 

de produtos inovadores em organizações competitivas. O framework proposto pelos 

autores representa uma forma de gestão de design nas organizações que necessita 

ser adequado ao contexto organizacional, devendo ser aplicado de acordo com um 

objetivo, de forma a tornar os gestores e designers parceiros na definição dos métodos 

de gestão para integrá-lo à organização. Esse modelo conceitual demonstra a gestão 

do design como força estratégica atuando significativamente na pesquisa de mercado 

e no levantamento de demandas e oportunidades. Diante disso, percebe-se a 

importância do mencionado modelo conceitual na construção do framework para 

incorporação almejado por esta tese. 
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Para Tanure e Kistmann (2010), a introdução da gestão do design deve ser realizada 

de maneira progressiva, responsável e espontânea. Isso torna possível a 

incorporação do design à empresa por partes e em diversos níveis. Para tanto 

sugerem que se integre, aos projetos e programas de design, informação sobre os 

valores da empresa, promoção do departamento de design, comunicação entre o 

departamento de design e no corpo diretivo.  

Segundo Buso e Martins (2012), uma estratégia de gestão de design somente é 

alcançada quando atividades de design no departamento de pesquisa e 

desenvolvimento são trabalhadas sistematicamente e em conjunto com as demais 

áreas das empresas, atuando como pensadores de design. 

Quanto às formas de integrar o design nas empresas, Borja de Mozota (2006), ao 

estudar empresas europeias de pequeno porte, introduziu o conceito de quatro 

poderes de design – como diferencial, integrador, transformador e como um bom 

negócio: 

a) design como diferencial: consiste no design como fonte de vantagens 
competitivas de mercado, através do brandy equity, fidelização de 
clientes, preço premium, ou então quanto à orientação para o cliente; 

b) design como integrador: é um recurso que melhora desenvolvimento de 
novos produtos e processos (tempo de mercado, a construção de 
consenso em equipes utilizando percepção das habilidades). O design 
através de processos, favorece uma arquitetura modular e uma 
plataforma de linhas de produtos, modelos de inovação orientada para o 
usuário, bem como a gestão de projetos fuzzy front-end;  

c) design como transformador: consiste no recurso para a criação de novas 
oportunidades de negócios. Serve para aperfeiçoar a capacidade da 
empresa para lidar com a mudança ou como uma experiência para 
melhor interpretar a empresa e o mercado de atuação; 

d) design como um bom negócio: é fonte de aumento de vendas e melhores 
margens, agregação de o valor da marca, ampliação da quota de 
mercado, ampliação do retorno sobre o investimento (ROI).  

 
Com o objetivo de investigar o grau de maturidade que a empresa se encontra perante 

o uso do design, o DMI (DESIGN MANAGEMENT INSTITUTE, 2013) apresenta um 

modelo, sob três aspectos – desenvolvimento e entregas, organização e estratégia 

(Figura 1).  
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Figura 1 – Modelo DMI para investigar o grau de maturidade da empresa 

 
(fonte: adaptado de DESIGN MANAGEMENT INSTITUTE, 2013) 

O modelo desenvolvido pelo DMI classifica as empresas através do nível de design – 

maturidade organizacional em cinco fases, sendo que quanto maior, mais produtiva 

será a empresa, ampliando a qualidade e reduzindo os riscos e os desperdícios 

(DESIGN MANAGEMENT INSTITUTE, 2013): 

a) 1. nível – inicial/ah-hoc: há poucos esforços em torno do design de 
produtos, ou seja, os processos não são padronizados; 

b) 2. nível – repetível: gerenciamento básico de projetos – possui uma área 
de projetos na empresa, entretanto o foco ainda é o desenvolvimento de 
produtos já existentes no mercado; 

c) 3. nível – definido: há uma definição de um setor de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) que objetiva desenvolvimento de produtos de 
forma padronizada; 

d) 4. nível – gerenciado: ocorre uma retroalimentação em torno das 
melhorias dos produtos, o P&D busca soluções para aperfeiçoar os 
produtos; 

e) 5. nível – otimizado: todos os processos das empresas possuem foco na 
melhoria contínua, atuando de forma pró-ativa. 

 
A Figura 1 pode ainda ser interpretada na forma horizontal, quanto maior o nível mais 

influência possui na estrutura da empresa. Inicia no desenvolvimento de produtos, 

quanto à estética e à funcionalidade do produto. Na sequência, influencia na estrutura 

organizacional, nos seus processos, atuando como um conector e integrador. Por 
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último, atua na área estratégica desenvolvendo-a e atuando como um novo modelo 

de negócio (DESIGN MANAGEMENT INSTITUTE, 2013).  

Outra forma de classificar o design através da maturidade organizacional é 

apresentada por Kretzschmar (2003), que a classifica através de quatro níveis – 

design ladder, que significa a escada do design, possuindo o objetivo oferecer uma 

conceituação dos diferentes degraus de intensidade e maturidade de utilização do 

design: 

a) empresa sem design: é percebido de forma insignificativa pela empresa 
no que diz respeito ao PDP; 

b) design como estilo: é considerado de forma estética, sendo este um meio 
de criar forma, função e estilo; 

c) design como processo: atua de forma a integrar o PDP com diversas 
áreas da empresa, atuando de forma multidisciplinar; 

d) design como inovação: o design é inserido como estratégia de inovação 
para as empresas, atuando de maneira a criar novos valores para a 
organização e a sociedade. 

2.3 MARKETING E DESIGN ORIENTADO PARA A EXPERIÊNCIA 

Nesta seção, apresenta-se a relação entre a área do marketing e o design, bem como 

os estudos em torno das experiências dos consumidores. 

2.3.1 Marketing e Design 

De acordo com Borja de Mozota et al. (2011), o marketing e o design compartilham a 

mesma mentalidade de desenvolvimento da compreensão das necessidades e 

desejos dos consumidores, bem como os fatores que os influenciam, para que sejam 

estabelecidas relações saudáveis com as pessoas. No entanto, os autores comentam 

que a divergência entre as duas áreas é que o profissional de marketing percebe o 

design como resultado e não como um processo. Já o designer trabalha, com o 

marketing, as especificações do produto, desconsiderando os seus demais 

conhecimentos. 

O design pode ser considerado uma eficiente ferramenta para atuar de forma conjunta 

com a gestão, com o intuito de desenvolver uma cultura mais focada no cliente dentro 

de uma organização. Assim sendo, as relações entre marketing e design devem ser 
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encaradas mais como complementares, do que divergentes (BORJA DE MOZOTA et 

al., 2011).  

Lamb e Tamagna (2010) afirmam que um dos principais agentes para a mudança do 

conceito de cliente, na organização, é a equipe de designers, devido a sua 

possibilidade de influenciar na cultura interna da empresa, de forma a inserir o 

contexto do usuário final na análise de um projeto, tornando possível a inserção do 

profissional de design no âmbito estratégico da empresa.  

Ao investigar a relação entre design e marketing no mercado de vinhos de luxo, 

Beverland (2005) constatou que os valores dos designers são diferentes dos 

profissionais da área de marketing, pois os profissionais da área do design não se 

propõem a alterar o produto, de acordo com as necessidades do mercado, assim 

trabalhando como artesões e não comerciantes. Salienta, ainda, que os designers 

também permanecem fiéis as expressões de localização induzindo as características 

do local de produção, ao invés do fabricante de vinho, ou seja, os designers desejam 

permanecer fiéis ao passado.  

Diante disso, o autor sugere que ocorra um suporte para desenvolver a liderança e 

uma integração no nível estratégico, criar equipes interorganizacionais, estar presente 

no mercado e não ser apenas do mercado, dissociar a área de produção e marketing 

da imagem projetada. Também é necessário que ocorra o acoplamento de equipes 

rígidas às flexíveis. 

Para Kotler e Keller (2013), desenvolver o marketing é atender às vontades e às 

necessidades dos consumidores. A obrigação de toda empresa contemporânea é 

gerar valor ao consumidor, sem dispensar a margem de lucro. Desta forma, os autores 

destacam que, em um mercado demasiadamente competitivo, com consumidores 

mais exigentes diante do leque significativo de opções, para uma empresa ganhar 

notoriedade é necessário que seja ajustado o processo de entrega de valor, 

escolhendo, comunicando e proporcionando um valor proeminente.  

Nesse contexto, torna-se primordial o desenvolvimento de estudos que contemplem a 

agregação de valor ao produto, influenciando na competitividade das empresas. O 

marketing, voltando-se à área estratégica, e o design estratégico apresentam, 

teoricamente, algumas ferramentas e ações em comum. Essas podem ser 
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assimiladas e interpretadas, possibilitando que, no momento da sua implementação, 

as duas áreas se complementem e não se colidam dentro de uma empresa 

(STEIGLEDER; TONETTO, 2013). 

Em pesquisa realizada por Holm e Johanson (2005), no que diz respeito à rivalidade 

entre design e marketing, se percebeu que a má comunicação e a falta de 

conhecimento dos processos, além da forma de desenvolver a pesquisa de mercado 

são fatores que dificultam a relação entre as áreas. Ao investigar a literatura em torno 

das gestões do design e do marketing, os autores constataram os seguintes aspectos 

que diferenciam as áreas: atitude com o produto, identidade profissional, atitudes em 

relação à identidade corporativa, atitudes em relação à criação de valor e abordagem 

ao consumidor e à pesquisa de mercado. Ou seja: 

a) atitude com o produto: as associações emocionais entre consumidores 
e produtos são fundamentais para a adequada construção da marca, ou 
seja, a personalidade da marca cria significado para o consumidor e o 
produto é apenas uma expressão desse significado; 

b) identidade profissional: os designers utilizam o seu talento para 
desenvolver o seu estilo pessoal, desenvolvendo assim sua habilidade, 
enquanto os profissionais de marketing estudam empresas, nas quais 
são selecionados através de sua capacidade intelectual, ao invés do 
talento e habilidades;  

c) atitudes em relação à identidade corporativa: na gestão do design o 
conceito é realçado pela necessidade de integrar um número de 
elementos de design de produto, gráfico e ambiental, focando em discutir 
a questão: quem a empresa realmente é? Enquanto isso, no marketing, 
a preocupação é com relação à identidade da empresa, no que diz 
respeito a sua missão, visão e valores, ou seja, questionam: como é 
possível criar uma identidade que reflita essa visão?; 

d) atitudes em relação à criação de valor: a forma que as marcas são 
avaliadas nos processos de fusão e aquisições torna nítido o seu valor 
monetário, portanto a marca tem que ser, não apenas um conceito de 
marketing, mas um ativo financeiro real. Na gestão de design é mais 
difícil de mensurar o valor, pois é difícil avaliar o valor do projeto de forma 
separada; 

e) abordagem ao consumidor e à pesquisa de mercado: através de 
instrumentos de pesquisa, como questionários, entrevistas, grupos 
focais, é possível investigar o que os consumidores desejam. Os 
designers utilizam ainda a observação e a etnografia focando no 
comportamento dos consumidores. 
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Holm e Johanson (2005) ainda comentam que o desenvolvimento do marketing de 

relacionamento é outro exemplo de pensamento almejado pelos empresários, que se 

encontram mais abertos a novos métodos e mais interessados no conhecimento sobre 

o que os consumidores estão pensando sobre as empresas.  

Borja de Mozota et al. (2011) indicam que o conhecimento do cliente a respeito de um 

produto é investigado através de sua percepção. Portanto, o seu comportamento é 

definido pela forma pela qual percebe os produtos em sua volta. A partir disso, Brunner 

e Emery (2010) afirmam que o design desempenha um papel essencial ao se aliar 

com a área do marketing pois a diferenciação visual introduzida pelo design é 

percebida pelo consumidor final e a forma do produto possui influência no 

comportamento do consumidor.  

Os projetos de engenharia, de produção, de análise de custos são importantes, mas 

nada disso importa caso a experiência de design esteja errada (BRUNNER; EMERY, 

2010). Isso pode ser percebido em pesquisa realizada por Verma et al. (2001) na qual 

constataram que o design adequado para um produto não depende apenas das 

preferências dos consumidores, informações do custo de produção, mas na 

dificuldade gerencial relativa na satisfação das necessidades do mercado sob uma 

determinada configuração operacional.  

Assim sendo, é ignorada a dificuldade operacional, que é função do produto e de 

atributos dos processos, arriscando a identificação de perfis de produtos que parecem 

ser rentáveis ou que capturem boa parte do mercado. No entanto, são produtos 

difíceis de serem desenvolvidos e entregues para os clientes (VERMA et al., 2001).  

Brunner e Emery (2010) comentam que o catalizador de todas as emoções, que o 

consumidor experimenta, ocorre quando esse interage com a empresa de alguma 

forma, desenvolvendo um portal, e possibilitando uma experiência única. Os autores 

afirmam que a ênfase deve ser no design integrado, de forma a transformar o design 

da experiência, e que essa área deve estabelecer uma estratégia de marketing de 

forma a monitorar a experiência dos clientes.  

Salientam, ainda, os autores, que é tarefa de qualquer empresa, que almeje ser 

verdadeiramente voltada ao design, acompanhar o medidor de experiências dos 

clientes, semelhante a um barômetro da sobrevivência no mercado. Diante disso, há 
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necessidade de investigar às experiências dos consumidores, o qual será 

apresentado no tópico a seguir. 

2.3.2 Experiências dos Consumidores 

Consideram, Borja de Mozota et al. (2011), que o design de produto se encontra 

associado a efeitos positivos e experiências prazerosas, promovendo reações 

positivas nos consumidores. Nesse sentido, é fundamental investigar as experiências 

dos consumidores, pois de acordo com Schmitt (1999), o marketing voltado às 

experiências vai além dos recursos e benefícios apresentados pelo marketing 

tradicional na criação de experiências para os consumidores.  

O marketing orientado às experiências é motivado pela onipresença dos recursos 

tecnológicos disponíveis, à supremacia das marcas disponíveis hoje em dia, nos 

diversos meios de comunicação de forma global (SCHMITT, 1999). Afirma, também, 

esse autor que haverá uma tendência mundial de domínio das marcas fortes, 

motivado pela ubiquidade de entretenimento dos meios de comunicação.  

De acordo com Pine II e Gilmore (1998), a experiência do consumidor que surge na 

relação entre o usuário e o produto constitui valor, pois é o momento que envolve o 

indivíduo. Viana e Miguel (2014) afirmam que o Design de Experiência estimula os 

sentidos e provoca emoções únicas, fazendo com que o consumidor se sinta 

envolvido com a marca. Por sua vez, Huusko et al. (2018), indicam que a experiência 

do usuário (UX) está passando do design centrado nas necessidades do produto e do 

usuário para um design mais holístico para serviços. 

O processo de desenvolvimento da experiência do usuário objetiva garantir que 

nenhum aspecto dessa experiência, com seu produto, aconteça sem a sua intenção 

consciente e explícita. Diante disso, significa ter em conta todos as possibilidades de 

cada ação que o consumidor provavelmente terá e entender as expectativas do 

usuário em cada etapa do projeto de um produto (GARRETT, 2003). 

Schmitt (1999) comenta que as empresas devem pensar como clientes e se orientar 

de forma a não poupar esforços no sentido de possibilitar a diversão e o 

entretenimento para os seus clientes. Assim, apresenta-se a Figura 2 com as quatro 

características do marketing experiencial: experiências dos consumidores, consumo 



33 

como experiência holística, consumidores são racionais e emocionais e métodos e 

ferramentas ecléticas. 

Figura 2 – Características do marketing experiencial 

 
(fonte: adaptado de SCHMITT, 1999) 

Essas características do marketing experiencial são assim detalhadas (SCHMITT, 

1999): 

a)  foco nas experiências dos consumidores: deve-se examinar a situação 
de consumo. As experiências podem ser de forma sensorial, emocional, 
cognitiva, comportamental ou de valores relacionais; 

b) o consumo como experiência holística: pensar no conjunto de produtos, 
levando em conta o ambiente em que está sendo realizanda a compra e 
a experiência que isso lhe proporciona; 

c) reconhecer o direcionamento racional e emocional do consumidor: é 
preciso reconhecer que o consumidor pode fazer uma compra de forma 
racional, ou, então, pode ser movido por fantasias, sentimentos e 
emoções; 

d) utilizar métodos e ferramentas ecléticas: de forma a contrastar com as 
metodologias analíticas, quantitativas e verbais. Muitas vezes o 
consumidor não se encontra preso a uma ideologia metodológica, 
podendo ocorrer de forma intuitiva e qualitativa. 

 
Para Steigleder e Tonetto (2013), quanto maior a distância da relação do designer 

(projetista) com a empresa, mais esforço será necessário na análise e na 
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interpretação da empresa por parte do designer. Os autores afirmam também que o 

designer assume o papel de promotor de inovação no modelo organizacional de uma 

empresa. Ao longo dessas mudanças no comportamento das pessoas, o profissional 

de design pode ser um aliado para a gestão de uma organização, de modo a realizar 

uma conexão entre o que os consumidores estão desejando dos produtos, com as 

necessidades e os desejos das organizações.  

Cain (1998) comenta que um processo de design baseado em experiências – 

experience-based-design – produz os melhores resultados. Assim, é primordial 

enquadrar o produto em um contexto cultural específico das experiências que as 

pessoas buscam, para após testar o que está sendo projetado com o intuito de garantir 

que atendam a essas necessidades e desejos, de forma a refletir os pontos fortes e 

talentos de uma empresa que adote esta postura. O autor classifica o método através 

de quatro objetivos, os quais possibilitam organizar a equipe de design da empresa: 

a) definir e moldar o problema: traduz o problema de apresentação, do 
ponto de vista da experiência do consumidor, e entende profundamente 
o uso e a experiência (pesquisa etnográfica); 

b) identificar oportunidades: reúne um modelo de experiência do usuário 
com objetivos e as metas do negócio, ou seja, realizar um alinhamento 
entre os dois, percebendo que ambos, no final, são maleáveis; 

c) inventar soluções: é o desafio para um bom design, resolvendo 
problemas de uma oportunidade específica e as principais competências 
e oportunidades de mercado para uma organização; 

d) criar a concretização: desenvolver uma solução específica com os 
materiais necessários para que a ideia se manifeste no mundo real. 

 
Assim sendo, a partir do conceito de experience-based-design, torna-se possível 

realizar a discussão em torno da cocriação de valor. Percebe-se que uma das 

perspectivas do processo da cocriação se relaciona com as experiências dos 

consumidores, possibilitando às empresas oferecerem produtos desenvolvidos de 

forma certa aos consumidores, ao se considerar a experiência uma oportunidade de 

negócio. 

Zacchi et al. (2017) afirmam que o processo de cocriação estimulado pela gestão de 

design possibilita uma cultura de convergência, sinergia e de processo participativo 

apoiado no princípio de que a organização comercializa experiências e não apenas o 

produto, consistindo em um processo de engajamento. Desta forma, uma maneira de 
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potencializar a competividade das empresas é desenvolver a cocriação de valor, tendo 

em vista que, conforme Prahalad e Ramaswamy (2004a), quanto maior a 

comunicação entre consumidores e a empresa, mais amplas serão as oportunidades 

para os clientes cocriarem experiências únicas, proporcionando o desenvolvimento de 

novas vantagens competitivas para a organização.  

Nesse sentido, a cocriação de valor pode ser considerada uma estratégia em 

potencial, quando se trata de benefícios mútuos, tendo em vista que se observa a 

possibilidade de fortalecimento relacional. Gera-se, para os clientes, a satisfação com 

a prestação dos serviços por se sentirem parte da organização e, para s empresas, 

estabilidade e aumento da lucratividade (TAVARES; COSTA, 2016), indo ao encontro 

dos aspectos elencados pela exprience-based-design. 

Diante disso, deve-se ter, sempre que possível, um canal de comunicação aberto 

mútuo entre a empresa e o cliente, procurando saber em que e como eles pensam, 

quando surge uma nova necessidade, ou apenas conhecer os consumidores e 

descobrir exatamente o que cada um procura e necessita nos produtos e serviços 

(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a). Portanto, os autores indicam que surge o 

conceito da cocriação de valor, no qual o consumidor participa de forma ativa no 

processo de criação de valor das empresas, tornando possível uma melhoria na 

experiência de consumo e, consequentemente, na satisfação do usuário. 

Estas experiências podem ter ênfase emocional, cognitiva ou comportamental. Do 

ponto de vista do consumidor, o valor somente é criado quando esta for personalizada. 

Neste sentido, é a experiência que define o que é valor para o consumidor 

(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004b). Da mesma forma, segundo Sanches e 

Machado (2014), a estratégia de cocriação pode ser associada à estratégia de 

inovação baseada no mercado, tendo em vista que possui os mesmos recursos e 

competências. Nesse sentido, o item a seguir trata de um aspecto relevante 

considerado um aliado na experiência de consumo, que é o design emocional. 

2.4 DESIGN EMOCIONAL 

De acordo com Norman (2004), o apego emocional e o envolvimento com os produtos 

pode ser avaliado como sendo tão importante quanto a facilidade pela qual se 
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considera a sua utilização. O autor comenta que, no momento que as pessoas se 

encontram felizes, se consideram propensas a encarar e lidar com determinados 

problemas do produto que estão utilizando. A partir disso, o desafio dos designers é o 

de focar no contexto e nas tarefas nas quais os produtos serão utilizados. 

A área de estudos em torno do design emocional é recente, tendo início no final da 

década de 1990. Estudiosos na área do design emocional procuram examinar 

componentes específicos de avaliação em relatos de interações com os produtos 

buscando construir estruturas específicas para emoções como alegria, satisfação e 

decepção, tendo em vista a relação que possui com a área do marketing, estética e 

psicologia (DESMET; HEKKERT, 2009). 

Para Desmet e Hekkert (2009) existem quatro maneiras para desenvolver o design 

com foco nas emoções: 

a) do usuário: evolvendo o consumidor no projeto e suas emoções são 
consideradas o foco no processo de design; 

b) do designer: designers agindo como autores e, além de beneficiar aos 
consumidores, esses profissionais ainda os desafiam, apresentando um 
produto diferenciado;  

c) das pesquisas: as definições projetuais são resultantes de pesquisas, ou 
através de testes de mercado, envolvendo técnicas de mensuração; 

d) na teoria: auxilia no aperfeiçoamento profissional do design, no que diz 
respeita ao impacto emocional, auxiliando no desenvolvimento de 
conceitos. 

 
Os autores ponderam que é possível combinar mais de um tipo de foco, de acordo 

com as necessidades projetuais, devendo estar alinhados aos aspectos estratégicos 

da empresa desenvolvedora de produtos. Também comentam que o modelo de 

design para emoção deve ser integrado ao processo de desenvolvimento de produtos, 

reunindo as partes interessadas no projeto. Nesse sentido, o framework proposto 

nesta tese, pode utilizar os aspectos emocionais dos consumidores, através da 

experiência de uso dos produtos, a um projeto mais adequado de artefatos. 

Norman (2004) afirma que o design emocional passa por três níveis de 

processamento – visceral, comportamental e reflexivo, de acordo com a Figura 3. 

Observa-se, através da Figura 3, que dependendo do tipo de produto que o 
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consumidor irá coparticipar, irá desempenhar diferentes reações, indo ao encontro da 

especificidade de cada artefato, além da dificuldade no seu uso. 

Figura 3 – Modelo de design emocional 

 
(fonte: adaptado de NORMAN, 2004). 

Para Norman (2004): 

a) processamento  visceral: a pessoa realiza julgamentos rápidos do que é 
bom ou ruim, seguro ou perigoso e envia sinais apropriados para os 
músculos e alerta para o resto do cérebro. É o início do processamento 
afetivo, sendo biologicamente determinado, ou seja, são as partes pré-
programadas para responder de forma rápida e podem ser inibidos ou 
aprimorados pelos sinais de controle; 

b) processamento comportamental: processos cerebrais que controlam o 
comportamento cotidiano, ou seja, suas ações (falar, escrever e dirigir), 
podem ser aprimoradas ou inibidas pela camada reflexiva e, 
consequentemente, pode ampliar ou reduzir a camada visceral; 

c) processamento pelo pensamento reflexivo: pensamento consciente, 
generalizando diante de eventos ou que repele da rotina e do 
imediatismo.  Não há acesso direto à entrada sensorial ou ao controle 
do comportamento, refletindo e tentando influenciar o nível 
comportamental. 

 
Para Tonetto e Costa (2011), o que o torna um produto competitivo hoje em dia são 

os seus atributos, os quais possibilitam ao consumidor ter a sua experiência de 

consumo desejada e atendida quando o adquire. Nesse sentido, a preocupação com 

o design emocional no desenvolvimento do framework de incorporação do consumidor 

no processo é de extrema importância, a fim de verificar se o produto que está sendo 

projetado, irá impactar de maneira positiva ou negativa o cliente. 

Diante disso, Tonetto e Costa (2011) afirmam que o design emocional possui uma 

abordagem holística ao se voltar às necessidades e desejos do usuário, ao invés de 
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ser um mecanismo de manipulação de suas experiências. No processo investigatório, 

o objetivo é o de compreender qual a experiência emocional desejada pelo 

consumidor, bem como quais são elementos que devem estar ressaltados em um 

projeto, de forma que proporcione maior probabilidade de ocorrência e eficácia junto 

às partes envolvidas. 

Em estudo realizado por Yoon et al. (2012), foram investigadas as possibilidades de 

projetar interações que provocam o interesse do usuário. Os níveis de usabilidade 

demonstraram afetar fortemente as emoções dos consumidores, ou seja, a alta 

usabilidade provoca emoções positivas, como a satisfação e o relaxamento. Por outro 

lado, a baixa usabilidade provoca emoções, como frustração, aborrecimento e 

ansiedade. Portanto, o baixo potencial de enfrentamento está associado à baixa 

usabilidade, enquanto o elevado potencial de enfrentamento está associado à alta 

usabilidade.  

Portanto, caso um produto seja projetado para ser utilizado, o usuário deve avaliar 

alto potencial de enfrentamento e baixa novidade. Diante disso, ao longo do 

desenvolvimento da Incorporação de Experiências dos Consumidores (IEC) deve-se 

avaliar se o produto que está sendo projetado, dispõe de elevada usabilidade pelos 

consumidores envolvidos, para que seja possível envolver de forma significativa às 

suas experiências, no processo de cocriação de valor, tema que será desenvolvido no 

tópico a seguir. 

2.5 INOVAÇÃO E A COCRIAÇÃO DE VALOR 

Segundo Dosi (1988), a inovação é definida como busca, descoberta, 

experimentação, desenvolvimento, imitação e adoção de novos produtos, processos 

além do desenvolvimento de novas técnicas organizacionais. Existem dois tipos de 

inovação, de acordo com Dosi (1982) e Freeman (1988): a radical e a incremental.  

A inovação radical é definida como o desenvolvimento e a introdução de um novo 

produto, processo ou alguma forma de organização da produção inteiramente nova. 

Diante disso, são rompidas as trajetórias existentes, inaugurando uma nova rota 

tecnológica. Esse tipo de inovação pode representar uma ruptura estrutural com o 

padrão tecnológico anterior, dando origem às novas indústrias, setores e mercados 
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(DOSI, 1982; FREEMAN, 1988). Os autores também definem a inovação incremental, 

como a introdução de qualquer tipo de melhoria em um produto, um  processo, no 

design ou na organização da produção dentro de uma empresa, sem que ocorra 

alteração na estrutura industrial. 

O processo inovativo é caracterizado pela irregularidade e através da 

descontinuidade, possuindo concentração de surtos de inovação, os quais influenciam 

diretamente os diversos setores da economia em determinados períodos (DOSI, 

1988). O autor ainda comenta que, além de não seguir um padrão linear, contínuo e 

regular, as inovações dispõem de um considerável grau de incerteza, sendo que a 

solução dos problemas existentes, bem como as consequências das resoluções são, 

a priori, desconhecidas.  

É importante considerar que uma organização não inova sozinha, pois as fontes de 

informação, conhecimentos e inovação se localizam tanto dentro, como fora dela. 

Diante disso, o processo de inovação é interativo, realizado de acordo com a 

contribuição de diversos agentes econômicos e sociais que possuem diferentes tipos 

de informações e conhecimento (LEMOS, 1999).  

A Figura 4 apresenta os resultados esperados de uma prática de inovação incremental 

e radical (em nível de produtos e processos/sistemas).  

Percebe-se que a empresa pode iniciar o processo de inovação sob a forma radical, 

aperfeiçoando os produtos existentes, vinculando novas versões entre si, até chegar 

ao nível radical, desenvolvendo materiais inovadores, ou, até mesmo, novas áreas de 

conhecimento. Nesse sentido, o consumidor pode ser uma fonte de informação para 

as empresas no desenvolvimento de seus produtos, podendo ser sistematizada 

através da cocriação de valor. 

De acordo com Verganti (2009), existem três estratégias de inovação que uma 

empresa pode adotar, de acordo com o desempenho e o significado (Figura 5).  
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Figura 4 – Tipos de inovação X melhorias na empresa  

 
 (fonte: adaptado de FREEMANN, 1988) 

Figura 5 – Três estratégias de inovação  

 
(fonte: adaptado de VERGANTI, 2009) 
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Essas estratégias de inovação são descritas da seguinte maneira (VERGANTI, 2009): 

a) inovação puxada pelo mercado (centradas no consumidor): consiste na 
reconfiguração do que já existe, fazendo melhor o que a empresa já faz, 
geralmente realizando atualizações nos produtos, sendo originárias das 
pesquisas de mercado; 

b) inovação empurrada pela tecnologia: propõe novas alternativas 
tecnológicas. As inovações tecnológicas têm um significativo impacto 
sobre as indústrias e muitas vezes são a fonte de vantagens 
competitivas a longo prazo; 

c) inovação empurrada pelo design: ocorre através da criação de novos 
significados, novas ou antigas tecnologias que possibilitem atingir níveis 
de inovação radicais de significado. Essa criação se torna razão pela 
qual os produtos e serviços são consumidos, possibilitando a 
identificação mais subjetiva para os clientes. 

 
Dessa forma, a inovação empurrada pelo design pode utilizar as experiências dos 

consumidores, apoiada pela cocriação de valor, possibilitando às empresas 

desenvolvedoras de produtos, projetarem artefatos, de forma mais adequada ao 

mercado, oportunizando criar vantagem competitiva.   

Las Casas (2014) afirma que o processo de cocriação de valor é dado pelo 

levantamento das experiências de uma pessoa específica, no contexto de um 

determinado evento, devendo considerar-se a sua localização e o tempo em que a 

experiência ocorre. Já para Ramaswamy e Coutinho (2011), a cocriação consiste no 

desenvolvimento de experiências de geração de valor por stakeholders2 diversos que 

proporcionem benefícios para todos os envolvidos através de plataformas de 

engajamento. Esses últimos autores acrescentam que o ato de criação depende do 

ambiente no qual a cocriatividade ativa ocorre, remetendo para além do crescimento 

econômico, possibilitando um desenvolvimento econômico e social.  

Saraceni (2015) comenta que são muitos os desafios que as empresas percebem ao 

longo do processo de cocriação de valor. Um deles é a mudança para desenvolver 

experiências voltadas a uma cultura colaborativa, que consiste nas pessoas estarem 

abertas para interagirem. Diante disso, também é necessário estabelecer o invented 

together, trazendo os consumidores para inovar dentro da empresa, de forma que as 

 
2 Stakeholders: as partes interessadas ou intervenientes. 
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pessoas da equipe de projetos não se sintam ameaçadas, tendo em vista que os 

clientes não são competidores, mas sim colaboradores.  

Prahalad e Ramaswamy (2012) apresentam as tendências das organizações que 

migram do modelo tradicional de desenvolvimento de produtos, para a inovação 

através das experiências dos consumidores, apoiado pela cocriação de valor, 

conforme demonstra o Quadro 1. 

Quadro 1 – Inovação Tradicional X Inovação Experiencial 

  
(fonte: adaptado de PRAHALAD; RAMASWAMY, 2012) 

Observa-se, no Quadro 1, que diversos aspectos que abrangem a visão para os 

produtos, migra para experiência, sendo oriunda da interação entre empresas, 

mercado e clientes, em que o valor de seu negócio é cocriado, fazendo com que todo 

o processo organizacional, inclusive relacionado ao suprimento, mude o foco e se 

adeque à personalização de acordo com essa nova visão empresarial. 

De acordo com Prahalad e Ramaswamy (2004a), atualmente os consumidores 

possuem cada vez mais variedades de produtos disponíveis a sua escolha. 

Entretanto, ainda há uma insatisfação em torno desses. Contudo, as empresas 

mesmo ampliando a variedade de produtos, não estão conseguindo se diferenciar.  
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Entretanto, o estudo da cocriação de valor não teve início com a finalidade de 

diferenciação da concorrência, mas sim dos clientes, nos quais estão se comunicando 

e se conectando mais. Percebe-se que as empresas amadureceram identificando o 

consumidor como um usuário passivo (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a). Mas, o 

cenário está mudando pois, a internet diminuiu a distância entre os clientes em 

potencial e as organizações, transformando-os em consumidores mais ativos, devido 

à facilidade de acesso às empresas de forma virtual (HIBBERT et al., 2012). 

Borges (2011) salienta que o uso das redes sociais possibilita às empresas 

estabelecerem relações com seus clientes, de forma a integrar os conhecimentos e 

capacidade externa aos seus processos de negócio. Frente a isso, Prahalad e 

Ramaswamy (2004b) indicam que, com esse advento, os papéis dos consumidores 

se alteraram, motivados pelas seguintes mudanças: 

a)  acesso à informação: a facilidade de acesso através do uso da internet 
tornou o consumidor muito mais informado; 

b) visão global: a internet também pode ser considerada a porta de entrada 
ao mundo, ou seja, tudo pode se visto e comparado e qualquer local do 
mundo; 

c) rede de contatos: além de tudo, a internet propicia a formação de redes 
de contatos com interesses e necessidades em comum; 

d) experimentação: possibilidade da disseminação de experiências 
positivas e negativas a respeito dos produtos adquiridos e utilizados 
pelos consumidores; 

e) ativismo: os consumidores relatam com o intuito de informar, auxiliar e 
orientar as demais pessoas. 

 
Os autores observam que, cada vez mais informados, conectados e ativos, os 

consumidores estão aprendendo que podem extrair valores em uma transação 

tradicional. Os usuários são sujeitos do processo de criação de valor da indústria para 

controlar, analisar e avaliar (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a). Os autores 

complementam destacando que a comunicação existente entre as pessoas possibilita 

aos clientes uma fonte alternativa de informações e perspectivas sobre determinado 

produto ou serviço, não ficando totalmente dependentes das informações providas 

pela organização. Diante disso, as pessoas podem decidir quais são as empresas 

com as quais desejam ter um relacionamento, com base em suas próprias opiniões e 

de como o valor deve ser criado por eles.  
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A principal iniciativa para uma empresa que almeja integrar conhecimentos e 

capacidades de clientes pode ocorrer de forma online. É necessário fazer o uso das 

plataformas sociais para que sejam estabelecidos pontos de contatos com eles, de 

forma a os engajar em experiências interessantes que envolvam a marca. Um dos 

desafios das empresas consiste em desenvolver uma comunidade de indivíduos 

identificados com a empresa que auxiliem na disseminação do boca-a-boca positivo 

sobre a empresa pelas redes sociais (BORGES, 2011).  

Nesse sentido, a criação de grupos de usuários que interagem através de redes 

sociais, blogs e crowdsourcing, possibilitando a interação entre clientes e empresa, 

no intuído de auxiliar no projeto de desenvolvimento de produtos, vem ao encontro do 

framework que está sendo desenvolvido na presente tese. De acordo com Frio e Brasil 

(2016), a cocriação de valor é um comportamento originário dos consumidores, pois 

estes se encontram mais conectados à internet e querem interagir com as 

organizações. Os resultados da pesquisa realizada pelos autores apresentam 

significância relativa a interagir na internet em parceria com os consumidores.  

Portanto, a participação do consumidor é evidenciada como fator de relevância para 

o estabelecimento da cocriação de valor. Os autores sugerem, aos gestores que 

buscam aumentar atuação de seus consumidores, que esses devem considerar 

formas de maior interação e acesso com eles, através de uma plataforma online, 

reforçando os aspectos apresentados por Borges (2011). 

Ao relacionar cocriação de valor com os tipos de inovação propostos por Dosi (1988), 

conclui-se que esta pode ocorrer tanto de forma incremental, sendo uma melhoria nos 

produtos já existentes na empresa, quanto radical no desenvolvimento de um produto 

totalmente novo, sendo esta maneira mais difícil de ocorrer. Apesar disso, o modelo 

de incorporação em desenvolvimento, procura focar em projetos de novos produtos. 

Assim sendo, para que as organizações se tornem cada vez mais competitivas no 

mercado, é necessário que sejam inseridas novas formas de mensurar as 

experiências de consumo, com a disseminação do processo de cocriação de valor, 

voltando-se para uma nova lógica na área do marketing (BRASIL, 2007; GOMES, 

2012; LUSCH; VARGO, 2006).  
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Esses autores, ainda, consideram que não são mais as ofertas e os produtos o foco 

central das ações de marketing, mas sim, as experiências de consumo, ou seja, a 

Lógica do Serviço Dominante – Lógica S-D. Nesse sentido, a figura do designer torna-

se imprescindível para que seja facilitado o processo de comunicação entre o 

consumidor e a organização.  

Pine II e Gilmore (2011) afirmam que a customização em massa transforma um 

serviço em uma experiência, ou seja, entregar exatamente o serviço correto, de 

acordo com o que o consumidor necessitava, irá superar suas expectativas. Os 

autores também comentam que a experiência é um fator chave para prosperidade 

econômica das empresas. Assim sendo, toda a produção de bens e serviços deve 

considerar a experiência dos consumidores como forma predominante de uma nova 

produção econômica. Diante disso, a customização também pode ser uma forma de 

trabalhar a cocriação de valor nas empresas. 

Partindo dessa ideia, o framework proposto por esta tese, apesar de ser voltado às 

empresas desenvolvedoras de produtos, considera que, atualmente, através da lógica 

do serviço dominante (BRASIL, 2007; GOMES, 2012; LUSCH; VARGO, 2006), os 

consumidores, ao analisarem os produtos que estão sendo adquiridos e consumidos, 

valorizam mais os benefícios agregados aos produtos, ao longo do processo de 

compra. 

De acordo com Lusch e Vargo (2006), é importante reconhecer que existem dois 

componentes no valor da cocriação. O mais abrangente, a cocriação de valor, tendo 

em vista que o valor é percebido como algo que é acrescentado no processo 

produtivo, tendo a visão de produto trocado por valor (preço). Já o segundo elemento 

da cocriação é o que se pode chamar mais corretamente de coprodução.  

A coprodução envolve a participação na criação da oferta em si, que pode ocorrer em 

codesign ou produção compartilhada de bens relacionados, ocorrendo com clientes e 

parceiros na rede de valor. Deve-se salientar que os autores afirmam que a visão do 

design pode ser percebida sob os dois componentes da cocriação, possibilitando ao 

designer, controlar esses aspectos, de forma a ampliar a competitividade da empresa 

(LUSCH; VARGO, 2006).  
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Bertoso e Heemann (2017) afirmam que os principais autores em codesign não são 

atuantes no campo do design, mas sim na área da gestão e marketing. No entanto, 

as vertentes do marketing tendem a abordar a cocriação no final do processo, no 

marketing e no desenvolvimento da marca.   

Comentam, Zhang e Chen (2008), que a aplicação da cocriação de valor com os 

clientes pode não apenas influenciar positivamente às capacidades de 

customerização3 e de serviços, mas impacta diretamente na capacidade de 

atendimento das empresas. Diante disso, esses recursos são significativamente 

diferentes daqueles gerados pelo sistema de criação de valor tradicionalmente 

utilizado pelas empresas.   

Assim, o foco na copartipação dos consumidores pode ganhar novas competências, 

obtendo assim mais vantagens competitivas e fornecendo evidências empíricas para 

um sistema de cocriação com os clientes. Portanto, as empresas não devem apenas 

incorporar seus processos internamente, mas também integrar aos seus principais 

clientes (ZHANG; CHEN, 2008). 

Quando a empresa decide se tornar cocriativa, deverá se submeter a um significativo 

processo de mudança organizacional, no qual terá que desenvolver novas habilidades 

centradas no engajamento das partes envolvidas no processo, com objetivo de gerar 

experiências de valor (BERTOSO; HEEMANN, 2017). Para Borges (2011), o processo 

de envolvimento dos consumidores ao longo do desenvolvimento de um novo 

produto/serviço possibilita gerar uma experiência de engajamento, auxiliando na 

disseminação do boca-a-boca positivo da marca.  

Afirmam, Zhang et al. (2011), que o desenvolvimento de capacidades das empresas 

que implementam a cocriação, segue uma sequência de flexibilidade, entrega, serviço 

e customerização. Os autores sugerem a sequência de flexibilidade, entrega, 

atendimento e customerização para desenvolver as capacidades cumulativas na 

estratégia de cocriação de valor.  

 
3 Customerização: consiste em associar à customização em massa com o marketing customizado, 

possibilitando aos consumidores ter autonomia para personificar um produto ou serviço, de acordo 
com suas necessidades (WIND et al., 2003). 
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Diante disso, a sequência não significa apenas uma ordem de desenvolvimento 

prescrita de baixo para cima, tendo em vista que a capacidade primária, inclusive de 

alto nível, mas também uma visão de cima para baixo do relacionamento interligado 

entre as capacidades. Portanto, o framework para incorporação das experiências a 

ser proposto deve apresentar benefícios aos clientes, necessitando que as empresas 

considerem potenciais participantes, de forma que motive estes a se tornarem 

coparticipantes. 

É fundamental arquitetar e disponibilizar aos stakeholders envolvidos no processo um 

ambiente propício, chamado de “plataforma de engajamento”. Este é composto por 

quatro elementos: transparência, acesso, diálogo e risco-benefício, o qual pode ser 

traduzido como a capacidade de tornar mais transformador o valor gerado de forma 

colaborativa, beneficiando todos os envolvidos no processo e de forma contínua 

(RAMASWAMY; COUTINHO, 2011). A partir disso, apresenta-se o modelo DART para 

demonstrar como ocorre a cocriação de valor segundo Prahalad e Ramaswamy 

(2004b). Esses autores indicam que essa acontece por meio de acesso, risco-

benefício, diálogo e transparência (Figura 6). 

Figura 6 – Modelo DART 

 
 (fonte: adaptado de PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004b) 

De acordo com Las Casas (2014), para que seja possível aplicar a cocriação de valor 

é fundamental que as empresas operem em um ambiente facilitador ao conhecimento 

contínuo das necessidades e desejos dos consumidores. O autor salienta que, para 

que a consequência da interação com eles as tornem aptas para descobrir as 

tendências que se modificam de forma constante, é possível utilizar o modelo DART. 

Nesse modelo, o diálogo deve acontecer em todos os elos da rede de distribuição, 

possibilitando ao cliente participar do processo de criação.  
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O acesso possibilita ampliar a comercialização do produto devido à participação do 

cliente na criação de valor, sendo criado e desenvolvido em diversos pontos da 

empresa para que seja ampliada a investigação em torno das experiências dos 

consumidores, através do fornecimento de benefícios (LAS CASAS, 2014).  

O autor ainda comenta quanto à redução de riscos: como os clientes estão cocriando, 

é necessário que a empresa apresente informações sobre os riscos potenciais de 

seus produtos, possibilitando uma reflexão. Por exemplo, as empresas do ramo 

calçadista, que se autodeclaram verdes e informam, inclusive, sobre pontos negativos 

de seus processos que estão em busca de uma solução que reduza o impacto no 

meio ambiente.  

Hartmund (2015), por sua vez, esclarece, especificamente, que a cocriação de 

produtos com os consumidores possibilita à empresa minimizar os riscos do processo 

de desenvolvimento de produtos tradicionais, por deixar os clientes desenvolverem 

esses produtos. Além disso, afirma o autor, como se baseiam em suas próprias 

necessidades, experimentam os novos produtos rapidamente e há redução de riscos 

da empresa e das necessidades de capital a ser investido.  

Já a transparência da informação é fundamental para o estabelecimento da confiança 

entre produtor e consumidor. De acordo com Prahalad e Ramaswamy (2004b), no 

modelo DART, o diálogo consiste na interação e compreensão, em que organização 

e clientes precisam trocar informações nas quais ambas as partes possuam o mesmo 

interesse. A transparência é a forma com que a organização informa os seus 

consumidores sobre seus produtos e processos.  

O acesso diz respeito ao cliente relacionar-se com a organização que necessita 

auxiliar nessa comunicação. O risco-benefício são acontecimentos não programados 

que podem propiciar estragos (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004b). A cocriação de 

valor pode ser utilizada ainda para minimizar o risco e as consequências da 

falsificação de produtos através de duas formas: encurtando os ciclos de vida dos 

produtos, criando um "alvo em movimento"; ou ainda, facilitar as inovações difíceis de 

imitar (HARTMUND, 2015).  

Para que ocorra um engajamento total das pessoas com as empresas e destas com 

as demais, é preciso que não ocorra a discriminação na participação dos envolvidos, 
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sendo necessário que todos envolvidos no processo sejam considerados clientes 

(LAS CASAS, 2014). De acordo com Pinheiro e Miguel (2014), para desenvolver a 

cocriação, deve-se ter como meta o engajamento do consumidor, tendo em vista que 

o valor percebido pelo consumidor no processo cocriativo é o diferencial, 

independente se o produto será lançado ou não no mercado. Diante disso, a 

experiência no processo de cocriação com o cliente torna-se parte do negócio.  

No entanto, Pinheiro e Miguel (2014) indicam que a experiência do consumidor com a 

utilização do produto de forma isolada não garante a cocriação, pois as sugestões e 

ideias precisam ser testadas, viabilizadas e aceitas, pois não se deve atribuir a 

responsabilidade da cocriação do novo produto apenas à ideia de um cliente. Assim, 

a cocriação não ocorre de forma aleatória, de acordo com Hartmund (2015), o 

processo central de cocriação é o de proporcionar aos clientes a possibilidade de 

extrair valor criando suas próprias experiências, baseadas em necessidades e 

recursos próprios de cada pessoa, independente do seu contexto cultural.  

Rosa et al. (2017) comentam que os gestores devem priorizar a qualidade da 

cocriação de experiências com os consumidores. É necessário haver preocupação no 

sentido de possibilitar um suporte de qualidade, para garantir a interação dos 

consumidores, construindo um ambiente para fomentar as experiências a serem 

compartilhadas. Bem como conquistar a inovação através da geração de “ambientes 

de experiências”, possibilitando sua sinergia e engajamento, com o intuito de gerar 

soluções criativas, baseadas em suas experiências. 

No que diz respeito a eficiência no processo de design, no contexto da cocriação de 

valor, Yalman e Yavuzcan (2015) afirmam que pode ser aperfeiçoada com a 

participação e colaboração dos consumidores. Estes podem desempenhar funções 

significativas desde a geração de ideias até o desenvolvimento de conceitos. 

Outro modelo encontrado foi o de Payne et al. (2008) e é constituído com três bases: 

o processo de cocriação do consumidor, a cocriação do fornecedor e no encontro de 

ambos, ocorrendo a interação e troca. Mas é preciso ser administrado de maneira a 

desenvolver com sucesso as oportunidades de cocriação. Esses autores ainda 

comentam que cada processo possui aspectos dos dois grupos. Do lado do cliente, 
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tem-se a emoção, a cognição e o comportamento, e, do outro lado, tem-se o 

planejamento, a implementação métrica e a oportunidade de cocriação.  

O processo de transformação de cocriação de valor possibilita às empresas 

modificarem a visão tradicional que era centrada no produto, para focar nas 

experiências de consumo, de forma a trabalhar as questões do conceito dos produtos 

em conjunto com seus clientes, de forma a engajar o consumidor no projeto de 

criação, fazendo com que ele deixe de atuar de forma passiva no projeto. Toda essa 

modificação possibilita a criação de valor tanto para as empresas, quanto para seus 

clientes, que são os principais beneficiários (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2005), 

conforme apresenta o Quadro 2. 

Quadro 2 – Transformação do processo de cocriação de valor 

 
(fonte: adaptado de PRAHALAD; RAMASWAMY, 2005, p. 169)  

De forma complementar, Zhang e Chen (2008) apresentam um modelo conceitual que 

reúne os principais elementos de um sistema de cocriação, apresentando uma lógica 

coletiva de interação entre os construtos-chave, organizado por dois princípios: o 

primeiro refere-se à integração de clientes para cocriação de valor às atividades 

interativas de cocriação. Já o segundo, considera a relação entre as atividades de 

cocriação e as novas capacidades do sistema. Diante disso, a ênfase da cocriação 

com os clientes pode não apenas impactar de forma positiva na capacidade de 

serviço, influenciando diretamente na capacidade de customerização. 
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A partir da lógica coletiva apresentada por Zhang e Chen (2008) e do modelo DART 

proposto por Prahalad e Ramaswamy (2005), percebe-se que a interatividade e o 

engajamento entre empresas e clientes irá potencializar o processo de aprendizagem, 

contribuindo na gestão de design das organizações, pois, de acordo com Borja de 

Mozota (2003), o design e a gestão pertencem a duas esferas cognitivas diferentes. 

Entretanto, a gestão do design deve ser percebida como um processo de 

aprendizagem organizacional. Nesse sentido, a cocriação de valor, apoiada pela 

incorporação das experiências propostas neste trabalho, apresenta uma oportunidade 

para integrá-la à gestão do design. 

Diante disso, Ramaswamy e Ozcan (2014) demonstram uma forma de desenvolver a 

plataforma de engajamento, conforme apresenta-se a Figura 7. Observa-se através 

desta Figura 7 que a plataforma de engajamento deve ser composta pelo produto a 

ser desenvolvido/aperfeiçoado , processos, interfaces e pessoas. Estes quatro fatores 

se encontram envolvidos pelo domínio das experiências dos stakeholders envolvidos, 

ecossistema organizacional (macroambiente e microambiente), o quais possuem 

integração pela utilização de uma plataforma, a qual será descrita na incorporação 

proposta, sendo que o codesign deve ser utilizado de forma conjunto com a cocriação 

de valor, o qual é desenvolvido no tópico a seguir. 

Figura 7 – Plataforma de Engajamento 

 
(fonte: adaptado de RAMASWAMY; OZCAN, 2014) 
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2.6 CODESIGN 

De acordo com Sanders e Stappers (2014), o codesign é considerado uma criatividade 

coletiva, aplicando-se à toda a extensão do processo de design, sendo uma instância 

específica do processo de cocriação, ou seja, o codesign refere-se a criatividade de 

designers e consumidores, que não possuem capacitação na área, trabalhando de 

forma conjunta no processo de desenvolvimento de design. 

O processo de codesign produz alguns benefícios inesperados, pois além de ganhar 

novas ideias ou visões, o codesign também pode ajudar a mudar ideias ou visões 

existentes (ALVES; MACIEL, 2016). 

Ribeiro et al. (2009) comentam que as empresas necessitam encontrar formas 

criativas e eficazes de customizar, para que retenham conhecimento e informação 

com a preocupação em torno da experiência de compra. Através do codesign todos 

os pontos de interação entre a empresa e os clientes são considerados como 

oportunidades, tanto na criação de produtos, como no compartilhamento e retenção 

de conhecimento e de informações que são obtidas através dessa relação. Assim 

sendo, o codesign busca aliar às empresas com os clientes trazendo para dentro 

destas às experiências vividas pelos consumidores nos produtos utilizados. 

Yalman e Yavuzcan (2015) julgam que é de extrema importância incluir consumidores, 

como parte da equipe de projetos nos estágios iniciais do processo de design. Assim 

sendo, os clientes podem trabalhar como codesigners, desempenhando um 

importante papel na inteligência coletiva do processo de design. Portanto, o design 

trabalhado de forma participativa deve incluir todas as partes interessadas, como; 

indústria, usuários, designers e estudantes de design.  

Nesse sentido, o uso do codesign como integrante da cocriação de valor irá possibilitar 

a incorporação proposta por este estudo. O estabelecimento das relações 

necessárias, para integrar as partes envolvidas no projeto de desenvolvimento de 

produtos, de forma a aprimorar esses artefatos. Segundo Alves e Maciel (2016), no 

codesign as partes envolvidas não são diferenciadas por sua hierarquia em uma 

empresa, pois é de suma importância nesta metodologia a utilização dos contextos de 

design, sobrepondo os contextos de trabalho. 
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Sanders e Stappers (2014) consideram que trazer a cocriação na prática de design 

possibilita que ocorram diversas mudanças. Ou seja, permite mudar a forma como se 

projetam os produtos, o que será e quem o projetará, influenciando nas ferramentas 

e métodos que as equipes de codesigners utilizam. Para Sleeswijk Visser et al. (2005), 

no codesign, os consumidores tornam-se parte de uma equipe de design como 

especialistas em suas experiências. 

Steen et al. (2011) indicam que as organizações esperam que o codesign agregue 

benefícios específicos e com isso, auxiliando no atingimento metas específicas em 

seus projetos. No entanto, segundo Sanders e Stappers (2014), os papeis se 

confundem no codesign: a pessoa que eventualmente é beneficiada no processo de 

design é considerada especialista de sua experiência, desempenhando papel 

significativo no desenvolvimento do conhecimento, geração de ideias além do 

desenvolvimento de conceito.  

Yalman e Yavuzcan (2015) ponderam que através do codesign, os papéis de 

designers e dos usuários são modificados. Com a disseminação das noções de 

cocriação e codesign, o consumidor é visto como um parceiro, não apenas como um 

objeto passivo de estudo. A interação com o consumidor, no codesign, pode ocorrer 

de maneira virtual e, segundo Ribeiro et al. (2009), para haver o sucesso de uma 

plataforma on-line, na qual se aplica uma estratégia de customização em massa, deve 

agregar aspectos do codesign.  

A coparticipação, por parte do consumidor, é de suma importância para que o 

processo produtivo esteja bem estruturado, passando pela modularidade da 

produção, que é incorporação em massa no processo de customização. Donato et al. 

(2017) também comentam que é possível desenvolver a cocriação de valor entre 

redes de empresas (horizontais e verticais), clientes, com o uso de redes sociais. 

Diante disso, o codesign e a modularidade são considerados pilares importantes para 

a implementação com sucesso da customização.  

Na geração de insights, o pesquisador apoia o expert em sua experiência, fornecendo 

insumos para ideação e expressão. O designer e o pesquisador podem colaborar nas 

ferramentas de ideação porque as habilidades do design são extremamente 

importantes no desenvolvimento destas. Outrossim, o designer desempenha um papel 
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crítico no sentido de dar forma às ideias, traduzindo as ideias fornecidas pelo 

consumidor, de forma que o produto se torne utilizável (SANDERS; STAPPERS, 

2014). 

Saraceni (2015) aponta que as empresas têm dificuldades em encontrar ferramentas 

adequadas para avaliação de resultados, pois não há instrumentos que façam uma 

leitura adequada de maneira a mensurar os resultados quanto a geração de valor. 

Neste cenário, o cliente assume uma posição ativa, tornando possível um trabalho de 

gestão com o foco na ideia de valor construída em conjunto com o cliente, 

incorporando o consumidor na customização do serviço (com o objetivo de alcançar 

maior agregação de valor) e os laços de fortalecimento com ele.  

De acordo com Ribeiro et al. (2009), a customização possibilita aos clientes encontrar 

ou desenvolver produtos que satisfaçam suas expectativas, resultando em um 

incremento de sua satisfação. O codesign oportuniza desenvolver a interatividade 

para novos produtos, tendo em vista que não são só projetados dentro da empresa, 

mas se encontram inseridos diretamente no mercado, resultando na disseminação da 

cocriação de valor com os consumidores. 

Steen et al. (2011) afirmam que a adoção de uma estratégia de codesign em serviços 

possibilita que as empresas se beneficiem através de:  

a) projeto de design de serviço em si, de forma a aprimorar o processo 
criativo, desenvolvendo definições de serviço mais adequadas e 
organizando o projeto de forma mais eficaz e/ou eficiente;  

b) clientes, como a criação de um ajuste adequado entre a oferta de 
serviços e às necessidades dos clientes, possibilitando uma experiência 
de atendimento mais adequada, possibilitando a satisfação; 

c) organizações envolvidas, com a melhoria da criatividade, foco em 
clientes ou usuários, cooperação entre disciplinas, bem como as 
capacidades e o entusiasmo pela inovação.  

2.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 

Ao finalizar este capítulo, é importante demonstrar os aspectos mais significativos 

encontrados, ao longo da descrição do referencial teórico, que são aplicados ao 

framework para incorporação de experiências dos consumidores, de forma conjunta 

com as pesquisas a serem desenvolvidas no decorrer deste trabalho.  
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A partir das informações extraídas que servem como indícios à construção do 

framework, pode-se observar as constatações registradas no Quadro 3 que é 

composto da seguinte forma:  

a) indicação de aspectos que foram encontrados no referencial teórico 
apresentado; 

b) evidências teóricas descritas nesta sessão; 
c) referências utilizadas nas evidências encontradas; 
d) páginas das referidas constatações; 
e) aspetos que constituirão o framework para IEC, que será demonstrado 

após as pesquisas desenvolvidas. 
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Quadro 3 – Considerações sobre a fundamentação teórica 

 

 
continua  
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continuação 

 
(fonte: elaborado pelo autor)  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo, são descritos os procedimentos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento do presente estudo. Para isso, apresenta-se o delineamento, a 

caracterização e o universo da pesquisa.  

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O delineamento da pesquisa, bem como as estratégias utilizadas para o 

desenvolvimento deste estudo são apresentadas na Figura 8. O estudo divide-se em 

quatro etapas, as quais são detalhadas nos tópicos seguintes:  

a) primeira etapa: exploratória de natureza qualitativa; 
b) segunda etapa: descritiva de forma quantitativa; 
c) terceira etapa: descritiva e bibliográfica de forma qualitativa; 
d) quarta etapa: conclusiva descritiva, de natureza qualitativa. 

 
O desenvolvimento da pesquisa encontra-se organizado de acordo com a Matriz de 

Amarração proposta por Mazzon (1978) e adaptada à área de gestão por Telles (2001) 

e apresentada no Quadro 4. 
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Figura 8 – Delineamento da pesquisa 

 
(fonte: elaborada pelo autor)  
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Quadro 4 – Matriz de amarração do estudo 

 

 
(fonte: elaborado pelo autor)4 

 
4 Quadro elaborado pelo autor baseando-se em Mazzon (1978) e Telles (2001) 
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3.1.1 Primeira Etapa  

Para atingir o objetivo deste estudo, propor um framework para incorporação das 

experiências dos consumidores na gestão de design em empresas desenvolvedoras 

de produtos, inicialmente foi desenvolvida uma pesquisa de caráter exploratório de 

natureza qualitativa. Segundo Malhotra (2012) e Mattar (2014), esse tipo de 

investigação auxilia a compreender o problema enfrentado pelo pesquisador, sendo 

utilizado para o definir de forma mais precisa, identificando os cursos relevantes de 

ação.  

Marconi e Lakatos (2011) consideram que a pesquisa exploratória ocorre através de 

análises empíricas que possuem o objetivo da formulação de questões ou de um 

problema. Tem tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do 

pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno para a realização de uma pesquisa 

futura mais precisa, ou modificar e clarificar conceitos.  

O desenvolvimento da pesquisa exploratória foi necessário para conhecer melhor de 

que forma se encontram estruturadas as áreas de P&D  e  o papel do profissional de 

design nas empresas, como ocorre o relacionamento das empresas com seus clientes 

e qual o envolvimento destes no desenvolvimento de produtos. Também, visou 

verificar de que forma a gestão do design está presente nas organizações. 

Para aprofundar os fenômenos investigados no estudo exploratório, foi realizada uma 

abordagem qualitativa. No que diz respeito à natureza qualitativa, Mascarenhas 

(2012) comenta que se utiliza quando se busca descrever o objeto de estudo com 

maior profundidade. Por esta razão, é frequente nos estudos realizados sobre o 

comportamento de um individuo ou de um âmbito social. A pesquisa qualitativa, 

segundo Malhotra (2012), é uma metodologia não estruturada baseada em pequenas 

amostras que proporciona percepções e compreensão do contexto do problema.  

Os respondentes da pesquisa foram de quatro empresas desenvolvedoras de 

produtos da região metropolitana de Porto Alegre – RS. Essas organizações foram 

escolhidas se observando o seu porte e devido à facilidade de acesso junto à direção 

das mesmas. Dentre as empresas, duas são de pequeno porte e, duas, de médio 

porte, conforme é apresentado no Quadro 5.  
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Quadro 5 – Caracterização das empresas entrevistadas 

 

 
(fonte: elaborada pelo autor)5 

A seleção das empresas em setores distintos foi utilizada para que fossem 

encontradas diferentes formas de relacionamento entre clientes, designers e 

empresas, possibilitando ampliar as informações que subsidiaram as diretrizes do 

framework desenvolvido. Cabe mencionar que na amostra não probabilística, inexiste 

uma seleção aleatória de pessoas em determinada população, confiando no 

julgamento ou na experiência do pesquisador (MALHOTRA, 2012). Esse tipo de 

amostra é conceituada por Gil (2008) como por acessibilidade.  

Kretzschmar (2003) investigou as quatro empresas desenvolvedoras de produtos, 

observando que possuem estágios distintos da inserção do design. A Alfa e a Sigma 

encontram-se inserindo o design como processo, ou seja, extrapolam a utilização 

exclusiva do design quanto aos aspectos estéticos dos produtos, desenvolvendo o 

produto de forma integrada e multidisciplinar.  

As empresas Beta e Gama, por sua vez, encontram-se no último estágio – quatro, 

utilizando o design como inovação, pois este se encontra aliado aos aspectos 

estratégicos da organização, unindo o projeto de desenvolvimento dos produtos com 

 
5 Quadro elaborado pelo autor com base nos dados fornecidos pelas empresas participantes da 

pesquisa 
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os objetivos estratégicos, missão, visão e valores das empresas, portanto, o 

considerando como filosofia do negócio. 

A estratégia da pesquisa utilizada para o desenvolvimento dessa primeira etapa do 

estudo foi a pesquisa bibliográfica que possibilitou a construção de um protocolo de 

entrevistas (Apêndice A). De acordo com Nique e Ladeira (2014), a pesquisa 

bibliográfica caracteriza-se como uma técnica de coleta de dados a qual busca fontes 

de conhecimento acadêmico, objetivando investigar com profundidade maior o tema 

abordado. A partir da elaboração do protocolo, torna-se possível desenvolver o estudo 

de campo. De acordo com Gil (2008), este último, procura aprofundar mais as 

questões propostas, do que a distribuição das características da população segundo 

algumas variáveis. 

Ao desenvolver o levantamento de dados, observa-se que foram realizadas 

entrevistas em profundidade, apoiadas por um protocolo semiestruturado, construído 

em torno da pesquisa bibliográfica demonstrada no capítulo anterior. O Quadro 5 

apresenta a relação entre os objetivos do estudo com os procedimentos adotados 

para o seu atingimento, bem como os principais autores utilizados para sua 

construção. 

A partir dessa pesquisa, tornou-se possível construir o protocolo de entrevistas em 

profundidade (Apêndice A). Quanto a esse tipo de entrevista, Malhotra (2012) afirma 

que consiste na realização de uma entrevista não estruturada direta. O autor indica 

que esse tipo de entrevista deve ocorrer de forma pessoal em que um único 

respondente é sondado por um entrevistador, treinado para descobrir motivações, 

crenças, atitudes e sentimentos em torno de determinado tema. 

O Protocolo A (Apêndice A) foi construído baseando-se nos dois primeiros objetivos 

específicos deste trabalho, como apresentado no Quadro 6, ou seja: 

a) diagnosticar o processo de gestão de design nas empresas; 
b) investigar como as experiências dos consumidores, na cocriação de 

valor, realimentam o processo de gestão de design em empresas 
desenvolvedoras de produtos. 
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Quadro 6 – Objetivos específicos X procedimentos adotados 

   

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

A criação do Protocolo A foi norteado pelo referencial teórico citado no Quadro 6 e 

teve as categorias de análise organizadas da seguinte forma: 
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a) perfil da empresa: observando o número de funcionários, tempo de 
existência no mercado, porte empresarial, faturamento anual e setores 
existentes na empresa; 

b) desenvolvimento de produtos: investigando a necessidade de uso do 
design, perfil do designer, a sua relação com a área de P&D, mercado, 
assim como se encontra organizada a área de desenvolvimento de 
produtos;  

c) setor produtivo: verificando como se encontra o relacionamento da área 
de P&D com as demais áreas da empresa investigada, bem como qual 
o nível de envolvimento dos demais integrantes no desenvolvimento e 
aperfeiçoamento dos produtos; 

d) relacionamento com o mercado: buscando entender como a empresa se 
encontra interagindo com o seu mercado, clientes, verificando como os 
clientes estão participando e contribuindo no desenvolvimento e 
melhoria de produtos. 

 
Os representantes das empresas investigadas foram convidados por e-mail a 

participar da pesquisa, ocorrendo o envio do sumário executivo do presente trabalho 

(Apêndice B). Após o seu aceite, foram agendadas as entrevistas nas empresas.  

As coletas dos dados foram realizadas entre os dias 21 de abril e 25 de julho de 2016, 

com a duração, de cada entrevista de, aproximadamente, 2h e 30min. Essas coletas 

foram registradas por um gravador digital, para posterior transcrição.  

Após realizar a aplicação do protocolo de entrevista na primeira empresa selecionada, 

ocorreu a revisão do mencionado instrumento, com o intuito de verificar a 

compreensão das questões, identificando a possibilidade de reformulação, no entanto 

foi desnecessária a alteração do protocolo. 

Assim, após a realização de todas as entrevistas, realizou-se as transcrições das 

entrevistas, submetendo-as, posteriormente, à análise de conteúdo, com o auxílio do 

software NVivo 11. Conforme Nique e Ladeira (2014), esse tipo de observação busca 

interpretar os dados, através de inferências de um texto focal, oriundos de entrevistas, 

observações e documentos, para o contexto social, de forma objetiva.  

A partir disso, realizou-se a tabulação dos dados, organizando as informações 

coletadas, para desenvolver a codificação de palavras. Após, desenvolveu-se a 

filtragem e categorização das palavras, possibilitando estabelecer os nós, de acordo 

com a interpretação das palavras que haviam sido codificadas, servindo como 

palavras-chaves às transcrições realizadas, possibilitando a criação da nuvem de 
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dados, bem como a apresentação das dez palavras mais citadas nas entrevistas, além 

dos termos mais relevantes encontrados na coleta de dados realizada, os quais se 

apresentam nas seguintes categorias de análise, por ordem de importância nas 

entrevistas realizadas: 

a) produtos; 
b) empresa; 
c) design; 
d) cliente; 
e) desenvolvimento; 
f) gestão;  
g) equipe; 
h) mercado; 
i) comercial; 
j) marketing. 

 
Por fim, apresenta-se a análise e discussão dos resultados descrevendo as quatro 

entrevistas, bem como uma análise comparativa, a qual se encontra detalhada no 

quarto capítulo. 

3.1.2 Segunda Etapa 

A referida etapa caracteriza-se como descritiva, de natureza quantitativa. De acordo 

com Mascarenhas (2012), a pesquisa descritiva objetiva relata as características de 

uma população ou um fenômeno, além de identificar se existem relações entre as 

variáveis analisadas. O questionário e a observação são considerados os principais 

instrumentos para esse tipo de abordagem.  

O estudo descritivo de natureza quantitativa foi necessário para que fosse investigado, 

em um número maior de empresas gaúchas, o papel de seus clientes no processo de 

desenvolvimento de produtos. Verificou-se, portanto, se realmente existe a sua 

participação, tornando possível a cocriação de valor de seus produtos. 

Segundo Marconi e Lakatos (2011), as pesquisas quantitativo-descritivas 

caracterizam-se por serem investigações de forma empírica, cuja principal finalidade 

é o delineamento ou a análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação 
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de programas ou a concentração e operacionalização de variáveis principais ou 

chaves. Salientam que, qualquer um desses estudos, pode utilizar métodos formais, 

que se aproximam dos projetos experimentais, caracterizados pela precisão e controle 

estatístico, com a finalidade de fornecer dados para a verificação das hipóteses.  

As autoras consideram, ainda, que todos os estudos empregam artifícios quantitativos 

tendo por objetivo a coleta sistemática de dados sobre populações, programas ou 

amostras de populações. Utiliza-se várias técnicas como entrevistas, questionários, 

formulários, entre outros. 

O procedimento de amostragem da pesquisa caracterizou-se como não probabilística 

por conveniência. De acordo com Nique e Ladeira (2014) e Malhotra (2012), ocorre 

quando o pesquisador seleciona as pessoas que serão pesquisadas de forma mais 

conveniente ou por estarem disponíveis em determinado local.  

A amostra desta etapa do estudo foi de 155 empresas, sendo que o universo da 

pesquisa era de 7.507 empresas. As empresas consideradas nesse universo foram 

aquelas com endereços de e-mail ativos no Cadastro Industrial do Rio Grande do Sul 

da Fiergs do ano de 2015.Com o intuito de investigar como as empresas se relacionam 

com o seu mercado de atuação, seus clientes, a estratégia de levantamento de dados 

ocorreu através de uma survey aplicada às empresas desenvolvedoras de produtos 

do Rio Grande do Sul.  

De acordo com Gil (2008), a survey caracteriza-se pela interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento deseja-se investigar. Nique e Ladeira (2014) 

complementam afirmando que as surveys são realizadas através de instrumentos que 

são respondidos a partir de variáveis predeterminadas. O instrumento de pesquisa 

utilizado, na segunda etapa de pesquisa, foi um questionário semi-estruturado. De 

acordo com Malhotra (2012), consiste em uma técnica estruturada para coleta de 

dados, que equivale a uma série de perguntas – escritas ou verbais – a qual um 

entrevistado necessita responder.  

As questões desta etapa foram desenvolvidas após a aplicação do Protocolo A (etapa 

exploratória) nas quatro empresas investigadas, permitindo visualizar os elementos 

das experiências dos consumidores que possibilitam retroalimentar a gestão do 

design em empresas desenvolvedoras de produtos. Diante disso, o questionário, 
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desenvolvido a partir dos resultados encontrados na etapa exploratória, era 

semiestruturado, disposto de questões escalares do tipo Likert. Essa é uma escala de 

mensuração de cinco pontos, variando entre 1–Nunca a 5–Sempre, possibilitando ao 

respondente indicar o grau de utilização aos objetos de estímulo (MALHOTRA, 2012), 

além de apresentar questões abertas para complementar as questões escalares.  

O instrumento foi composto por dezoito questões para que o gestor levasse em torno 

de cinco minutos para o responder (Apêndice C). A coleta de dados foi realizada 

através do Google Forms, sendo disparada pela ferramenta Mailee. Usou-se estas 

ferramentas porque as pesquisas pela internet possuem a vantagem de serem baratas 

e rápidas, fazendo com que seja alcançado um grande público de modo rápido e com 

um custo bem razoável (NIQUE; LADEIRA, 2014). A captação dos respondentes 

ocorreu pela divulgação do link da pesquisa através de e-mails da base de dados 

anteriormente mencionada (Apêndice D). A referida coleta ocorreu a partir do dia 21 

de setembro e durou até o dia 19 de outubro de 2016 (Figura 9). 

A Figura 9 mostra o número de envios ao longo do tempo, totalizando o envio da 

survey a 7.507 e-mails de empresas. Observa-se que a recepção das mensagens 

ocorreu da seguinte forma:  

a) 5.893 (75%) – e-mails não abertos; 
b) 953 (13%) – e-mails que foram visualizados; 
c) 928 (12%) – e-mails que retornaram; 
d) 53 (6%) – e-mails que foram visualizados e o link para a coleta de dados 

foi acessado. 
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Figura 9 – Pesquisa realizada com empresas de acordo                                     
com o cadastro da Fiergs 

 
(fonte: elaborada pelo autor)6 

Após a etapa da coleta de dados, os dados foram tabulados com o auxílio do Software 

Microsoft Excel. Na sequência, ocorreu um tratamento estatístico dos dados, com o 

auxílio do software SPSS, sendo descritos de acordo com a ordem apresentada pelo 

instrumento de coleta. Por fim, no que diz respeito ao tratamento estatístico foram 

utilizadas a correlação Rô de Spearman7 e o cálculo do P-valor8. Diante disso, após 

ocorrer a tabulação e análise estatística dos dados, estes encontram-se descritos no 

item 4.2. 

 
6 O autor desenvolveu a figura baseando-se nos dados fornecidos pela Ferramenta Mailee, de 

gerenciamento de e-mail marketing, disponível em: <https://www.mailee.me>. 
7 O coeficiente de correlação de Spearman consiste em uma medida que condiciona duas variáveis a 

se apresentarem em uma escala de mensuração pelo menos ordinal, de maneira que os elementos, 
podendo ser indivíduos ou objetos em um estudo, que formem duas séries ordenadas (SIEGEL; 
CASTELLAN JR.,2006).  

8 O P-valor, de acordo com Ferreira e Patino (2015), é caracterizado pela probabilidade de se observar 
um valor de estatística de teste maior ou igual ao localizado. 
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3.1.3 Terceira Etapa 

Essa terceira etapa se caracteriza como descritiva de natureza qualitativa. Segundo 

Gil (2008), este tipo de estudo objetiva descrever as características de determinada 

população, fenômeno ou estabelecer relações entre as variáveis.  

O estudo descritivo é necessário devido à necessidade de relacionar os dados 

coletados nas etapas anteriores e analisados de forma conjunta – descritos no 

capítulo 4, para a realização do workshop que busca gerar insights para a construção 

do framework de IEC proposto pela Tese. Também, utiliza-se, nessa fase, a pesquisa 

bibliográfica.  

A necessidade de realização da pesquisa bibliográfica é dada para que a análise 

conjunta dos resultados alcançados pelas etapas anteriores do estudo, sejam 

confrontadas com os aspectos abordados na literatura acadêmica, com o intuito de 

embasar o framework para incorporação de experiências, desenvolvida no workshop. 

O workshop é considerado uma técnica de coleta de dados, utilizada por Kleinsmann 

e Valkenburg (2008), para investigar possíveis barreiras e facilidades encontradas 

pela equipe de desenvolvimento objetivando melhorar a qualidade no processo de 

design. Os autores aplicaram essa técnica em indústrias que realizaram o processo 

de codesign. Lloyd et al. (2018) também utilizaram workshops colaborativos com 

usuários e projetistas objetivando através das experiências e histórias, desenvolver a 

cocriação de valor junto ao processo de design de acessórios para automóveis. Desta 

forma, foi considerado relevante o seu uso para o desenvolvimento deste framework. 

Assim sendo, realizou-se o workshop no dia 13 de dezembro de 2018, com início às 

14h e término às 17h, possuindo o objetivo de gerar insights para adaptação do 

framework Gestão de Design na Prática desenvolvido por Moreira (2016) ao 

framework proposto por esta Tese (Apêndice E). 

A partir das oito etapas elencadas pelo framework Gestão de Design na Prática, a 

proposta consiste em elaborar uma adaptação de modo a integrar o marketing, por 

meio das experiências dos consumidores às empresas desenvolvedoras de produtos 

possibilitando a cocriação, sendo este voltado às empresas de pequeno e médio 

porte. 
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Para compor o workshop, foram convidados quinze especialistas em gestão do 

design, sendo os convites enviados por e-mail, com quinze dias de antecedência 

(Apêndice F). Entretanto, como o workshop foi realizado no final do ano/semestre, 

alguns profissionais informaram que não poderiam comparecer devido ao fechamento 

de notas, trabalhos e atividades do semestre que se encontrava findando. Diante 

disso, o workshop contou com a participação de seis especialistas na área, além do 

pesquisador e de uma aluna da graduação que controlou o áudio, vídeo e demais 

detalhes operacionais do evento. 

Os especialistas foram identificados pela letra “W”, seguido do índice 1 a 6, não 

apresentando, assim, sua completa identificação. O Quadro 7 apresenta o perfil dos 

especialistas que participaram do workshop. 

Quadro 7 – Perfil dos especialistas que participaram do workshop 

 

 
(fonte: elaborada pelo autor) 

O planejamento para realização do workshop será descrito a seguir. 
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Nos trinta minutos iniciais ocorreu a apresentação oral deste estudo, tendo em vista 

que os participantes desconheciam o presente trabalho que se encontrava em 

desenvolvimento. Assim, houve a explanação dos seguintes tópicos do referido 

trabalho: 

a) objetivos geral e específicos; 
b) principais temas abordados ao longo da fundamentação teórica; 
c) resultados das entrevistas em profundidade realizadas em quatro 

empresas desenvolvedoras de produtos do RS e da survey aplicada em 
155 empresas desenvolvedoras de produtos do RS. 

 
No segundo momento, ocorreu a exposição do framework Gestão do Design na 

Prática proposto por Moreira (2016), com duração em torno de quinze minutos. Na 

sequência, foram distribuídos aos presentes a descrição do framework Gestão do 

Design na Prática do trabalho de Moreira (2016). Além disso, foi disponibilizado aos 

membros uma ilustração gráfica do framework impresso em uma folha A0, para que 

os participantes pudessem visualizar o desenho de forma mais adequada, bem como 

tornando possível a inserção de post-its ao longo do workshop, para incluir em cada 

etapa do mencionado modelo conceitual. 

Na terceira parte do evento, foram disponibilizadas duas horas e quinze minutos para 

análise e discussão entre os especialistas para geração de insights, possibilitando a 

adaptação do framework Gestão do Design na Prática, ao framework desta tese. 

Ao longo do workshop, houve a discussão em torno da construção deste framework a 

partir do modelo desenvolvido e validado por Moreira (2016). Inicialmente foram 

sanadas dúvidas dos especialistas quanto a utilização do processo de cocriação, 

reforçando a ideia de retroalimentar o PDP com a experiência dos consumidores.  

Como instrumentos para comprovação de evidências do referido workshop foram 

realizadas gravações de áudio e vídeo. Após a sua realização, foi feita a transcrição 

e limpeza dos dados, para posterior análise e desenvolvimento do framework. 

Ressalta-se que a proposta deste modelo conceitual foi a criação de layers de forma 

à complementar o framework Gestão do Design na Prática, construído por Moreira 

(2016), o qual será descrito no capítulo cinco. 
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3.1.4 Quarta Etapa 

A presente fase do estudo caracterizou-se como conclusiva-descritiva, de natureza 

qualitativa. Malhotra (2012) comenta que a pesquisa conclusiva pode ser utilizada 

para verificar os dados obtidos na etapa exploratória. 

De acordo com Mattar (2014), a maior parte dos estudos em marketing caracteriza-se 

como conclusivos-descritivos. A pesquisa descritiva consiste em reunir diversas 

pesquisas cujos processos apresentam importantes elementos convergentes. 

Após a elaboração da proposta de framework, apresentada no capítulo 5 desta tese, 

considerando-se as indicações obtidas com a realização de workshop apoiado por 

especialistas, percebeu-se a necessidade de o modelo conceitual, desenvolvido na 

referida etapa, fosse submetido a uma avaliação por especialistas na área da gestão 

do design. Cabe ressaltar que o workshop descrito na fase anterior, gerou insights 

para o framework proposto no capítulo 5.  

Diante disso, percebeu-se a necessidade da realização de um painel de especialistas 

na área para que avaliassem se o framework é viável para implementação nas 

empresas desenvolvedoras de produtos (Apêndice G). O painel de especialistas 

proposto ocorreu no dia 9 de maio de 2019, na sala 303 da Faculdade de Arquitetura 

da UFRGS, iniciando às 14h e findando às 17h (Apêndice H).  

O referido painel de especialistas possuía o objetivo de avaliar o framework para 

Incorporação de Experiências dos Consumidores (IEC). Segundo Pinheiro et al. 

(2013), o painel de especialistas pode fazer parte de uma pesquisa em dois momentos 

distintos: como parte de uma fase preliminar, em que contribui para o estabelecimento 

de bases para a investigação; ou então como parte da coleta de dados propriamente 

dita, seja como estratégia única de investigação. Ainda, pode ser utilizada de forma 

combinada com outros tipos de pesquisa realizados anteriormente no estudo. 

O painel de especialistas foi constituído por sete especialistas na área da gestão do 

design, gestão estratégica e do marketing. Além destes, havia o moderador, autor 

desse trabalho, e um aluno de graduação que controlou o áudio, vídeo e demais 

detalhes referentes à operacionalização do painel de especialistas. Assim, foi possível 
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realizar a avaliação do framework, objeto da presente tese, para uma posterior 

validação prática deste modelo conceitual.  

Diante disso, ajustaram-se possíveis lacunas e complementaram-se os aspectos 

apresentados na primeira versão do framework descrito no capítulo cinco deste 

estudo, de acordo com os ajustes sugeridos no painel de especialistas. Os 

especialistas foram identificados pela letra “F”, seguida do índice 1 a 7, de forma a 

não haver a sua identificação completa. O Quadro 8 apresenta o perfil dos 

entrevistados que participaram do painel de especialistas. O desenvolvimento do 

painel de especialistas é descrito a seguir.  

Quadro 8 – Perfil dos entrevistados que participaram do painel de 
especialistas 

 

 
(fonte: elaborada pelo autor) 

Nos vinte minutos iniciais, ocorreu uma breve apresentação do presente estudo, tendo 

em vista que alguns dos participantes desconheciam o trabalho. Diante disso, ocorreu 

a demonstração dos seguintes tópicos do referido trabalho: 
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a) objetivos geral e específicos; 
b) principais temas abordados ao longo da fundamentação teórica; 
c) framework Gestão do Design na Prática, proposto por Moreira (2016); 
d) framework proposto pelo presente estudo. 

Na sequência, foram distribuídos aos presentes uma cópia do capítulo desta tese que 

descreve o framework proposto. A partir de algumas provocações geradas pelo 

moderador, iniciou-se a discussão entre os integrantes do painel de especialistas, em 

torno do framework IEC. No que diz respeito aos instrumentos para analisar os dados 

coletados no referido painel de especialistas, foram utilizadas gravações de áudio e 

vídeo, que após a sua realização, foram submetidas à transcrição e, posteriormente, 

a uma organização dos dados. Portanto, após a transcrição, descreve-se a análise 

dos resultados obtidos, para serem realizados os ajustes ao framework proposto pela 

etapa anterior deste estudo. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O presente capítulo consiste na apresentação e análise dos resultados alcançados 

nas coletas de dados caracterizadas no capítulo anterior. Desta forma, são 

apresentados os resultados das quatro entrevistas exploratórias realizadas, nas 

empresas desenvolvedoras de produtos, bem como a descrição da survey aplicada. 

4.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS 

Em cada um dos tópicos deste item, será apresentada a análise da entrevista 

exploratória com os representantes de cada uma das empresas que participou desta 

etapa da pesquisa. 

4.1.1 Empresa Alfa 

A entrevista foi aplicada na empresa Alfa no dia 21 de abril de 2016, a qual teve início 

às 14h30min e término às 17h30min com o Supervisor de Engenharia, a Designer e o 

Assistente Comercial da Empresa. Primeiramente, foi apresentado um breve histórico 

da Empresa, para que se investigasse o contexto do mercado de atuação.  

A Indústria de Plásticos Alfa foi fundada em 12 de setembro de 1963, possuindo 52 

anos de existência. De acordo com o Supervisor de Engenharia, foi oriunda da 

criatividade dos seus quatro fundadores, que lançaram a primeira torneira de plástico 

brasileira – a Torneira Preta de Jardim. É considerada a líder absoluta no segmento 

de torneiras plásticas do Brasil. Presente nas casas de milhões de brasileiros, de 

acordo com informações extraídas do website da empresa, a Alfa se destaca por 

oferecer produtos de qualidade e boa relação de custo-benefício. Dispõe de um 

variado mix de produtos, oferece itens como: torneiras plásticas para uso variado, 

torneiras cromadas, registros, purificadores de água, suporte para garrafão, armários 

para banheiro, porta shampoo, assentos sanitários, tanques e lavatórios, caixas 

sifonadas, chuveiros e itens de jardinagem. 
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O Supervisor de Engenharia salientou que os produtos fabricados pela Alfa são 

produzidos sob rígidos padrões de qualidade e com matéria prima 100% virgem e 

certificada. Ainda, segundo ele, a Empresa é formada por quatrocentos funcionários, 

possuindo o faturamento de R$ 10.000.000,00 ao mês. É, segundo o Sebrae, uma 

empresa de médio porte (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2016). Após a realização de um briefing do sumário 

executivo da referida tese, bem como do protocolo a ser aplicado durante a entrevista, 

deu-se início a investigação do estudo. 

4.1.1.1 Empresa Alfa: organização da área de P&D 

No que diz respeito à existência de designers na Empresa, o Supervisor respondeu 

que há uma designer efetivada. Em relação a sua trajetória profissional, é graduada 

em Design pela UFRGS, com experiência em escritórios da área. A Alfa optou em 

contratar esse tipo de profissional, devido à necessidade de readequação da empresa 

ao mercado, fazendo com que sejam substituídos os escritórios de designers 

terceirizados. 

Até pouco tempo, a Empresa não possuía um profissional de design no seu quadro 

funcional. Existiam técnicos e engenheiros vinculados à área, pois a preocupação da 

Empresa era baseada apenas nos moldes dos produtos. O foco da Alfa, até então, 

era desenvolver um produto barato, simples de fazer, de produção e a manutenção 

fáceis, principalmente no que dizia respeito ao seu molde.  

Com o avanço das novas tecnologias e novas exigências do mercado, a Alfa está 

investindo no desenvolvimento de produtos mais bem elaborados. Isso a motivou a 

realizar a contratação de um profissional para o desenvolvimento de produtos.  

Ao verificar se a Alfa utiliza algum tipo de design-gráfico, embalagem ou produto, o 

Supervisor de Engenharia e a Designer comentaram que o design utilizado pela 

Empresa é o de produtos. O supervisor complementa que o desenvolvimento de 

embalagens é gerido pela equipe de Marketing e, a Alfa, o terceiriza. Ainda pondera 

que o setor de Marketing é recente, possuindo apenas três anos – desde 2013. Até o 

referido período, o design de embalagens e dos produtos ficava exclusivamente com 

a área da Engenharia, pois antes atuava apenas como uma área de projetos. O Setor 

era formado pelo pessoal técnico em mecânica que desenvolviam as embalagens. 
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Porém, salientou que essas últimas já saíram de linha. Complementou, ainda, que, 

atualmente, o setor de Marketing as terceiriza, pois esse é composto por um 

funcionário que não consegue atender toda a demanda da empresa. 

A preocupação anterior da Alfa era apenas na produção, focalizando-se nos moldes.  

Sob esse aspecto, o produto tinha que ser funcional e resistir ao local que seria 

utilizado. Atualmente, a empresa passou a se preocupar, também, com o projeto do 

produto em si, mantendo a sua funcionalidade, aumentando seu mix no mercado. Para 

exemplificar, de acordo com o Supervisor de Engenharia, um dos quatro fundadores 

da Alfa, sustentou que uma torneira deveria ser montada em no máximo dois 

segundos. Da mesma maneira, o desenvolvimento de outros produtos, também 

deveria seguir essa lógica, ter um produto simples, que seja instalado de forma prática 

e rápida. 

Foi dessa forma que desenvolveu a torneira preta de jardim, que não possui um 

sistema de porcas, nem de fechamento, apresentando cabeça rosqueada para abrir e 

fechar, sendo ela projetada para resistir diferentes pressões, conforme as 

necessidades das redes de abastecimento de água do País. 

A Alfa possui uma área de P&D, formada apenas pelos dois entrevistados (Supervisor 

de Engenharia e Designer), além de ser apoiada por uma empresa de consultoria 

externa, que está voltada para área de marketing e embalagem. Anteriormente, a área 

de Marketing da Empresa terceirizava somente o serviço do desenvolvimento de 

embalagens, devido às questões organizacionais. Isso possibilitou a redução de 

custos referentes ao pessoal próprio. Contudo, atualmente, centralizou as operações 

da área de design de embalagem em uma única empresa terceirizada, que 

desempenha um importante papel no processo de P&D. O contrato de terceirização 

tem validade de um ano, pois existe uma tendência de ampliação do escopo de 

atuação do P&D interno.  

4.1.1.2 Empresa Alfa: subsídios para o processo do desenvolvimento de produtos 

Ao investigar como a Empresa obtém informações para o desenvolvimento dos 

produtos, o supervisor comentou que a demanda do mercado se origina na equipe de 

gerentes regionais, que transmitem informações sobre os produtos existentes no 
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mercado. Isso pode ser evidenciado em alguns dos trechos extraídos da transcrição 

da entrevista: 

“Os gerentes dizem que existe determinado produto, quem sabe 
a Alfa tem interesse em fazer?”. 

“Tal produto, os clientes pedem que disponham de determinada 
funcionalidade.”. 

"Eu vi que determinado cliente do Brasil, está adquirindo 
determinado produto para fazer tal coisa...”. 

Diante das colocações, percebe-se que os gerentes estão envolvidos com o cliente 

final, as lojas de materiais de construção e os atacadistas. Além disso, informações 

são obtidas através de pesquisas na internet e compras de materiais dos 

concorrentes, com o intuito de fazer investigações em torno desses aspectos. 

A Designer comentou que as referências dos tipos de materiais que a equipe busca 

na internet são diferentes (Designer e Supervisor de Engenharia), como padrões de 

imagens, entre outros. As buscas realizadas pelo supervisor são aspectos mais 

mecânicos, que segundo a Designer:   

“Ele desenvolve de acordo como vai acontecer devendo ser 
feito, vai direcionando isso para um caminho.”. 

No entanto, as buscas realizadas pela Designer possuem uma visão um pouco 

diferente, havendo uma preocupação mais genérica. A Designer comenta ainda que: 

“A graduação, dependendo da área do conhecimento, leva o 
profissional a uma linha de raciocínio, fazendo com que a pessoa 
aprenda a fazer daquela maneira, mais lógica, sendo que as 
lógicas ficam interagindo o tempo todo no P&D da Empresa.” – 
referindo-se à integração entre o Supervisor de Engenharia e a 
Designer. 

De acordo com a Designer, quando trabalhava em escritórios de projetos, ao 

desenvolver os produtos pensava que possuía uma noção adequada sobre o que 

estava desenvolvendo. Contudo, concluiu que não possuía, pois quando existe um 
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contato mais próximo da Empresa, há diversos detalhes que não eram percebidos 

antes, na condição de projetista. 

Ao investigar o modelo do processo de desenvolvimento de produtos utilizado pela 

Alfa, a Designer afirma que não existe um modelo sistematizado, pois depende da 

forma que a demanda chega até o setor. Assim, dependendo da maneira como o 

produto chega, ou de acordo com a experiência que a equipe possui com produtos 

semelhantes, interfere diretamente no desenvolvimento, mas no geral, os produtos 

são desenvolvidos de forma semelhante.  

O supervisor descreve como ocorre o desenvolvimento de produtos na Alfa, em 

seguida demonstra através de ilustração gráfica, a qual passou recentemente por uma 

reformulação na empresa, conforme evidencia a Figura 10. 

De acordo com o Supervisor de Engenharia, atualmente todos os produtos são 

desenvolvidos internamente, tendo em vista que a consultoria externa possibilita 

apenas um direcionamento, ou seja, as informações que não chegam até a Alfa, a 

terceirizada que realiza a comunicação, quanto a: 

“Demanda de mercado, informações do mercado, verificando 
lacunas mercadológicas.”. 

No entanto, existem outras informações que o comercial recebe da consultoria, as 

quais possuem outro enfoque, pois a empresa terceirizada auxilia a área comercial na 

investigação de novos mercados. O último projeto realizado pela consultoria, de 

acordo com o supervisor foi a realização de pesquisas com gerentes regionais pelo 

Brasil, gerida pela área comercial. Ao investigar sobre as iniciativas para 

desenvolvimento da embalagem, projeto e design dos seus produtos, o Assistente 

Comercial afirma que a consultoria estuda o mercado para desenvolver as 

embalagens, de acordo com as necessidades impostas pelo público-alvo. 
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Figura 10 – Processo de desenvolvimento de produtos na empresa Alfa  

 
(fonte: elaborado pelo autor)9 

 
9 Figura elaborada pelo autor com base nos dados fornecidos pela empresa Alfa 
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4.1.1.3 Empresa Alfa: coordenação das atividades do design 

Ao verificar sobre a forma de coordenar atividades do design na Empresa, segundo a 

Designer, podem originar da percepção dela, caso surja algo, há espaço para 

participar. No entanto, geralmente as demandas são oriundas da área comercial, do 

Gerente Industrial, Supervisor e também através da consultoria.  

O Supervisor de Engenharia pondera que as demandas de produtos pelo mercado 

são consideradas entradas para o desenvolvimento de novos produtos. Porém, a 

forma de concebê-los faz com que sejam pouco significativas as entradas para o 

desenvolvimento de novos produtos. Nesse quesito, torna-se útil a percepção da 

Designer e do Engenheiro Mecânico.  

A Designer comenta que cada um da equipe, de acordo com o seu entendimento, 

busca subsídios para solucionar as questões investigadas. No que diz respeito ao 

controle das atividades de design, o Supervisor de Engenharia comenta que existem 

três reuniões mensais, sendo que em uma a Designer participa e, a nas outras duas, 

o Supervisor de Engenharia participa, as quais são detalhadas a seguir: 

a) reunião da Designer com a consultoria externa: objetiva o 
alinhamento dos produtos em desenvolvimento, para que sejam 
trocadas informações de caráter técnico, a respeito do conceito dos 
produtos; 

b) reunião do núcleo de inovação: formada pelos gerentes corporativos, 
supervisor de P&D, marketing e consultoria externa, que objetiva discutir 
os caminhos estratégicos sobre o processo de inovação e o 
desenvolvimento de novos produtos; 

c) reunião de produtos: composta pelo coordenador de produção, PCP, 
marketing, comercial, consultoria externa e gerentes corporativos que 
procura demonstrar os produtos lançados no período anterior, 
repercussão, andamento dos produtos lançados, possibilitando o 
acompanhamento sobre o desenvolvimento de novos produtos, quanto 
aos prazos. Além disso, o integrante da área comercial apresenta a 
repercussão do mercado sobre os produtos previamente lançados. 

 
Existe uma fila de espera para o desenvolvimento de produtos, pois há um 

cronograma a ser seguido, em que muitas vezes, não é possível aguardar as 

respostas nas reuniões. A partir dessa necessidade, existe um contato mais próximo 

com o Gerente Corporativo Industrial, o setor de Engenharia é subordinada a ele, e 
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duas vezes ao dia, o dirigente desloca-se ao setor de P&D para acompanhar o 

desenvolvimento das atividades.  

Esse profissional tem uma relevante experiência na Empresa e, por isso, dispõe de 

um significativo conhecimento sobre as necessidades e objetivos da Alfa, já 

deliberadas pela Direção da Empresa. Nesse sentido, percebe-se que através das 

reuniões se pode tornar possível aplicar o modelo DART proposto por Prahalad e 

Ramaswamy (2004b).  

Quanto às metas e indicadores utilizados pela Empresa, ainda se encontram em fase 

de desenvolvimento, pois a Alfa está passando por uma reformulação no seu 

Planejamento Estratégico. Nesta revisão, dentre outros aspectos, serão 

desenvolvidos os índices para os setores que ainda não possuíam.  

Portanto, o P&D até o momento da entrevista, não possui indicadores. Enquanto não 

é implementado o referido índice, a área de P&D utiliza como balizador (sem 

cobranças da direção) o índice medido pelo Sindiplast (Sindicato das Indústrias de 

Plástico), que representa o quanto agrega os novos produtos no faturamento bianual 

da Empresa, a partir do primeiro faturamento do novo produto desenvolvido. A média 

anual tem sido de 6,5%.  

Em relação ao referido indicador, a Alfa atingiu 8% no presente ano. Outro aspecto 

investigado consiste na participação da Designer no desenvolvimento de produtos, 

afirmando que hoje em dia todos os produtos a serem desenvolvidos passam por ela. 

A exceção é quando ocorre apenas uma alteração técnica no produto, pois de acordo 

com o Supervisor de Engenharia, na Alfa: 

“Ainda existe uma ideia de utilizar a produção de forma 
simplificada, racional.”. 

A Designer complementa: 

“Um novo produto pode ser desenvolvido através da variação de 
outro artefato que foi descontinuado e, a partir disso, se faz a 
variação desse objeto.”.  

Portanto, o caso mencionado acima ocorre por uma readequação no molde, havendo 

apenas a inserção da Engenharia nesse aspecto. A partir dessa necessidade, há uma 
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reunião prévia com o comercial, direção, que chegam a um ponto em comum quanto 

ao desenvolvimento desse produto. 

Conforme Benatti e Silva (2015), no momento que o mercado direciona cada vez mais 

sua atenção para os clientes, como um dos principais interlocutores entre estes e as 

empresas, é necessário que o designer otimize sua comunicação com o cliente para 

obter resultados mais adequados aos projetos que desenvolve. Diante disso, 

desenvolve-se o produto, de acordo a adequação realizada. 

4.1.1.4 Empresa Alfa: comunicação e relacionamento do P&D com demais equipes 

na empresa 

Ao investigar as formas que a Designer se comunica com os demais integrantes da 

Alfa, segundo a respondente, quando há dúvidas, questionamentos ou a necessidade 

para o desenvolvimento do projeto dar continuidade, vai ao encontro de respostas, 

podendo acontecer antes das reuniões mensais, as quais foram elencadas. 

Normalmente as pessoas envolvidas no processo do desenvolvimento de 

determinados produtos, se dirigem ao P&D para trocar ideias com a Designer.  

De acordo com o Supervisor de Engenharia, a equipe da linha de produção, 

principalmente as mulheres deveriam ser ouvidas, ao longo do processo de 

desenvolvimento de produtos, pois são mais críticas que os homens e se encontram 

ligadas aos produtos no dia-a-dia. A Designer ainda complementa essa informação 

comentando que:  

“A Alfa desenvolve produtos que todo mundo usa.”. 

Diante disso não é preciso haver um nicho especializado de pessoas para avaliarem 

os seus produtos, podendo assim utilizar a sua equipe interna. Para o supervisor, os 

produtos lançados até o presente momento já existiam no mercado, havendo um 

redesenho, através de uma inovação na questão produtiva, tornando-o mais barato, 

mais simples. No entanto, se fosse algo novo, seria preciso ajuda de pessoas 

envolvidas no processo produtivo, sendo necessário investigar às suas percepções 

sobre os produtos. No que diz respeito à participação dos integrantes da área 

produtiva no desenvolvimento de produtos, quanto às sugestões de melhorias, 
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segundo o Supervisor de Engenharia, eles participam, mas existem poucas novas 

ideias.  

A Alfa possui dois programas: um é a caixa de sugestão, na qual são inseridas as 

ideias de melhorias pelo pessoal do chão de fábrica, sobre os produtos produzidos. O 

outro programa são os CCQ – Círculos de Controle de Qualidade – fazendo parte 

do PGQP (Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade), embora já existisse 

anteriormente à adesão do PGQP. Até aquela data, não havia sido recebido nada 

considerável em questão de produto, sendo apenas em relação às questões pessoais 

do funcionário, percebendo-se que não foi instituída a cultura de participação na 

Empresa. A Designer reforça que não existe o hábito das pessoas darem sugestões 

e que, talvez, seja necessário que a equipe do P&D os procure para que deem 

opiniões: 

“Com isso, talvez seja criado o hábito de darem a sua sugestão, 
pois talvez precisem fazer parte do processo para darem a sua 
contribuição.”. 

Portanto, o supervisor considera que se existir um retorno financeiro, de acordo com 

a complexidade da ideia, a tendência é de que as pessoas comecem a participar de 

forma efetiva.  

Ao verificar sobre a influência da Designer no processo de compra de insumos, o 

Supervisor de Engenharia afirma que atualmente ela não interfere. A Designer 

comenta, que caso tenha uma oportunidade, existindo uma inovação nesse sentido, 

há uma abertura por parte da Empresa:  

“Incorporar um novo material, no caso dos insumos utilizados 
pela Alfa é algo mais complexo, embora existam diversas 
possibilidades há uma restrição de custo.”. 

A Designer afirma que a área de compras já se encontra otimizada para a matéria 

prima, hoje não existindo uma demanda. Ainda pondera que a matéria prima muitas 

vezes acaba sendo modificada mais pela performance que o processo necessita, do 

que através de uma característica necessária: 
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“De forma estética, ou funcional, podendo-se dizer que a 
funcionalidade do produto e a performance no processo vão 
mandar na matéria prima, mais que os demais elementos.”. 

4.1.1.5  Empresa Alfa: participação dos clientes no desenvolvimento dos produtos 

Quanto à participação dos clientes no processo de desenvolvimento dos produtos, o 

supervisor afirma que a voz dos clientes é transmitida pelos gerentes regionais e 

através do SAC, no qual são registradas as reclamações dos clientes que são 

utilizadas para o aprimoramento dos produtos. De acordo com o supervisor, no 

momento que chega uma reclamação de um produto defeituoso, realiza a sua 

substituição no mesmo instante, coletando o produto defeituoso e trazendo para a 

empresa, com o intuito de analisar o que ocorreu com o mesmo comenta:  

“Se foi o cliente que se excedeu, ou se houve falha de processo, 
é necessário deixá-lo mais resistente.”. 

Diante disso, o responsável por realizar a inspeção da qualidade do produto é o 

próprio Supervisor de Engenharia, além de contar com o auxílio do Coordenador de 

Produção. De acordo com o Supervisor de Engenharia, alguns anos atrás a Empresa 

aderiu ao padrão MEG (Modelo de Excelência da Gestão) na régua de 250 pontos 

(Cadernos de Compromisso com a Excelência). Ressalta ainda que a Empresa 

pretende atingir a maturidade no modelo, necessitando adotar os Cadernos Rumo à 

Excelência de 500 pontos, um dos quesitos do critério 7 consiste em “ouvir o cliente.”  

A Empresa também participa, como já citado, do PGQP (Programa Gaúcho de 

Qualidade e Produtividade) e se encontra evoluindo nesse aspecto para o futuro. No 

que diz respeito aos canais de comunicação disponíveis para que os clientes façam 

suas considerações, o Assistente Comercial comenta que a Empresa possui um 

serviço de atendimento 0800, e-mail, formulário de contato no Website, Fanpage no 

Facebook. O Website havia sido reformulado na semana anterior à entrevista, 

possuindo um atendimento on-line (chat), que está direcionando o chamado à área 

comercial – fale com nossos atendentes.  

O suporte e a manutenção do Website e da Fanpage da Alfa é realizado por uma 

empresa terceirizada, também ocorre o monitoramento e impulsionamento das redes 

sociais. Quanto aos tipos de informações que são recebidas por esses canais, o 
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Supervisor de Engenharia comenta que predominantemente são as reclamações de 

clientes, tendo em vista que: 

“É raro alguém sair de sua zona de conforto e entrar em contato 
com a empresa para elogiar.”. 

Segundo Kotler e Keller (2013), em torno de 95% dos clientes insatisfeitos não 

reclamam, apenas deixam de comprar. Diante disso, a Designer pondera que caso o 

cliente tenha o seu problema resolvido, pode gerar mais impacto para o negócio, 

diferente a um cliente que não tenha problema com os produtos.  

A partir das ponderações realizadas pelos autores, percebe-se a necessidade dos 

consumidores tornarem-se parte do projeto de desenvolvimento de produtos, para que 

expressem suas insatisfações com os produtos, pois simplesmente considerar que os 

consumidores não possuem insatisfação, pela falta de registrado quanto aos seus 

desapontamentos, é insuficiente. 

Ao investigar se a empresa possibilita que o cliente final opine sobre os produtos da 

Alfa, de forma a se sentir participante ativo no desenvolvimento de produtos, o 

Assistente Comercial afirma que, devido à produção ocorrer em larga escala, se torna 

difícil realizar alterações nos produtos para cada cliente.  

A Empresa não possui serviços agregados aos produtos, sendo que o único 

diferencial quanto aos serviços é a garantia extra ofertada apenas na linha premium e 

no purificador (selo do Inmetro). 

4.1.1.6 Empresa Alfa: participação da direção no desenvolvimento dos produtos 

Ao investigar a participação da Direção no processo de desenvolvimento dos 

produtos, segundo o Supervisor de Engenharia, nos últimos anos, a Direção não 

interferiu mais no desenvolvimento, ficando a cargo do Gerente Corporativo Industrial 

coletar a demanda oriunda da área Comercial. No entanto, a decisão final é da 

Direção, após receber todo o estudo realizado com apenas algumas variações nos 

produtos, possibilitando a Diretoria escolher e decidir o produto mais adequado.  
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Diante disso, conforme observa Wolff et al. (2011), o uso do design na Alfa, é utilizado 

em ambientes mais táticos que estratégicos, ocorrendo de forma mais gerencial, o 

utilizando como integrador e diferenciador, ao invés de ser transformador. 

4.1.1.7 Empresa Alfa: o uso do design 

Ao verificar sobre o significado do design, o Supervisor de Engenharia afirmou que é 

uma maneira diferente de observar o uso daquele objeto, possibilitando uma inovação. 

Na visão dele, tudo é muito simples, objetivo, pensando como um padrão do mercado, 

pois o cliente utiliza até hoje, sendo esta uma característica da empresa que iniciou 

sem um PDP estruturado, possuindo foco na produção. 

O design traz outros fatores, agregando novos elementos, que torna possível uma 

forma diferente de ver o uso do produto. Quanto às vantagens e desvantagens obtidas 

com o uso do design, segundo o Supervisor de Engenharia: 

“As vantagens são que os designers trazem ideias, as quais o 
engenheiro nunca havia pensado antes.”. 

“O designer também auxilia na área da qualidade (5W2H), 
possibilitando a integração com as áreas de P&D e quanto a 
proximidade com o processo.”.  

Diante disso, de acordo com o Supervisor de Engenharia, a Empresa se encontra 

satisfeita com o uso do design. No que tange às desvantagens, o supervisor aponta 

uma fragilidade, pois os designers, no ambiente interno das empresas, são muito 

questionadores e os profissionais de escritórios de design podem ter maiores 

dificuldades, pois:  

“A graduação é uma coisa e na prática é outra e acabam 
perdendo o foco, já que pensam – o céu sendo o limite.”. 

Entretanto sabe-se que a função dos designers é exatamente como é descrito pelo 

Supervisor de Engenharia, que talvez seja num primeiro momento desvantagem, 

entretanto no longo prazo, esse pensamento traz resultados positivos. A Designer 

considera que a proximidade do design com o processo fabril, traz muitas respostas 

aos porquês, devido a essa integração: 



92 

“É demais e rompe muitas barreiras, devido a sua 
complementaridade.”. 

Pondera ainda que através da tecnologia disponibilizada, o desenvolvimento de novos 

produtos (prototipagem, softwares) torna-se mais facilitado, perante a época do uso 

da prancheta. 

4.1.1.8 Empresa Alfa: planejamento de marketing e relacionamento com o mercado 

Ao verificar a maneira pela qual são formulados os objetivos estratégicos do 

desenvolvimento de produtos da Alfa, o Supervisor de Engenharia afirma que esse 

aspecto, na visão da Empresa: 

“Consiste em elaborar os produtos que sejam mais baratos e 
duráveis.”. 

“A Alfa não é inovadora nesse sentido, enquanto a concorrente 
X comercializa cinco mil torneiras, a Alfa vende um milhão.” 

Para o supervisor, no ano de 2016, ocorreu uma tendência para que o objetivo da 

Empresa fosse reformulado, havendo a necessidade da elaboração de metas e 

indicadores para o desenvolvimento de produtos. Quando investigada a existência de 

planejamento das ações de marketing na Empresa, o Assistente Comercial considera 

que são desenvolvidas exclusivamente pelo setor Comercial, a partir das demandas 

oriundas dos gerentes regionais que identificam a necessidade do mercado.  

A partir disso, cria-se promoções voltadas aos dois canais (atacado e varejo) de 

vendas da Empresa. O Supervisor de Marketing apenas dá o apoio, no que diz 

respeito ao fornecimento de informações, layout, promoções e materiais de divulgação 

e comunicação.  

No que diz respeito ao acompanhamento das tendências de mercado, segundo o 

Assistente Comercial, é realizado pelos gerentes regionais que verificam a 

necessidade dos seus clientes e informam o gerente local.  

Quanto à frequência de visitas em feiras de negócios, o Supervisor de Engenharia 

comenta que a equipe visitou a Construsul, em Porto Alegre, e a Empresa participou 
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da Feicon em São Paulo. Entretanto, sobre a participação em feiras internacionais, a 

equipe não participa dessas feiras. 

Ao investigar a segmentação do mercado da Empresa, o assistente comercial afirma 

que a Alfa segmenta de duas formas: atacado e varejo – formado por lojas de 

materiais de construção, pois o público-alvo dos produtos da Alfa são pessoas 

pertencentes à classe social C, pelo fato de ser um produto de baixo valor de 

aquisição.  

A Empresa identifica que os seus principais clientes, como de Atacado (70%) e de 

Varejo (30%), no entanto está ocorrendo uma mudança na Empresa para atender 

principalmente o varejo. Por isso, estão sendo tomadas ações, no sentido de criar 

novas embalagens, trabalhar o design para se adequar ao varejo.  

No que tange a interferência dos principais clientes no desenvolvimento de produtos, 

o respondente comenta que internamente são desenvolvidas pesquisas, nas quais se 

solicitam sugestões, comentários dos clientes sobre os produtos, mas essa percepção 

não é muito boa, concordando com os aspectos apresentados por Zhang e Chen 

(2008). 

As pesquisas são realizadas principalmente em novos produtos recém lançados que, 

segundo o Assistente Comercial, são realizadas por e-mail (malas diretas, e-mail 

marketing) encaminhadas aos clientes do varejo, com frequência semestral. No 

atacado são entrevistados os vinte maiores clientes, solicitando que o gerente regional 

aplique ao responsável da empresa. 

Sobre as formas que a Empresa observa os seus concorrentes, de acordo com o 

Supervisor de Engenharia, a Alfa se destaca na concorrência através do preço, 

qualidade e durabilidade dos seus produtos, também devido à tradição que possui 

junto ao mercado.  

De acordo com o Assistente Comercial, são realizadas pesquisas de mercado em 

relação aos preços praticados, desenvolvendo diversas ações nesse sentido. 

Também são trocadas as informações entre os gerentes regionais, através de um 

grupo no WhatsApp. Foi criado um grupo para todos os gerentes, especialmente para 
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esse tipo de informação relativa aos produtos. Ainda, cada gerente criou um grupo 

para os seus representantes, exclusivamente para discutir a questão do mercado.  

Portanto, em relação à manutenção do cadastro de clientes, o Assistente Comercial 

afirma que a base de clientes é de dez mil, mas o sistema não se encontra totalmente 

atualizado. A cada cliente novo, realiza-se um cadastro no site, sendo feita uma 

análise financeira, para que após ocorra a liberação do cliente para compras. Os 

clientes já cadastrados, há mais de seis meses sem compras, são encaminhados para 

o financeiro realizar uma nova análise. 

4.1.1.9 Empresa Alfa: considerações gerais 

Ao finalizar a análise na empresa Alfa, torna-se possível descrever algumas 

considerações sobre a mesma. A Alfa encontra-se no nível 3 – design como processo, 

conforme Kretzschmar (2003), pois desenvolve produtos padronizados, com baixo 

valor agregado, destinados a classes sociais mais baixas, pois, até pouco tempo, o 

seu posicionamento de mercado era de ser uma marca de produtos baratos e 

duráveis.  

Ocorre que, no ano de 2016, foi contratada uma profissional de design para atuar 

juntamente com o engenheiro na área de P&D. Com a referida contratação, houve 

uma redução da terceirização do processo de design, possibilitando a empresa iniciar 

uma mudança no seu processo de desenvolvimento de produtos, de forma a trabalhar 

a diferenciação. Também existe a necessidade de que o profissional de design esteja 

em sintonia com a área comercial. 

Os programas de qualificação MEG e PGQP possibilitarão à empresa aperfeiçoar os 

seus processos produtivos, fazendo com que o foco na produção migre para o valor 

do cliente, possibilitando a aplicação do modelo DART, proposto por Prahalad e 

Ramaswamy (2004b). No entanto, o mecanismo de alimentação das informações 

sobre as considerações dos consumidores, utilizado pela Alfa, é alimentado pela área 

Comercial, através de seus representantes. 

Há um pensamento que emerge na Empresa, no sentido de desenvolver produtos 

com maior valor agregado, ou até mesmo produtos complementares aos que estão 

sendo desenvolvidos. Diante disso, torna-se fundamental a inserção das experiências 
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dos consumidores para que auxiliem a Empresa no que diz respeito a implementação 

de projetos de novos produtos, de forma a se beneficiar com a disseminação da 

cocriação de valor. 

Diante disso, torna-se necessário definir um canal direto pelo qual os clientes finais 

possam participar ativamente, pois, atualmente, a Empresa não o possui, apesar de 

existir o SAC, que está mais focado em reclamações de produtos. 

Verifica-se, também, a necessidade do desenvolvimento de indicadores de 

desempenho para a área de P&D, possibilitando que se volte ao desenvolvimento de 

novos produtos e não ficando apenas no processo de adequação de moldes, 

retornando à agregação de valor aos seus produtos, tornando possível o seu 

reposicionamento de mercado, ampliando o mix de produtos comercializados aos 

seus clientes-alvo. 

Quanto às contribuições da Empresa para o presente estudo, essas são referentes à 

identificação dos meios pelos quais as informações de mercado chegam até a área 

de desenvolvimento de produtos da Empresa, possibilitando o desenvolvimento do 

modelo DART de Prahalad e Ramaswamy (2004b).  

Como a Empresa, a partir de 2016, contratou uma designer para trabalhar em conjunto 

com o engenheiro da área de desenvolvimento, a ideia é que a organização foque no 

desenvolvimento de produtos com maior valor agregado. Diante disso, a tendência é 

que com a inserção do design e da equipe comercial nesta área, os produtos passem 

a se diferenciar dos demais existentes no mercado, possibilitando uma agregação de 

valor ao produto ofertado pela Alfa.  

4.1.2 Empresa Beta 

Neste tópico, são apresentados os resultados alcançados pela investigação realizada 

na agroindústria multinacional de médio porte, que possui unidade do Rio Grande do 

Sul. Foram verificadas as relações do processo do design com a gestão do design em 

nessa Empresa desenvolvedora de produtos. A entrevista ocorreu na sede da Beta, 

em 16 de maio de 2016, iniciando às 14h e findando às 16h30min, com o Gerente de 

Desenvolvimento de Produtos de Colheitadeiras. Apresenta-se a seguir o histórico da 

Empresa. 
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A Beta é fabricante e distribuidora, em nível mundial, de equipamentos agrícolas, 

controlando uma das marcas mais conhecidas no mercado. A empresa possui sede 

principal nos EUA e encontra-se inserida em mais de 140 países. Oferece ao mercado 

uma linha completa de produtos, incluindo tratores, colheitadeiras, equipamentos para 

fenação e forragem, pulverizadores, equipamentos para preparo de solo, implementos 

e peças de reposição. Iniciou, no Brasil em 1996, adquirindo uma líder de mercado de 

tratores. A Beta possui foco no fornecimento de soluções de alta tecnologia aos 

produtores rurais que alimentam o mundo. A unidade de Canoas possui 1.150 

funcionários, com um faturamento anual, em torno de R$ 266 milhões. 

4.1.2.1 Empresa Beta: organização da área de P&D 

Ao verificar se a empresa Beta possui profissionais de design, o respondente 

comentou que há diversas pessoas nesta área na unidade brasileira, no 

Departamento de Engenharia, possuindo cinquenta pessoas relacionadas à área do 

Design. Quanto ao perfil desses profissionais, podem ser desde projetistas até 

especialistas em determinada área como na transmissão hidráulica, cabines, elétrica, 

pois a Empresa optou por contratar esse tipo de profissional no desenvolvimento de 

produtos. O time de engenharia global, a Empresa possui cerca de quinhentos 

profissionais na área do design.  

No que diz respeito aos tipos de design utilizados, por ser uma empresa de 

desenvolvimento de produtos, todas as formas são desenvolvidas – gráfico, produto, 

embalagens, sendo que o design é de suma importância para a Beta, pois trata-se de 

uma organização que busca a inovação, de acordo com os aspectos apresentados 

por Borja de Mozota (2003) e Ruschel e Bernardes (2014).  

A estrutura organizacional da Empresa, em nível global, possui uma área de P&D, 

constituída por um Diretor Global e, abaixo dele, existem diversas equipes nas demais 

filiais da empresa. Na unidade brasileira, o time é composto por um gerente, dois 

especialistas e seis designers, vindo ao encontro de Borja de Mozota (2003), quanto 

à necessidade do profissional de design estar inserido em todas as áreas da 

organização.  
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4.1.2.2 Empresa Beta: subsídios para o processo do desenvolvimento de produtos 

A empresa Beta possui um Handbook AMPIP (A Major Product Introduction 

Procedure), que é um livro de coordenação de projetos e, dentro deste, há diversos 

KPIs (Key Performance Indicator) que devem ser atingidos.  

Existem cinco fases de desenvolvimento do projeto. Cada fase possui um – Gate 

Approval – passagem de aprovação, em que há um sênior staff –  grupo composto 

por oito pessoas da vice-presidência, que dependendo do tamanho do projeto, 

principalmente em valores acima de US$ 15 milhões, realiza a aprovação de cada 

fase na linha de produtos, vindo ao encontro dos fatores apresentados por Lamb e 

Tamagna (2010).  

O processo de desenvolvimento de produtos da Empresa, também é seguido pelo 

Handbook AMPIP, existindo diversas fases e KPIs que devem ser atingidos, para que 

cada etapa possa ser ultrapassada. Os KPIs podem ser de custo, performance, horas 

trabalhadas e esses documentos são coordenados por um gerente de projeto, levando 

em consideração todas as entregas dos departamentos que avaliam e desenvolvem 

os relatórios necessários, para serem apresentados aos gerentes que verificam a 

necessidade de melhorias ou a aprovação dessas fases.  

Os designers encontram-se ligados diretamente ao processo de desenvolvimento dos 

novos produtos. Após as linhas de tendência serem desenvolvidas, eles são 

responsáveis em dar a forma, avaliar a aplicação, verificando se aquele produto 

desenvolvido é suficientemente adequado para suportar as necessidades de campo.  

4.1.2.3 Empresa Beta: coordenação das atividades do design 

Ao investigar as formas com que as informações do mercado são obtidas para o 

desenvolvimento de produtos, verificou-se que essa tarefa é realizada pela equipe de 

Inteligência de Marketing. Essa é responsável por analisar as necessidades do 

mercado, tendências dos clientes, busca de novos produtos, itens de segurança, 

tecnologia e de conforto, diante disso, ocorre o desenvolvimento de produtos.  

Quanto à coordenação das atividades do design, devido a Empresa possuir um porte 

significativo, existem diversas formas de coordenar os projetos, sejam elas na 
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engenharia, compras ou na manufatura, vindo ao encontro dos aspectos apontados 

por Cooper et al. (2011). 

4.1.2.4 Empresa Beta: comunicação e relacionamento do P&D com demais equipes 

na empresa 

No que tange à comunicação do designer com os demais integrantes da equipe, a 

Empresa não dispõe de canal específico para comunicação entre as equipes. O 

Designer possui a liberdade de se expressar com os demais membros da equipe. O 

relacionamento do designer com os envolvidos na linha de produção ocorre pelas 

reuniões semanais, nas quais há participação de todos os departamentos envolvidos 

com os produtos – Engenharia, Manufatura, Compras, Qualidade, Gerenciamento de 

Produto, Gerenciamento de Projeto, Marketing.  

Nessas reuniões os produtos são apresentados, o caminho mais adequado é firmado 

e as decisões são tomadas, ocorrendo a busca do desenvolvimento de formas de 

integrar o design no ambiente organizacional, como citam Borja de Mozota (2003). A 

comunicação entre os integrantes da linha de produção, para o desenvolvimento de 

produtos, é dada pela interação com o time de P&D, que desenvolve os produtos, no 

que diz respeito às sugestões de melhorias nos produtos.  

O designer influencia nos processos de compra dos insumos para produção, pois ele 

pode determinar isso devido às necessidades de projeto, ou pelas sugestões de 

fornecedores, sobre onde e de que forma os insumos devem ser adquiridos. 

4.1.2.5 Empresa Beta: participação dos clientes no desenvolvimento dos produtos 

No que tange à participação dos consumidores no processo de desenvolvimento dos 

produtos, o gerente afirma que o cliente participa através de pesquisas realizadas pelo 

time de inteligência da empresa – VOC – Voice of Costumers. Levam em consideração 

quais as necessidades dos clientes, novas tendências, o que pode ser aplicado nesse 

momento e nos produtos da Empresa, concordando com a integração do marketing e 

do design apresentada por Steigleder e Tonetto (2013). Existe ainda outra pesquisa 

livre, na qual o cliente pode dizer o que seria bom para determinados produtos, como 

por exemplo, que possa colher mais, colher um produto de capacidade significativa, 

que consuma menos combustível ou, então, colha mais rápido. 
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Ao investigar os fatores que compõem os objetivos estratégicos do desenvolvimento 

de produtos, são relacionados ao Roadmap de produto. É verificado o que será 

adquirido, fornecido, as expectativas dos clientes que irão adquirir o produto, a 

necessidade de clientes adquirirem esse produto para o mercado do Rio Grande do 

Sul, conforme o Gestor: 

“Caso precise de um trator que vá até a fruta, uma colheitadeira 
que ande em terrenos bem inclinados e no mercado do centro-
oeste, são necessárias colheitadeiras maiores.”.  

4.1.2.6 Empresa Beta: participação da direção no desenvolvimento dos produtos 

No que diz respeito à participação da Direção no processo de desenvolvimento dos 

produtos, esta ocorre através das definições do que será desenvolvido em cada 

produto, além das aprovações durante algumas fases dos projetos. 

4.1.2.7 Empresa Beta: o uso do design 

Segundo o Gestor, o uso do design, é uma necessidade para a Empresa, pois sem o 

design não teria como se ter sucesso no negócio, tendo em vista que se encontra 

embasada no desenvolvimento de produtos como tratores, colheitadeiras, 

plataformas, implementos agrícolas, silos de armazenamento. Assim, não haveria 

possibilidade de existir a produção sem o uso do design, sendo a base de tudo, vindo 

ao encontro do conceito apresentado pelo DMI (DESIGN MANAGEMENT INSTITUTE, 

2013). 

4.1.2.8 Empresa Beta: planejamento de marketing e relacionamento com o mercado 

Para que ocorra o planejamento de marketing da Empresa, há uma equipe de 

inteligência de mercado que trabalha na área do marketing e desenvolve um mapa 

das necessidades dos clientes, através da VOC. Verificam se os consumidores 

aceitariam os produtos de uma determinada forma, direcionando os objetivos para 

serem conduzidos nos próximos produtos.  

A Empresa procura acompanhar as tendências de mercado, realizando pesquisa com 

os clientes, analisando a concorrência, verificando o que está sendo produzido, 

analisando as tendências globais, ou seja, não somente as tendências nacionais. A 
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empresa Beta procura estar presente na maioria das feiras ligadas ao agronegócio 

que existem no País e no mundo. 

A equipe de inteligência analisa a concorrência pelas tendências de mercado, por 

pesquisas diversas, como a Market Share disponibilizada pela Anfavea. A partir 

desses aspectos, verificam os concorrentes que estão com margens maiores, mais 

vendas, quais os tipos de produtos que estão sendo entregues, qual a tendência dos 

consumidores em relação a determinados nichos de mercado.  

Quanto aos canais de comunicação, a Empresa possui um serviço de atendimento 

0800, constituído por uma equipe de treze pessoas, dedicadas a ouvir os seus clientes 

em relação às reclamações, sugestões, considerações de melhorias, problemas que 

podem acontecer no campo. Além deste canal, dispõe de uma equipe de pós-venda, 

que se dedica a atender tanto consumidores, quanto concessionários. 

 Ao investigar os elementos que diferenciam os seus produtos daqueles dos 

concorrentes, o Gestor comenta que a diferença de produto é difícil de explicar pois 

existe na agroindústria uma gama muito ampla de produtos.  

A Empresa pode atender todo o mercado, tanto por um produto simples e barato, até 

mesmo de altíssima tecnologia. Pode-se citar marcas brasileiras, como o trator da 

marca A, com potência de 50 a 600cv, e existem tratores que são considerados de 

ponta no mundo todo, marca B produzidos na Alemanha, assim como colheitadeiras 

e implementos agrícolas. 

Os principais clientes da Empresa são grandes frotistas – empresas de agronegócio 

que possuem diversas colheitadeiras, tratores, armazenamento de grãos de 

quantidade significativa. Segundo o Gestor: 

“Posso citar o grupo Mega que possui hoje cerca de 300 
colheitadeiras não só da marca A, mas dos concorrentes, J, N, 
M.”. 

O mercado como um todo possui conhecimento sobre os grandes clientes no 

agronegócio e a Beta procura cuidar desta carteira de forma especial, oferecendo 

muitas vezes, os produtos antes dos lançamentos, fazendo, por exemplo, testes e 
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demonstrando a capacidade dessas máquinas. Além disso, esses clientes têm 

vantagens devido à quantidade de produtos que adquirem.  

No entanto, os principais clientes não interferem diretamente no design de produtos. 

Em alguns momentos, podem dar sugestões ao longo do desenvolvimento, pois em 

algumas vezes, auxiliam nos testes dos produtos, sendo levados os equipamentos 

para serem testados em suas propriedades, por terem significativa área de cultivo, 

pivô de irrigação, ou por possuir outras máquinas, que possam ser comparadas aos 

novos produtos que estão sendo testados.  

Assim, esses consumidores têm acesso aos produtos que estão sendo desenvolvidos 

antes do seu lançamento e podem sugerir algo, criticar, mas na maioria das vezes não 

realizam uma interferência significativa. A Empresa não possibilita aos clientes, fazer 

a escolha quanto à forma que o produto seja desenvolvido. Entretanto, o que os 

clientes podem fazer é configurar o produto, escolher determinados acessórios que 

vão fazer parte do produto que deseja, mas não quanto à forma.  

Quando o consumidor adquire os produtos da Empresa, em praticamente todas essa 

ocasiões, como quando se trata de tratores e colheitadeiras, é necessário que receba 

o produto com uma entrega técnica. O técnico, seja da fábrica ou da concessionária, 

irá prestar serviços de informação para o cliente, demonstrando qual a melhor forma 

de utilizar o produto e a melhor maneira de atuar com o produto na necessidade do 

cliente, seja na região, adequação da colheita que ele possui, ou então na maneira 

que ele precise plantar. 

4.1.2.9 Empresa Beta: considerações gerais 

A partir dos resultados alcançados, torna-se possível descrever algumas 

observações. Percebe-se que a Beta é de porte médio, mas encontra-se migrando 

para o grande porte, devido a sua estrutura organizacional ser uma empresa 

multinacional, que define padrões em cada unidade.  

Nos aspectos ligados ao design, identifica-se que o papel do designer é fundamental 

na Empresa. Observa-se um considerável número de pessoas relacionadas à área do 

design, devido ao fato de que, a cada safra, devem ser lançados novos modelos de 

máquinas que devem, em diversos momentos, ir ao encontro das necessidades e 
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desejos de seus clientes. Assim, identifica-se que a Empresa se encontra no nível 4 – 

design como inovação, conforme descreve Kretzschmar (2003). 

Constata-se que, através do VOC, a Empresa procura ouvir, dentro do possível, os 

seus clientes, inclusive ofertando, aos considerados especiais, a possibilidade de 

testar alguns produtos desenvolvidos previamente ao seu lançamento. No entanto, 

verifica-se que, embora os clientes estejam contribuindo para a retroalimentação no 

desenvolvimento de produtos, a Empresa não considera o consumidor como 

participante ativo nas decisões relativas ao desenvolvimento de novos produtos, 

fragilizando a possibilidade da aplicação do Modelo DART proposto por Prahalad e 

Ramaswamy (2004b).  

Observa-se que, no processo de desenvolvimento de produtos, a empresa Beta 

possui um Handbook AMPIP que dispõe de inúmeros indicadores – KPIs, favorecendo 

a participação de diversas áreas da Empresa para o PDP. Entretanto, existe uma 

lacuna quanto à participação do cliente de maneira formal no referido processo. 

Portanto, torna-se necessário verificar formas pelas quais seja possível ao consumidor 

se tornar participante ativo no desenvolvimento de produtos, possibilitando a 

cocriação de valor. 

4.1.3 Empresa Sigma 

Este tópico descreve a análise da entrevista ocorrida na empresa Sigma, no dia 15 de 

julho de 2016, das 14h30min às 17h05min, com o Diretor Geral da Empresa. 

Primeiramente, torna-se importante descrevê-la quanto ao seu tempo de existência 

no mercado.  

A Sigma possui mais de 35 anos e foi adquirida, em 2015, pelo seu atual gestor, que 

comprou a marca, matrizes, direitos de produção e algumas máquinas. A Sigma é 

uma empresa desenvolvedora e distribuidora de rodas automotivas, possuindo as 

seguintes linhas de rodas – ferbruik, classic, custom, sport e retrô – os quais são 

detalhados ao longo da análise realizada na organização. Possui quinze funcionários 

e tem estimativa de faturamento anual de aproximadamente R$ 20.000.000,00. De 

acordo com Sebrae, trata-se de uma Empresa de pequeno porte (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2016). 
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Ao comentar sobre o seu porte, a atual gestão contratou uma empresa externa para 

desenvolver um estudo de mercado. Com isso foram estabelecidos alguns 

parâmetros, no que diz respeito ao investimento do negócio, bem como quanto seria 

a previsão de faturamento da empresa Sigma.  

A estrutura organizacional da Empresa está constituída das seguintes áreas: 

Comercial, Financeira, Produção, Qualidade, e são terceirizados o Marketing e o 

Design e P&D. O Setor de projetos é multidisciplinar. 

4.1.3.1 Empresa Sigma: organização da área de P&D 

Ao investigar a existência de um profissional de design na Empresa, verificou-se que 

há uma pessoa terceirizada, mas esta trabalha exclusivamente para a Sigma, 

permanecendo na Empresa duas vezes por semana. Além disso, foi contratada uma 

empresa de Design para desenvolver alguns produtos, de forma independente, que 

presta serviços também para outras empresas. Segundo o Diretor:  

“Tentamos fazer briefing com eles e assim eles desenvolvem um 
produto para a Sigma.”. 

O material gráfico desenvolvido pela referida empresa foi apresentado durante a 

entrevista, com o intuito de comparar os folders da gestão anterior, com a atual, 

desenvolvido pela empresa terceirizada de design. Todo o trabalho desenvolvido por 

essa empresa é submetido ao acompanhamento do gestor da Sigma. 

O projetista possui vasta experiência profissional, não tem formação superior. Antes, 

a empresa possuía um engenheiro mecânico que dispunha de uma meta semanal de 

desenvolver uma roda e não estava conseguindo a atingir. O projetista atual entregou 

todas as rodas em 3D em apenas três dias.  

Quanto ao projetista, esse reside na Serra Gaúcha e já havia trabalhado durante doze 

anos para antiga gestão da Sigma e, nos últimos três anos, havia sido desvinculado 

da Empresa. Mas a nova direção o procurou, pois necessitava de um projetista e 

assim houve a indicação do seu nome. Ele possui respeitável experiência na área do 

mercado automotivo e conhece como o processo funciona, pois nessa área existem 

algumas restrições metalográficas do processo em si. Diante disso, constata-se que 
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a empresa está no nível 4 – design como inovação, de acordo com Kretzschmar 

(2003).  

Também houve a contratação de um Gerente de Operações que possui um profundo 

conhecimento na parte técnica, conhecendo bem o que se pode e não se pode fazer 

na área de rodas. Quanto aos tipos de design utilizados pela Empresa, esses são: 

a) design de produtos: é desenvolvido pela Empresa de Design além do 
Projetista; 

b) design de embalagem e gráfico: está sendo desenvolvido o catálogo do 
E-commerce criado pela empresa desenvolvedora de Websites. 

 
Quando o gestor efetivou a compra da empresa Sigma, foi encomendada uma 

pesquisa de segmentação/posicionamento à empresa de pesquisas, pela qual foi 

criado o slogan atual da empresa. A referida pesquisa foi apresentada em 180 slides, 

realizando-se entrevistas com consumidores finais, varejistas (proprietários de lojas 

de pneus), representantes e experts em Porto Alegre, Recife e São Paulo.  

A partir disso, foi identificado o perfil do público alvo da empresa Sigma, através de 

uma pesquisa de comportamento do consumidor. Através dessa pesquisa, os dados 

foram apresentados à empresa de design, para que fossem criadas as cinco linhas de 

produtos:  

a) Ferbruik: réplicas, destinada aos consumidores que possuem rodas 
originais no seu carro e tiveram problemas em uma roda. Assim a 
empresa possui a roda para reposição; 

b) Classic: rodas direcionadas às pessoas elegantes que gostam de rodas 
mais tradicionais (consumidor acima dos 40 anos que possua um 
automóvel Sedan); 

c) Custom (tuning): é focada no usuário que possui carro rabaixado, som, 
pessoa que goste de personalizar o carro ou seja, aqueles 
frequentadores de postos de gasolina, que gostam de mostrar o seu 
carro, buscando ter rodas mais chamativas, arrojadas; 

d) Sport: mix entre a linha Classic e a linha Custom, pois trata-se de uma 
linha mais agressiva de design semelhante à Lamborghini, Masserati, 
Ferrari e Porsche. São rodas com design mais arrojados, mas não 
perdem a elegância. Algo mais requintado, possuindo um toque 
esportivo; 

e) Retrô: rodas mais antigas da Ferrari, do Opala, entre outros automóveis. 
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 A empresa desenvolvedora do Website, contratada pela empresa para desenvolver o 

novo Website, utilizou o briefing do público-alvo das linhas desses produtos, realizado 

através das redes sociais, sendo que as fotos desses produtos deverão ser 

desenvolvidas em 3D para o catálogo do E-commerce. Foi realizado um 

benchmarking dos concorrentes em relação a sua presença no meio virtual. 

Inicialmente o objetivo do E-commerce, que está sendo desenvolvido, é disponibilizar 

um catálogo e, ao longo do tempo, deve iniciar o processo de compra. 

No que diz respeito à área de P&D na Sigma, esta existe informalmente, sendo um 

dos aspectos mais trabalhados, especialmente pela direção da Empresa. A 

organização da Empresa ocorre de forma semelhante aos aspectos apresentados por 

Gorb e Dumas, (2013) pois o design em uma Empresa pode ser considerado como 

um guarda-chuva, no qual as áreas especializadas ficam no centro, o marketing e a 

produção se posicionam no entorno, se relacionando o processo de produção, com 

os consumidores e o mercado.  

Assim sendo, o gerenciamento do design objetiva a integração de todas as áreas, 

trabalhando de forma sistêmica, devendo ser considerada a atividade central da 

Empresa. O Gestor comenta que:  

“O tempo inteiro estamos montando coisas diferentes.”.  

As máquinas são significativamente modernas, quando se trata da parte de injeção 

de baixa pressão, pois no Rio Grande do Sul somente uma outra empresa possui 

maquinário semelhante. Estavam sendo adquiridas mais outras duas máquinas, 

sendo que, então, devem ser unificadas as equipes de projeto, elétrico, com o projeto 

hidráulico. Portanto, a Sigma busca, sempre que possível, novas tecnologias para 

aperfeiçoar o seu maquinário. Fazem parte do P&D terceirizado, projetista, gerente de 

operações, responsável pela usinagem e o diretor geral. 

4.1.3.2 Empresa Sigma: subsídios para o processo do desenvolvimento de produtos 

No que diz respeito às informações do mercado que são obtidas para o 

desenvolvimento de produtos, atualmente a Empresa procura ouvir de forma 

significativa os representantes e os clientes, segundo o Gestor: 
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“Busca investigar como.”. 

O respondente comenta que há um importante incentivo para que a área comercial 

forneça a informação do que está vendendo, qual o estilo de modelo que deve ser 

fabricado. No entanto, o mercado de rodas é um pouco invasivo, comenta o Gestor: 

“Mal entrego o meu cartão de visitas para o cliente da Sigma 
(revendedor) e ele já lota o meu Whatsapp com fotos de rodas, 
dando sugestões de fabricações de rodas.”. 

Diante disso, há dificuldade em conseguir filtrar o que realmente irá ter sucesso no 

mercado. O respondente ainda complementa que as rodas são:  

“O sapato feminino do homem.”. 

Quanto à interferência dos principais clientes no desenvolvimento de produtos, existe 

uma interação com eles. Além da pesquisa realizada no estudo da viabilidade do 

negócio, essa também auxilia no desenvolvimento de produtos. O designer participa 

totalmente do processo de desenvolvimento de produtos. A gestão da Sigma possui 

um considerável envolvimento com os fabricantes, mas o gestor prefere não sair 

dizendo o que ele quer, mas sim ouvir terceiros, verificando o que existe de melhor, 

não havendo um olhar único para o desenvolvimento dos produtos.  

Quanto à comunicação, no processo do desenvolvimento de produtos, a Empresa 

procura sempre ouvir as pessoas, não existindo um processo desenhado 

formalmente. O PDP ocorre através das discussões durante as reuniões semanais, 

que de acordo com o Gestor:  

“O mercado diz o que irá vender, o designer gostou, o pessoal 
do comitê também gostou, então decidem que aquele produto 
será lançado.”. 

Nas reuniões semanais, apresenta-se as informações oriundas dos clientes, os 

aspectos que o gestor observou na concorrência e nos mercados internacionais, 

havendo um longo debate em torno de produtos que poderão ser inovadores. Desta 

forma, o fluxo das informações sobre o desenvolvimento de produtos é de acordo com 

a Figura 11.  



107 

Figura 11 – Processo de desenvolvimento de produtos na empresa Sigma 

 

 
 

(fonte: elaborado pelo autor)10 

4.1.3.3 Empresa Sigma: coordenação das atividades do design 

A coordenação das atividades de design é realizada basicamente pelo gestor da 

organização, havendo metas, prazos de lançamentos, pois o enfoque atual da Sigma 

é lançar novos produtos como um diferencial.  Por isso tem desenvolvido uma 

estrutura para que possibilite haver diversos lançamentos, concordando com as 

colocações de Borja de Mozota (2003) nas quais indica que a empresa deve aderir ao 

posicionamento estratégico, sendo um produto diferente dos demais e único.  

Quando há necessidade de criação do estágio “zero” de uma roda, é encaminhado 

para a empresa terceirizada de design ou então ao projetista, para disseminar um 

conjunto de ideias, a fim de serem discutidas nas reuniões do comitê em que são 

apresentados os lançamentos dos produtos. Ainda há reuniões de controle sem 

relatórios. Não é utilizado um sistema para controle, pois existe um planejamento mais 

prático, do que uma metodologia específica, pois não havendo indicadores de 

desenvolvimento de produtos. 

 
10 Figura elaborada pelo autor com base nos dados fornecidos pela empresa Sigma 
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A Sigma desenvolveu o seu processo produtivo, de forma que, se o cliente mostrar 

qualquer foto de roda, a empresa consegue desenvolvê-la e produzir o protótipo inicial 

em 10 dias, através do Software de Projeto CAD 3D SolidWorks, sendo um diferencial 

competitivo da Sigma.  

Existe a ideia de a Empresa oferecer um catálogo de pré-lançamentos para os seus 

clientes e estabelecer lotes mínimos para fabricação de modelos das rodas, ou seja, 

a Sigma não terá um custo elevado para a fabricação de matrizes, pois já terão sido 

encomendados os produtos. A partir disso, são colocados em produção, os modelos 

que o mercado está pedindo para serem lançados. A Empresa apresenta-se de com 

um número significativo de modelos de rodas a serem lançadas. Portanto, consiste 

apenas no tempo do design de criar e projetar desenvolvendo uma maneira que o 

cliente possa perceber. 

A coordenação das equipes de design atualmente ocorre de forma empírica, não 

existindo métodos, mas havendo metas semanais pessoais para o Gestor da Sigma, 

que inclusive trabalha com uma Coach, em que são deliberadas suas metas de 

produtividade. No entanto, a Empresa possui uma meta de serem lançados dois novos 

modelos por mês. Atualmente a empresa possui 36 modelos de rodas. 

4.1.3.4 Empresa Sigma: comunicação e relacionamento do P&D com demais equipes 

na empresa 

A comunicação do designer com os demais integrantes da equipe ocorre basicamente 

através das reuniões semanais. Já o relacionamento do designer com o pessoal da 

área produtiva é dado pelas reuniões semanais do comitê. Eventualmente há uma 

proximidade com o responsável pela pintura, que possui uma aptidão e percepção 

artística sobre os produtos. Portanto, o responsável pela pintura auxilia na 

alimentação de informações para o comitê, mas não está presente nas reuniões 

semanais.  

No que diz respeito à participação dos integrantes da linha de produção no 

desenvolvimento de produtos, quanto às sugestões de melhorias, ocorre de forma 

considerável. Ao falar em engajamento, o Gestor promove isso internamente com 

todas as pessoas que compõem a empresa, conforme ele destaca: 
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“O financeiro participa para que a pessoa se sinta ouvida, 
motivada, todos participam e se motivam por isso.”. 

O designer influencia principalmente na parte de acabamentos – tinta e usinagem, 

pois o restante do processo de compra de insumos é padronizado, não possuindo a 

sua influência. 

4.1.3.5 Empresa Sigma: participação dos clientes no desenvolvimento 

Quanto à participação dos clientes no processo de desenvolvimento dos produtos, na 

semana da entrevista o gestor atendia um cliente – um dos maiores distribuidores de 

rodas no Nordeste, o qual apresentou os produtos que mais estão sendo vendidos em 

sua Região. De acordo com o cliente:  

“Caso vocês produzam esses produtos que estou encami-
nhando é garantia de compra certa.”. 

O gestor procura interagir frequentemente com os seus clientes, como o X Pneus que 

é uma referência no Estado em rodas, inclusive já encaminhou alguns modelos ao 

gestor. Isso está de acordo com o que, há anos, Kotler (1986) vem afirmando: é 

preciso que as pessoas desempenhem um papel maior na criação ou produção de 

bens e serviços que consomem.  

O dirigente comentou que promoveu um churrasco para troca de ideias com cerca de 

quarenta revendas do Estado, na sede da Sigma, para investigar sobre o que está 

sendo vendido, entre outros assuntos relativos ao mercado de rodas automotivas. 

Portanto, o cliente organizacional participa diretamente do processo, mas, às vezes, 

a Empresa quer surpreendê-los, fazendo sentido pela característica do produto que é 

desenvolvido. 

No que diz respeito a preocupação da logística reversa dos produtos utilizados pelos 

clientes, como trata-se da roda de alumínio uma opção é vender para as sucatas, 

sendo um produto fácil de comercializar, possuindo liquidez. Ainda sobre esse 

aspecto, a Sigma desenvolveu um projeto de Refil de Rodas possibilitando ao cliente 

que quebrou uma roda do seu automóvel entregar o restante do jogo, pelo fato do 

lojista vender somente as rodas em jogo. Assim, a fábrica por um respaldo, dá o 

desconto ao cliente em aceitar as rodas usadas, através um valor fixo estabelecido 
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por aro de roda, fornecendo assim um subsídio ao cliente. Na política de vendas, a 

cada jogo de rodas comprado pelo lojista, este pode devolver um jogo usado.  

Diante disso, foi uma forma da empresa apresentar uma alternativa para os clientes 

resolverem este tipo de problema. Ao falar sobre a preocupação dos clientes quanto 

ao descarte correto dos produtos, os clientes não questionam a Sigma, pois 

geralmente são vendidos para sucata, ou até mesmo para as lojas de pneus.  

Mas a empresa possui interesse em comprar rodas usadas, pois é possível 

reprocessá-las, apesar de haver uma perda de 10%, utilizando o material para compor 

a liga necessária na produção de rodas novas. No entanto, o consumidor final, muitas 

vezes não possui conhecimento sobre isso. Neste quesito torna-se importante aplicar 

o modelo DART, de Prahalad e Ramaswamy (2004b), para que organize a 

retroalimentação das informações dos consumidores. 

4.1.3.6 Empresa Sigma: participação da direção no desenvolvimento dos produtos 

No que diz respeito à participação da direção no PDP, o respondente comenta que 

participa do processo de desenvolvimento o tempo inteiro. O Gestor afirma que está 

sempre ligado nas redes sociais, como Facebook, Instagram, procurando seguir todas 

as fábricas de rodas do Brasil e do Exterior, inclusive tira fotos, captura as telas de 

tudo que ele considera inovador.  

Isso vem ao encontro às afirmações de Borja de Mozota (2003) ao comentar que a 

relação entre empresa e clientes objetiva construir um conhecimento compartilhado. 

A Empresa procura encorajar os seus clientes a irem ao seu escritório e trabalhar de 

forma intensa durante um determinado período na Sigma. O Gestor complementa 

ainda que: 

“A empresa entende e se interessa no negócio, não sendo 
possível terceirizar o seu core business.”. 

4.1.3.7 Empresa Sigma: o uso do design 

O significado de design, de acordo com o Gestor, está ligado ao sentimento que o 

cliente irá ter ao visualizar o produto acabado, estabelecendo relação do design com 

a marca. Assim, através da experiência, há o engajamento do consumidor com a 
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marca da Empresa. Afirma Borja de Mozota (2003) que o design é global, indo além 

da aparência física do produto, ocorrendo a sua diferenciação, de acordo com oito 

dimensões: função, desempenho, conformidade, durabilidade, confiabilidade, 

capacidade de ser recuperado, estilo (aparência externa) e serviços.  

Diante disso, as principais vantagens do uso do design, segundo o Gestor, devido à 

contratação do projetista, é facilitar a comunicação entre a direção e o design, pois o 

projetista consegue perceber a linguagem da Empresa, passando algo mais detalhado 

para a empresa de design terceirizado, possibilitando haver uma linguagem única 

entre os profissionais da área. 

4.1.3.8 Empresa Sigma: planejamento de marketing e relacionamento com o mercado 

A definição dos objetivos estratégicos no desenvolvimento de produtos da Sigma está 

baseada no conhecimento sobre o mercado de rodas, pois se trata de um modismo, 

sendo algo que não acaba. Tem que estar todo o tempo criando, acompanhando os 

lançamentos dos carros, para ter rodas que combinem com os veículos. É necessário 

haver uma diferenciação, ou seja, uma harmonia com o automóvel do cliente, segundo 

o respondente: 

“Foi lançado o Ethios da Toyota, que roda seria legal para este 
carro?”. 

O gestor e o designer pesquisam muito a respeito, observam a feira Auto Show que 

acontece em Las Vegas-EUA, quanto às novidades de produtos. Os lançamentos da 

F1 no que diz respeito ao lançamento dos produtos. Tudo que é lançado no mercado 

mundial acaba vindo para o Brasil um tempo depois. Comenta o Gestor: 

“Observando-se o mercado externo, torna-se possível se 
antecipar para o mercado local.”. 

Há um planejamento de marketing na Empresa, desenvolvido basicamente quando foi 

apresentada a conclusão da pesquisa anterior à compra da Empresa. No entanto, foi 

realizado apenas 20% do plano entre a área comercial e a agência de publicidade. As 

ações são buscadas principalmente através das demandas de mercado através da 

empresa, segundo o Diretor: 
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“Não possuo os concorrentes como benchmarking, pois os 
considero fracos.”. 

Portanto, a Sigma é um negócio com um potencial significativo. A ideia da Empresa é 

trabalhar o PDV, diferente do que é realizado pelos seus concorrentes. A Sigma 

deseja utilizar como benchmarking a área de bebidas, materiais de construção e 

trabalhar o borracheiro, revendedor de pneus, em termos de fachada, displays e 

banners.  

Também estão sendo desenvolvidas campanhas de vendas nas quais a pessoa que 

mais vender produtos da Sigma, ganha premiação, incentivando a comercializar mais 

produtos. Acompanha as tendências de mercado basicamente através das feiras, já 

comentadas anteriormente, e, também, nas redes sociais.  

No entanto, faz pouco tempo que a Sigma está no mercado com a nova gestão. De 

acordo com o Dirigente: 

“As visitas em feiras não foram bem sucedidas.”. 

Ressalta-se que a Empresa deve fazer, no mínimo, uma vez ao ano visita às feiras de 

negócio. Hoje existem algumas visitas on-line, mas o contato “face a face” é 

fundamental nas feiras, pois é uma oportunidade de falar com as pessoas certas, no 

momento adequado.  

Quanto à segmentação de mercado, a empresa classifica o seu mercado da seguinte 

forma: 

a) distribuidor máster: a empresa que realmente atua como atacadista 
(duas empresas, sendo uma no CE e outra em SP); 

b) grandes redes que também atuam como distribuidores: X Pneus – 
vendem para clientes finais e distribuem para o borracheiros e pequenas 
lojas de pneus; 

c) lojas menores de médio porte: City (em torno de três lojas) e Ilidi 
Pneus, sendo um perfil um pouco diferente do pequeno revendedor; 

d) pequeno revendedor que são os borracheiros: mercado expressivo, 
que necessitam estar familiarizados com a marca; 

e) E-commerce: a empresa está entrando nesse segmento, objetivando 
atuar diretamente para o Consumidor Final, não com objetivo de ter um 
preço menor, mas procurando ter uma presença de marca. 
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Quanto à forma de observar os seus concorrentes, há uma reunião mensal com a 

agência de publicidade, na qual eles apresentam o monitoramento das redes sociais 

dos principais concorrentes da Sigma apontados pelo gestor – quantos seguidores 

possuem, quantidade de posts, likes em suas postagens. Além de buscar informações 

do mercado, diretamente com clientes finais. 

Em relação aos canais de comunicação que possibilitem aos clientes fazerem suas 

considerações, há basicamente um telefone, pois há exigência do Inmetro da 

Empresa possuir um SAC. Mas, disponibiliza, também, o contato através do Facebook 

e do e-mail, possibilitando ao público interagir de forma significativa com a Sigma, pois 

trata-se de um público muito fanático.  

As reclamações geralmente ocorrem via telefone, fazendo com que o próprio Diretor 

responda aos seus clientes. As redes sociais são utilizadas para a comunicação com 

os clientes, inclusive existem algumas tabelas previamente desenvolvidas pela 

agência sobre dúvidas, sugestões (perguntas frequentes). Eventualmente, a direção 

intervém e responde diretamente ao cliente. 

A Sigma diferencia-se da concorrência devido ao conjunto de benefícios ofertados ao 

consumidor. Quanto ao produto especificamente, encontra-se na 18. versão da 

calotinha de roda, pois a ideia da empresa é melhorar a experiência do consumidor 

em relação à marca. Corroborando, Freire (2009) destaca que é necessário identificar 

formas de entregar uma experiência positiva para seus consumidores, objetivando à 

criação de relacionamentos duradouros com as marcas.  

Uma embalagem diferenciada ainda não foi desenvolvida, mas existe uma ideia de 

haver um aperfeiçoamento em suas embalagens, de acordo com a expansão do e-

commerce, pois hoje em dia não há como repassar o preço de uma embalagem 

diferenciada, mas a ideia é ter uma caixa Premium nessa disseminação, consistindo 

assim um processo gradual de melhorias. 

A gestão anterior da empresa Sigma possuía como posicionamento de mercado ser 

uma marca entre as mais baratas, no entanto possuía uns modelos bonitos, inclusive 

havia um destaque nacional há quinze anos. A atual gestão está realizando uma 

transição, aos poucos, do mais barato – commodity, para um produto com maior valor 
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agregado. Já estão sendo desenvolvidas rodas coloridas que, no mercado nacional, 

ainda são de uso incipiente, pois se criam novos conceitos. 

Scarpin e Gouveia (2014) comentam sobre as empresas que pensam em inovação. 

Essas devem buscar diariamente o lançamento de novos desafios e ofertar novas 

formas de compra, possibilitando experiências específicas aplicadas ao seu negócio, 

fazendo com que o cliente as vivencie.  

A ideia é vender inovação, slogan, ícone novo, uma nova experiência ao consumidor. 

Segundo o Gestor:  

“De forma semelhante como ocorreu com a marca Havaianas.”. 

No entanto o Gestor comenta que o projeto da Empresa atualmente é:  

“Fazer o arroz com feijão bem feito.”. 

A Sigma possui um cadastro atualizado de clientes, contando com em torno de 

setecentos com cadastro ativo. Há uma ferramenta de Customer Relationship 

Management (CRM) que identifica automaticamente alguns parâmetros, mas ainda 

não está sendo aplicada, pois estão dando um foco na área comercial.  

No que diz respeito à identificação dos principais clientes, existe uma prospecção pela 

equipe de vendas, pois o respondente gosta de saber o que é referência no mercado, 

formadores de opinião “como o X Pneus é um bonachão, vende muita credibilidade” 

– segundo o Gestor.  

Outra forma é realizar pesquisas, além da divulgação no Facebook. No entanto, deve-

se ter cuidado com a concorrência. Atualmente a Empresa não está realizando 

pesquisas de mercado, mas o respondente gostaria de estar mais embasado, quanto 

às necessidades dos seus clientes. O Gestor destaca: 

“Penso que talvez seja preciso ir mais a fundo.”. 

O objetivo da Empresa é mostrar em torno de duzentos novos produtos ao mercado, 

para verificar a sua reação. Atualmente é ouvida a opinião do cliente, mas não é 

possível afirmar se, realmente, o cliente se considera participativo.  
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Já foi pensado em desenvolver uma plataforma colaborativa de forma a pagar uns 

“royalties” aos desenvolvedores de rodas, mas isso ainda não foi colocado em prática. 

Isso tem concordância com Camiloti et al. (2011) que afirmam que o design para a 

experiência possibilita questionar o funcionalismo do produto como vertente 

norteadora absoluta na concepção dos objetos, rompendo o modelo convencional 

limitador e o desenhando em torno das experiências, uma nova abordagem de 

envolvimento com o produto.  

Na Sigma, o cliente opina, mas não se sente participante ativo, o que seria muito 

importante para a Empresa caso isso ocorresse. Como a Sigma não trabalha 

diretamente com o consumidor final, não existem serviços agregados ao produto 

ofertado pela Empresa. No entanto, para os parceiros varejistas disponibiliza-se uma 

tabela com todas as furações das rodas, cubos, offset dos automóveis, que inclusive 

encontra-se disponível no próprio site da Sigma.  

4.1.3.9 Empresa Sigma: considerações gerais 

Diante dos resultados apresentados na análise da entrevista realizada na Sigma, 

torna-se possível inferir algumas afirmações. A Empresa encontra-se focada no 

desenvolvimento de novos produtos e, tendo em vista que a Empresa possui uma 

estrutura enxuta, propicia a disseminação das informações em sua equipe.  

Observou-se que a Empresa possui um designer terceirizado e o seu papel é 

fundamental para o desenvolvimento de seus produtos, pois existe no mercado de 

rodas um modismo em torno de determinados modelos. As reuniões do PDP ocorrem 

semanalmente, quando são discutidas as inovações a serem realizadas em seus 

produtos. Assim, pelo fato de a empresa estar sempre preocupada em tornar-se 

inovadora, pode-se dizer que se encontra no nível 3 – design como processo, segundo 

Kretzschmar (2003). 

Em relação a programas de qualificação, a Sigma não possui ainda, por ser uma 

empresa nova (pouco mais de um ano de mercado com a nova gestão). Ainda não 

definiu de que maneira irá formalizar os temas debatidos nas reuniões, bem como 

ainda não foram delineados os indicadores de desempenho.  
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Ao verificar a participação dos consumidores no processo de desenvolvimento de 

produtos, existe a sua contribuição, sendo intermediada pelos distribuidores e 

revendedores de rodas, tendo em vista que a Sigma ainda não comercializa os seus 

produtos diretamente ao consumidor final. No entanto, há uma ideia de o consumidor 

tornar-se ativo no processo, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento de novos 

produtos, quanto na questão da logística reversa dos produtos, indo ao encontro do 

modelo DART de Prahalad e Ramaswamy (2004b). 

Portanto, existe a necessidade de que seja desenvolvida uma plataforma para 

interação entre os consumidores e a Empresa, possibilitando o desenvolvimento de 

rodas de forma mais precisa, otimizando os seus estoques. Também, futuramente, a 

Sigma pretende desenvolver indicadores de desempenho para auxiliar no 

desenvolvimento do negócio. 

4.1.4 Empresa Gama 

Na presente sessão apresenta-se a análise da entrevista realizada na empresa Gama, 

ocorrida no dia 25 de julho de 2016, iniciando às 14h e findando às 16h e 30min, 

aplicada ao seu Diretor Executivo.  

A Gama possui dezenove anos de existência – fundada em 1997. A empresa 

desenvolve produtos que objetivam solucionar problemas relacionados ao manuseio 

e acondicionamento de fluidos, compondo uma ampla linha de produtos, como 

unidades de abastecimento, filtros, carrinho, coletores propulsoras para óleo, ou seja 

desenvolve soluções completas para postos de combustíveis.  

Trata-se de uma empresa de pequeno porte pelos critérios do Sebrae (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2016), com 

faturamento anual de  aproximadamente R$ 5.000.000,00, o seu quadro funcional 

composto de treze pessoas, organizadas em quatro setores: Comercial, Produção, 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Administrativo/Financeiro.  

Após a realização de um briefing em torno do sumário executivo desta Tese, bem 

como do protocolo a ser aplicado durante a entrevista, deu-se início a presente 

investigação. 
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4.1.4.1 Empresa Gama: organização da área de P&D 

A Empresa conta com um profissional projetista efetivado, trabalhando não só com 

produtos internos de manufatura da Empresa, mas também em soluções que a Gama 

faz nas empresas dos clientes, que tenha alguma particularidade perante o produto 

convencional. Ou seja, é possível trazer equipamentos de fora do Brasil, vindo em 

uma caixa fechada tendo em vista que no momento de instalar no cliente, segundo o 

Gestor:  

“O cliente quer que coloque em um pórtico específico, a imagem 
do cliente é toda em verde, ou em laranja. Portanto realiza-se 
uma customização desses produtos.”. 

O projetista é técnico em mecânica, oriundo da área de câmaras frias. Ingressou na 

Gama com o desafio de projetar soluções diferenciadas. A Empresa também possui 

um consultor externo terceirizado na área de projetos mecânicos que foi um dos 

fundadores da Empresa e, há alguns anos, vendeu a sua cota na sociedade.  

Esse consultor externo trabalha, na Empresa, duas vezes por semana e os auxilia nas 

pesquisas de mercado. É Engenheiro Mecânico, possui mais de setenta anos de idade 

e conhece bem o mercado de troca de óleo e lubrificação, havendo uma vasta 

experiência profissional. Embora seja uma pessoa que tenha uma idade avançada, 

está sempre na internet buscando soluções de fora, para melhorar as qualidades dos 

produtos da Gama. Assim sendo, percebe-se que a Gama se encontra inserida no 

estágio 4 – design como inovação, conforme o modelo de Kretzschmar (2003). 

No que diz respeito à estruturação da área de P&D, está situada junto à chefia de 

produção, sendo formada pelo projetista (designer) e pelo consultor terceirizado. 

Nessa área, também é realizada toda a estrutura de produto, engenharia do produto, 

ou seja, a estrutura física do sistema – código, subcódigo de sistema, patch numbers.  

O fluxo do desenvolvimento de produtos é composto como representada na Figura 

12. 
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Figura 12 – Fluxo de desenvolvimento dos produtos na empresa Gama 

 
 

fonte: elaborada pelo autor)11 

Em relação ao tipo de design utilizado pela Empresa, atualmente é desenvolvido o 

design de produto. Tendo em vista que possuem um tamanho significativo, a Empresa 

acaba não conseguindo trabalhar a embalagem em todos os produtos. No entanto, 

existe uma embalagem do carrinho que tem a “cara” da Gama. A sua principal função 

é a robustez, para que o equipamento chegue intacto na empresa do cliente.  

Os projetos de embalagem são desenvolvidos pelo projetista, em conjunto com o 

pessoal da área da produção e da expedição. Pontos relacionados à programação 

visual também são desenvolvidos pelo projetista, mas diversos produtos já possuem 

uma definição prévia das companhias de Petróleo.  

Os produtos com a marca própria são o filtro e o carrinho, representando 60% do 

faturamento mensal. 

4.1.4.2 Empresa Gama: subsídios para o processo do desenvolvimento de produtos 

As informações de mercado a partir do desenvolvimento de produtos são obtidas 

através de uma série de formas. Diante disso, tem-se como base a necessidade do 

cliente, podendo ser uma concessionária, indústria, que segundo o respondente: 

“Em cima disso, o cliente deseja tropicalizar o produto.”.  

“[...] devido a uma Portaria, Legislação [...]”. 

“O que pode fazer e o que não pode [...]”. 

 
11 Figura elaborada pelo autor com base nos dados fornecidos pela empresa Gama 
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Em torno das necessidades acima elencadas, apresenta-se uma primeira proposta ao 

cliente. Para investigá-las, torna-se necessário ir ao cliente, verificar como irá receber 

cada tipo de óleo, segundo o Gestor: 

“Se o tambor é de 250L ou 1.000L.”. 

Portanto, o desenvolvimento do projeto irá ocorrer de acordo com o espaço 

disponibilizado na Empresa até chegar aos pontos de abastecimento de óleo. Após a 

verificação e desenvolvimento do projeto, apresenta-se a primeira proposta: o cliente 

revisa e executa, ou então é reencaminhado para adequações no P&D. 

No que diz respeito ao design do produto, como a Empresa trabalha com um produto 

padrão, a sua principal função é desenvolver e adaptar alguns acessórios, pois a 

maioria desses produtos já possui um design próprio.  

Verifica-se que o processo de desenvolvimento de produtos na Gama acontece da 

forma detalhada na Figura 13. Em suma, o PDP ocorre através do Brainstorming com 

o cliente, passando para o Brainstorming interno, dando início à elaboração do projeto, 

depois do desenvolvimento do protótipo, após diversas etapas de tentativa e erro, para 

então apresentar ao cliente e obter um feedback. Por fim, disponibiliza-se o artefato 

em sua versão final. O produto acima mencionado teve a sua primeira versão 

desenvolvida em três meses, demorando quarenta dias para ser produzido.  

Ao verificar a influência do designer no processo de compra de insumos, o Diretor 

comenta que há influência no que diz respeito à pré-especificação de itens. Muitas 

vezes, é questionada pela área de compras por ser caro e difícil de encontrar, sendo 

que esta inspeção acompanha o projeto. A influência ocorre tanto do projetista, quanto 

do consultor externo. 
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Figura 13 – Processo de desenvolvimento de produtos na empresa Gama 

 
(fonte: elaborada pelo autor)12 

Quanto à preocupação com a logística reversa dos produtos utilizados pelos clientes, 

o gestor afirma que a Gama se preocupa com o sucateamento, fornecimento dos 

elementos filtrantes, por isso, orienta os clientes quanto ao acondicionamento e o 

recolhimento dos produtos. Como a Empresa trabalha com derivados de petróleo, os 

produtos devem possuir um descarte especial. Assim sendo, boa parte dos produtos 

deve retornar para a Empresa, pois há uma política da Empresa quanto à logística 

reversa. Ao verificar sobre os questionamentos dos clientes quanto ao descarte 

correto do produto adquirido, o gestor pondera que eles investigam esses aspectos, 

tendo em vista que há questionários específicos das empresas de Petróleo, no que 

diz respeito à responsabilidade ambiental e social.  

 
12 Figura elaborada pelo autor com base nos dados fornecidos pela empresa Gama 
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Com relação ao descarte do produto, do efluente líquido, o tipo de óleo utilizado na 

empresa é da Ex, não possuindo cheiro e, também, não gera periculosidade. Por isso, 

todos os equipamentos são testados com esse lubrificante. Na área produtiva da 

Gama não há odor de graxas e óleos. Todo o maquinário é testado com esse tipo de 

óleo, homologado pelo Ministério do Trabalho. A fábrica remunera apenas a 

insalubridade (grau máximo), não existe periculosidade. 

Também existe um controle para que os subfornecedores não trabalhem com mão de 

obra escrava ou infantil. 

4.1.4.3 Empresa Gama: coordenação das atividades do design 

A participação do designer no desenvolvimento de produtos é efetiva e imprescindível, 

pois é uma das principais funções da Empresa e, caso a mesma possua condições 

financeiras, teria um segundo projetista, como tinha anos atrás.  

No que diz respeito à coordenação das atividades do design, o projetista responde 

diretamente ao gerente de operações, mas as demandas originam do comercial, pois 

o cliente, através do vendedor, procura uma solução.  

O tempo de trabalho, priorização e organização da área quem determina é o gerente 

de produção e operações. O chefe de produção trabalha junto com o projetista. 

Quanto à criação de novos projetos, é de responsabilidade da consultoria externa. O 

software utilizado no desenvolvimento de produtos é o Solid Works e no 

estabelecimento de horas de projeto, trabalho, solda, entre outros fatores é o Siger. 

Não existem métricas na área de projetos (sem metas ou indicadores), tendo em vista 

que o trabalho da Gama ocorre de forma customizada e dinâmica.  

Em média, estabelece-se dois dias ao projetista para desenvolver o trabalho de 

orçamento para o cliente, variando o referido, conforme a complexidade do projeto. 

Já, em relação ao desenvolvimento do protótipo, ou algo que já está produzido, ou a 

necessidade de elaboração de um manual, é de responsabilidade do gerente de 

produção estabelecer o prazo para desenvolvimento, ocorrendo de acordo com cada 

necessidade.  
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A coordenação da equipe terceirizada de design é dada pelo Gerente de Produção, 

que encaminha os assuntos mais complexos ao consultor externo, o qual realiza uma 

análise minuciosa, para após encaminhar ao projetista desenvolver. No meio desse 

percurso, o chefe de produção passa algumas instruções sobre o produto, sua 

estruturação, simulando como o cliente irá utilizar o produto a ser desenvolvido. 

Normalmente o gerente de produção é a pessoa que responde diretamente à direção. 

4.1.4.4 Empresa Gama: comunicação e relacionamento do P&D com demais equipes 

na empresa 

Como a empresa Gama é uma organização de pequeno porte, a comunicação interna 

ocorre de todas as formas. Inclusive o projetista telefona frequentemente para o 

cliente, a fim de obter informações que o comercial não havia investigado durante o 

processo de fechamento do negócio.  

Os contatos ocorrem através de celular, Whatsapp, mas, também, são realizadas 

algumas reuniões. Inclusive, caso haja necessidade, os clientes vem até a Gama para 

alinhar os detalhes sobre o projeto. Para o Gestor: 

“O primeiro desenho do orçamento nunca deve ser algo que não 
tenha a ver com a necessidade do cliente.”. 

Diante disso, é necessário um estreito contato com o cliente. Quando o diretor visita 

um cliente, procura coletar o máximo de informações possível, elaborando inclusive 

um croqui, a fim de elencar o máximo de subsídios para que o projetista entenda a 

ideia do cliente. Segundo o respondente:  

“O projetista é muito ligado, devido a sua experiência em 
projetos.”. 

O relacionamento do designer com os envolvidos na linha de produção é próximo, 

sendo considerado participativo por ambas as partes. O chefe de produção traz a 

experiência prática de sua área, estabelecendo um relacionamento significativo entre 

projetista e o chefe de produção, até porque a empresa é de pequeno porte, facilitando 

a comunicação.  
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Ao investigar a participação de integrantes da linha de produção no desenvolvimento 

de produtos, quanto às sugestões de melhorias, o Gestor comenta que há muita 

conversa entre o montador, soldador. Afirma que se observa que eles são totalmente 

dependentes do desenho pelo qual o produto está sendo apresentado. Em alguns 

momentos, registra  que se percebe que ocorre de forma demasiada. É importante que 

a equipe esteja habituada com a questão interna de padronização, no entanto para 

uma atividade externa, o referido aspecto pode se tornar um entrave.  

Quanto às sugestões de melhorias, a linha de produção participa da versão inicial do 

produto, havendo muitas críticas na linha de produção, que alimentam o projeto em 

desenvolvimento.  

4.1.4.5 Empresa Gama: participação dos clientes no desenvolvimento dos produtos 

A participação dos clientes no desenvolvimento de produtos é constante, tendo em 

vista que poucos são produzidos pela Gama sem uma definição prévia da 

necessidade do cliente. Inclusive um modelo de filtro foi desenvolvido, devido ao 

pedido especial de um cliente, que gostaria de ter a mesma aparência física do 

elemento filtrante pequeno comercializado pela Empresa, mas com uma vazão maior 

e de forma mais robusta, possibilitando ao consumidor ter uma sensação que 

realmente está sendo filtrado o combustível. Observa-se que foi o cliente quem trouxe 

a necessidade e a Gama o desenvolveu. Atualmente o filtro é comercializado para 

diferentes bandeiras de postos de combustíveis, transformando-se em um coringa 

para a Gama.  

A questão de desenvolver um produto de acordo com as experiências de seus clientes 

é reforçada por Pine II e Gilmore (1998) que destacam que, depois das commodities, 

bens e serviços, a experiência é considerada a quarta oferta econômica. Essas são 

memoráveis, existem internamente na memória de uma pessoa que as vivenciou, seja 

emocional, física, intelectual ou espiritual, conforme se pode observar através da 

Figura 14.  
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Figura 14 – Completando a evolução do valor econômico 

 
 (fonte: adaptado de PINE II; GILMORE, 2011) 

A empresa possibilita sempre ao cliente opinar sobre os produtos, de forma a sentir-

se um participante ativo no desenvolvimento de produtos, pois, de acordo com o 

gestor, o cliente deve ser o primeiro a participar. A maioria dos brainstormings é 

realizada diretamente com o cliente final na primeira reunião com este, procurando 

investigar sobre o que ele realmente necessita. No momento de fechamento do 

pedido, a Gama propõe serviços/ações para chegar a melhores resultados para os 

clientes, sendo inserida a questão dos serviços, havendo um startup feito pela 

empresa, ocorrendo diretamente no cliente. 

O respondente ainda comenta que ao verificar a linha de uma das maiores 

desenvolvedoras de filtros de combustíveis, percebe-se que a tendência mundial é de 

reduzir o tamanho do filtro. No entanto, no Brasil ocorre de forma inversa.  
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No decorrer da entrevista, o Diretor apresentou algumas boas práticas utilizadas pela 

empresa: há algumas semanas, em um posto no interior do Rio Grande do Sul, o 

respondente foi até o cliente que gostaria de saber como ficaria o projeto de uma 

estação de lubrificantes. Foram tiradas as fotos e medidas do local, para posterior 

envio ao projetista, que efetivaria o projeto em 3D no Solid Works, para então 

encaminhar ao cliente, o qual ficou extremamente satisfeito com o resultado do projeto 

apresentado.  

Diante da aprovação, o cliente irá encaminhar ao Engenheiro Civil para executar a 

obra, adquirindo as valetas de lubrificação da Gama. O local para o qual foi feito o 

projeto era uma antiga lavagem no posto que o cliente necessitava transformar em 

uma troca de óleo dupla, serviço que está em pleno crescimento.  

O percentual de fidelização dos clientes de troca de óleo em concessionárias, 

segundo o último estudo que o gestor comenta, é de aproximadamente 30%. Portanto, 

o restante, 70% dos proprietários de veículos, encontra-se trocando o óleo em postos 

de gasolina e oficinas mecânicas. 

Ainda são desenvolvidos pelo projetista, outros trabalhos na área interna da Empresa. 

Para um cliente da Gama, foram desenvolvidos novos tanques para abastecimento, 

além dos respectivos acessórios, placas, identificação e a parte de fixação dos 

referidos tanques. De acordo com o Diretor: 

“O designer pode estar projetando uma grande área (layout da 
área), ou então uma parte pequena (pequena peça em 
determinado produto que já existe, uma melhoria), tudo isso 
influencia em um ou outro produto.”. 

Existem outros exemplos, segundo o respondente:  

“A empresa ser indicada pelas três principais companhias de 
petróleo para os seus clientes.” 

No caso, uma delas indicou a Gama para uma empresa da região metropolitana de 

Porto Alegre, que devido ao frio excessivo e pelo fato do óleo que o cliente trabalha 

possuir considerável viscosidade, acabou congelando. A empresa gaúcha necessita 

entregar o eixo para o seu cliente com o óleo dentro. Diante disso, a Gama apresentou 
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um orçamento para realizar um pré-aquecimento do óleo, entrando no eixo a 40oC. 

Portanto, o produto foi desenvolvido para aquela aplicação específica.  

O primeiro produto semelhante foi desenvolvido para uma outra empresa gaúcha, por 

indicação da mencionada, também foi desenvolvido para uma empresa vizinha. Da 

mesma forma, será realizado o terceiro equipamento na empresa anteriormente 

apresentada, devido a uma peculiaridade regional, por isso a Gama trabalha com 

soluções personalizadas. 

Como a Gama trabalha com foco em soluções personalizadas, não existe alternativa, 

senão ter o projetista dentro da Empresa, pois muitos elementos necessitam ser 

dimensionados dentro da Empresa, tendo em vista que diversos clientes precisam 

saber como ficará o produto no local onde será instalado. De acordo com o Gestor: 

“O cliente gostou, visualizou dentro da área dele, como irá ficar, 
chama o Engenheiro Civil para fazer o projeto em torno do que 
foi orçado, em cima disso, sai a venda do maquinário da Gama.”. 

No que diz respeito aos tanques que a Gama fornece para a empresa GC, são 

exclusivos para o abastecimento de água em postos de combustíveis. Por isso, a 

Empresa teve que desenvolver o design internamente, recebendo o desafio de uma 

empresa da República Tcheca, que está vindo para o Brasil, e que precisa nacionalizar 

os seus produtos, devendo realizar uma adequação do produto, pois as normas 

europeias são diferentes das brasileiras. Além do visual, foram alteradas algumas 

questões técnicas. Segundo o Dirigente:  

“A parte elétrica do tanque ficou acima de 1,20m e tudo colocado 
na parte superior do tanque.”. 

Diante disso, foi realizado um estudo em torno dos fornecedores quanto ao layout 

interno e as peças de fixação. A necessidade oriunda externamente seria de acordo 

com o cliente: 

“Ter um tanque com determinada capacidade e que medisse da 
seguinte forma.”. 
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O produto deve ser entregue pronto para uso do cliente. Todos os equipamentos da 

Gama são instalados pelo cliente – Plug and Play, tendo em vista que o projetista 

desenvolve manuais de procedimentos e a normatização para instalação do produto.  

Há pouco tempo foi desenvolvido um trabalho junto a uma empresa porto-alegrense 

que se uniu com outra companhia de ônibus da capital gaúcha, que acabou 

apresentando um gargalo no abastecimento de sua frota, pois haviam calculado a 

vazão de forma errada. Após a definição dos cálculos de vazão e dos produtos a 

serem instalados, o projetista fez o desenho. O próximo passo foi o designer 

desenvolver os manuais. O respondente comenta que logo no início da parceria, o 

abastecimento das frotas estava durando até às 5h da manhã. Atualmente, com as 

melhorias realizadas pela equipe da Gama, findam às 2 horas. Portanto, de acordo 

com o respondente, em primeiro lugar é preciso investigar a necessidade do cliente, 

para depois desenvolver o projeto. 

4.1.4.6 Empresa Gama: participação da direção no desenvolvimento dos produtos 

O envolvimento da direção no desenvolvimento de produtos é frequente, no entanto, 

há questões diretamente relacionadas ao design, fazendo com que a direção avalie 

somente após a finalização do produto desenvolvido. Cabe ressaltar que a maioria 

dos orçamentos passa pela direção, porém é a área comercial que elabora os 

orçamentos, de acordo com a metodologia que já se encontra previamente 

estabelecida pela direção.  

Muitas vezes o comercial consulta a direção sobre algumas dúvidas relativas aos 

produtos, serviços extras, pois quando se trata de uma solução convencional, a 

própria área elabora e envia diretamente ao cliente. Em alguns casos, o projetista 

possui uma demanda de produção fora dos padrões, de acordo com o respondente: 

“O projetista precisa elaborar uma fixação de cabos em um 
determinado produto, então ele acaba criando conforme a 
necessidade da produção, elaborando módulos, caixa para 
esconder, algumas melhorias, inclusive o chefe de produção 
demanda várias informações extras durante o dia.”. 
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4.1.4.7 Empresa Gama: o uso do design 

Ao verificar a satisfação quanto ao uso do design, bem como o que significa design 

para o gestor, percebe-se que o design está vinculado ao aspecto visual no formato 

estético. No entanto, a empresa acaba deixando a visão estética em segundo plano, 

pois o foco do desenvolvimento de produtos é com os aspectos técnicos, envolvendo-

se com os aspectos funcionais dos seus produtos.  

No que diz respeito às principais vantagens/desvantagens obtidas com o uso do 

design, torna-se possível observar os seguintes elementos:  

a) vantagens: uma pessoa terceirizada na área do design é necessária 
somente para um processo específico, pois, caso a empresa busque um 
resultado mais ágil e com maior qualidade, é preciso ter uma pessoa 
efetiva dentro da empresa, por isso para o negócio da Gama é 
imprescindível;  

b) desvantagens: o design terceirizado possui uma quantidade de dúvidas, 
muitas vezes possuindo resposta fria, devido à distância do dia-a-dia da 
empresa e do cliente. 

4.1.4.8 Empresa Gama: planejamento de marketing e relacionamento com o mercado 

A demanda projetada da Empresa é dada através da produção nacional de veículos 

e conforme as diretrizes das companhias de petróleo, que, nas suas convenções 

anuais, estabelecem os objetivos. O acompanhamento das tendências de mercado 

ocorre pelas convenções dos fabricantes, publicações, revistas, sindicatos, 

associações e feiras. É preciso estar muito ligado ao mercado, para acompanhar o 

seu direcionamento e não deixar de vender. 

Quanto ao planejamento de marketing na Empresa, percebe-se que existe uma 

tendência na ampliação da super-troca de óleo – sem a presença de postos de 

gasolina, como já existe em São Paulo e, em breve, terá a sua primeira loja em Porto 

Alegre.  

No ano da realização da entrevista, a questão tecnológica foi amplamente divulgada 

(aplicativos, smartphones), a integração e o controle das franquias integradas através 

de um software único dispondo de muita interatividade. Por isso, a valeta recebeu uma 

adaptação para ser instalada uma câmera digital, possibilitando ao cliente visualizar a 

execução da troca de óleo de seu automóvel, dentro de uma loja de conveniências.  
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Também está sendo desenvolvido junto a Companhia de Petróleo, um aplicativo via 

celular sobre as informações do óleo. Portanto, o direcionamento do negócio ocorre 

por uma necessidade do cliente, diante de uma diretriz da montadora, da empresa de 

petróleo. De acordo com o Dirigente:  

“Não adianta nesse ano eu ficar só com filtros pequenos, se 
existe uma demanda de investimento das Companhias para 
postos rodoviários de grande volume.”. 

“Esse é o ano do ARLA 3213.”. 

Assim sendo, deve-se observar para que lado estão focados os investimento dessas 

grandes empresas. A Empresa é focada no desenvolvimento desse tipo de artefato, 

trazendo inclusive de fora do Brasil, e existe o desenvolvimento de vários módulos 

para abastecimento de ARLA nesse ano.  

Quanto à participação da Empresa em feiras, destaca-se a presença na Expo Postos 

– investimento em torno de R$ 100.000,00, foi realizada graças a contribuição dos 

parceiros. Na referida Feira, o movimento de pessoas no estande da Gama é 

expressivo, sendo uma das únicas empresas que desenvolve soluções e produtos 

nessa área.  

As suas concorrentes comercializam produtos prontos sem os customizar. Diante 

disso, a participação e visitas devem ser constantes, em 2016, já haviam participado 

de três feiras (Feira de Mecânica, Feira de Sindicato dos Reparadores de Veículo de 

Pernambuco e Feira de Mecânica em SP) e, ainda no ano de 2016, a empresa 

planejava participar de duas feiras desse tipo, além das visitas em todas as feiras do 

segmento. Quando a equipe interna não pode participar, são enviados os 

representantes de regiões próximas que registram através de fotos, entregam 

catálogos e observam quem está presente nessas feiras. 

No que diz respeito à segmentação do mercado de atuação da Empresa, considerada 

pelo gestor uma questão de sobrevivência, é necessário sobrepor algumas 

 
13 ARLA 32 é um reagente que é usado juntamente com o sistema de Redução Catalítica Seletiva 

(SCR) para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de 
escape dos veículos a diesel. 
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sazonalidades, pelo fato das distribuidoras de petróleo realizarem as suas convenções 

em fevereiro e começarem a investir somente entre o final de março e abril. De acordo 

com o Gestor: 

“Os meses de novembro e dezembro são uma loucura, pois todo 
mundo deseja queimar a verba que sobrou no final do ano.”. 

Existe um direcionamento para as montadoras de veículos, rede de concessionárias, 

através de um grupo de representantes focado diretamente nas concessionárias de 

veículos pesados, havendo também o atendimento nas revendas de veículos leves; 

Também há fatia do mercado nas distribuidoras de óleos.  

Outro tipo de cliente são as distribuidoras de derivados de petróleos que estão focando 

no ARLA 32 e na filtragem de Diesel. A empresa consegue identificar os principais 

clientes, atuando de forma pontual, pois depende do momento que as empresas se 

encontram no mercado que atualmente é a principal Companhia de Petróleo, no 

entanto, a Gama vende frequentemente para fabricantes de veículos pesados e redes 

de postos do Estado.  

Diante disso, o mercado da Gama está dividido da seguinte forma: 

a) 30% montadoras; 
b) 30% distribuidoras de petróleo; 
c) 40% restante do mercado (varejo – serviços) trazendo penetração de 

mercado, conseguindo-se trabalhar de forma expressiva.  
 
Para o respondente:  

“Quando ninguém está investindo, a Gama está consertando.”. 

Portanto, busca-se fechar contratos de manutenção com as empresas, como as redes 

de postos de combustíveis, nos quais são realizados diversos reparos e adaptações. 

Segundo o Dirigente: 

“Para se ter uma ideia no mês de Janeiro de 2014 – 70% foi de 
serviços, quando no restante dos meses é de 25% a 30%, o 
volume de serviços.” 
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Quanto aos concorrentes da Gama, a Empresa possui em segmentos distintos, mas 

não existe no mercado uma empresa que desenvolva a solução completa como a 

Gama realiza. Há uma concorrente significativa em equipamentos de lubrificação, 

mas, conforme o gestor: 

“É desleal como os equipamentos chineses, que são baratos, no 
entanto pouco duráveis.”. 

Um dos aspectos que dificulta o desenvolvimento da Empresa é toda a observação, 

certificação, formulários, catálogos, homologações, que deve ter junto às companhias 

de petróleo, enquanto alguns concorrentes, os quais não possuem nenhuma dessas 

conformidades, ofertam produtos similares oriundos da China se diferenciando 

através do preço. O Gestor comenta ainda que: 

“Aonde o concorrente erra, eu entro com o produto – Graco, que 
é mais robusto e não irá dar problemas quanto ao uso.”. 

Quanto ao diferencial da Gama perante os seus concorrentes, encontra-se aliada à 

qualidade, por ser um produto que de acordo com a percepção do cliente, “não 

costuma estragar”. O desafio é manter essa percepção com toda a variação de 

produtos no mercado. Mas ainda consegue a Empresa diferenciar-se através dos 

projetos e de serviços, pois ela oferece uma solução completa, sendo a 

responsabilidade de toda a instalação e projeto da Gama.  

Atualmente, a Empresa possui duas pessoas efetivadas prestando assistência em 

todo o território nacional. No entanto, em São Paulo existem quatro assistentes 

terceirizados que são parceiros da Empresa de longa data. A Gama procura realizar 

treinamentos internos, para conhecer a estrutura, as ferramentas que precisa utilizar 

nos produtos. 

Ao verificar os canais de comunicação disponíveis para os clientes fazerem suas 

considerações, reclamações ou sugestões, na Gama, o canal existente é o site da 

empresa que já direciona para o e-mail, além dos telefones fixos e celulares para 

atendimento. A empresa utiliza, também, o Facebook, disponibilizando contatos para 

reclamações, considerações, mas ocorrem predominantemente questionamentos 
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sobre o utilização e manutenção dos produtos, não existindo o monitoramento das 

redes sociais.  

Quanto ao controle de clientes, o respondente afirma que há um cadastro atualizado 

de clientes, que contempla em torno de dois mil. Existe um trabalho específico sobre 

a promoção de elementos filtrantes. No entanto, a Empresa não utiliza um software 

de CRM. No que diz respeito à realização de pesquisa de mercado para identificar as 

necessidades dos clientes, o gestor afirma que não há uma pesquisa, mas em cada 

reunião, tenta-se buscar uma informação sobre a tendência de mercado.   

Na área de P&D, existe uma reunião mensal da qual fazem parte o Gerente de 

Produção, o Chefe de Produção, o Projetista e, às vezes, um integrante da área 

comercial participa.  

4.1.4.9 Empresa Gama: considerações gerais 

Ao final desse tópico torna-se possível descrever algumas considerações sobre a 

empresa Gama. A Empresa apesar de ser de pequeno porte, possui uma filosofia 

voltada à Gestão do design, tendo em vista que seu foco é a satisfação das 

necessidades e desejos dos seus clientes, através da customização dos seus 

produtos.  

Diante disso, percebe-se que o designer adquire um papel fundamental no 

desenvolvimento de produtos e se pode considerar que a Gama se encontra no nível 

avançado 4 – design como inovação, segundo Kretzschmar (2003). A Empresa não 

possui nenhum programa de qualificação, mas existe uma preocupação com esse 

fator para implementar futuramente. Observa-se que há uma considerável 

disseminação de informações no seu ambiente organizacional.  

Também é possível constatar que há indícios de cocriação de valor, pois inclusive a 

Empresa já desenvolveu diversos produtos que foram sugeridos pelos clientes e 

esses se tornaram parte do mix de produtos ofertados ao mercado. Apesar de haver 

a cocriação, existe a necessidade de sistematizar o Modelo DART de Prahalad e 

Ramaswamy (2004b), pois a Empresa encontra-se aberta às mudanças,  possuindo 

em seus valores o espírito inovador, por isso o canal de informação e troca de ideias 

com o cliente é de suma importância à Empresa. 
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Não existem indicadores de desempenho definidos na Gama, devido ao fato dos seus 

produtos serem desenvolvidos de forma customizada, fazendo com que seja 

inviabilizado em diversos momentos o estabelecimento de uma padronização. 

Entretanto já existe a preocupação da Empresa no seu estabelecimento apenas para 

produtos que são desenvolvidos em larga escala, como os elementos filtrantes. 

Portanto, devido ao seu corpo funcional ser enxuto, possuindo apenas treze 

colaboradores, talvez a Empresa não esteja conseguindo sistematizar o processo de 

design, mas possui elementos significativos. 

4.1.5 Considerações gerais sobre as quatro empresas investigadas 

Ao concluir a análise das empresas pesquisadas, torna-se possível indicar algumas 

considerações que norteiam o framework para IEC a proposto, através da análise de 

conteúdo elaborada. Através da codificação e determinação das categorias de análise 

realizada com o uso do software NVivo, torna-se possível expor nesta sessão a nuvem 

de dados em torno das quatro entrevistas realizadas, conforme demonstra a Figura 

15.  

A nuvem de dados indica a preocupação das empresas com os produtos 

desenvolvidos, assim como a relação dessas com a área do design, pois se encontram 

entre as palavras mais citadas. Também se observa que os clientes e o mercado são 

os aspectos mais comentados pelos respondentes. É importante considerar que a 

nuvem de dados foi extraída a partir de todo o conteúdo contido nas transcrições das 

entrevistas, sem haver nenhum filtro anterior.  

Diante disso, tornou-se necessária a avaliação de conteúdo, em que foram analisados 

todos os dados, eliminadas as palavras que não tinham relação com o tema abordado 

(preposições, substantivos) e se mantendo apenas os dados mais relevantes contidos 

nas transcrições, deixando apenas substantivos e palavras que possuíam nexo com 

a área da gestão do design e da cocriação de valor, conforme demonstra a Figura 16. 
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Figura 15 – Nuvem de dados 

 
(fonte: elaborada pelo autor)14 

Figura 16 – Categorização de palavras 

 
(fonte: elaborada pelo autor)15 

 
14 Figura elaborada pelo autor com base nos resultados analisados com o uso do software NVivo 
15 Figura elaborada pelo autor com base nos resultados analisados com o uso do software NVivo 
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Com a realização da análise de conteúdo percebe-se que há uma relação significativa, 

entre o desenvolvimento de produtos das empresas com a área do design. Observa-

se, também, a preocupação das organizações com os seus clientes. Da mesma forma 

há diversas citações em torno da área comercial e do marketing, uma vez que as 

empresas desenvolvedoras de produtos citam, em diversos momentos, sobre a área 

comercial e marketing. 

Por fim, ao concluir este tópico, cabe mencionar que as entrevistas em profundidade, 

além da pesquisa bibliográfica realizada para construção do Protocolo A, foram de 

extrema valia para a construção do instrumento de coleta da survey que será 

apresento no próximo subcapítulo. 

4.2 ANÁLISE DA ETAPA DESCRITIVA DE NATUREZA QUANTITATIVA 

Neste tópico são apresentados os detalhes da etapa descritiva de natureza 

quantitativa desta pesquisa. 

4.2.1 Perfil das empresas participantes da survey 

Neste tópico, apresenta-se a análise e discussão de resultados da segunda etapa do 

estudo. Foi realizada uma survey com 155 empresas consideradas inicialmente como 

desenvolvedoras de produtos no Estado do Rio Grande do Sul. Ao visualizar a Figura 

17, identifica-se que os respondentes da pesquisa totalizam 131 empresas 

desenvolvedoras de produtos, dos 155 respondentes, ou seja, 84,5% do total As 

demais organizações, 24 (representando 15,5% do total) eram prestadoras de 

serviços. Uma vez que o interesse da pesquisa era em desenvolvedoras de serviços, 

daqui em diante as respostas analisadas são das 131 empresas que eram, 

efetivamente, desenvolvedoras de produtos. 
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Figura 17 – Empresas desenvolvedoras de produtos 

 
(fonte: desenvolvido pelo autor) 

Observa-se, através da Figura 18, que há predominância de respondentes na região 

metropolitana de Porto Alegre – RS (36,13%), seguido pela Serra Gaúcha (34%) e as 

demais cidades do interior do Estado (29,87%). Percebe-se que a localização das 

organizações investigadas na primeira fase do estudo, isto é, nas entrevistas, são 

semelhantes às respondentes predominantes na etapa da survey. 

  



137 

Figura 18 – Localização dos Respondentes 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 
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A Figura 19 mostra que 61,9% das empresas possuem mais de cinco anos de atuação 

no mercado, sendo que dessas 54,2%, possuem mais de dez anos. Assim sendo, 

pode-se observar que os respondentes têm considerável experiência no mercado. 

Pode-se contribuir para o acerto no desenvolvimento do framework, considerando que 

de acordo com Sebrae (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2018), o tempo médio de existência das MPEs é de 14 

anos. 

Figura 19 – Tempo de funcionamento 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

No entanto, ao verificar o número de funcionários dos respondentes (Figura 20), 

61,3% são empresas que possuem 1 a 19 funcionários. Diante disso, constata-se que 

a maior parte das empresas possuem uma estrutura enxuta, apesar de existirem há 

certo tempo no mercado. 

Ao verificar o enquadramento social (Figura 21), constata-se que 69,10% das 

empresas investigadas são MPEs. Isso vai ao encontro das pesquisadas na etapa 

exploratória do presente estudo. Cabe-se ressaltar que o framework desenvolvido no 

decorrer do estudo, foca nesse enquadramento de empresa. 
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Figura 20 – Número de funcionários 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

 

Figura 21 – Enquadramento das respondentes 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 

No que diz respeito a faixa de faturamento anual das empresas investigadas, a Figura 

22 apresenta que, assim como no enquadramento social, o faturamento anual das 

respondentes enquadra-se, em 72,90% dos casos, na classificação de MPEs. 
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Figura 22 – Faturamento das empresas 

 
(fonte: desenvolvido pelo autor baseado nos dados das empresas) 

Percebe-se, através da Figura 23, que 61,4% das empresas pesquisadas possuem 

até 249 clientes diretos, demonstrando que as organizações apresentam um número 

estreito de clientes. O fato do número de clientes ser pequeno, poderia possibilitar às 

organizações realizar um atendimento de forma personalizada, fazendo com que os 

clientes fiquem mais próximos das empresas.  Assim sendo, essa proximidade dos 

clientes torna mais fácil o seu engajamento no projeto de desenvolvimento de 

produtos, beneficiando-se de sua participação no processo de cocriação de valor. 

Figura 23 – Número de clientes que as empresas possuem 

 
 

(fonte: desenvolvido pelo autor baseado nos dados das empresas) 
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4.2.2 Variáveis estudadas na survey 

Após a apresentação dos resultados relativos ao perfil das organizações investigadas, 

as variáveis utilizadas no instrumento de coleta de dados são descritas a seguir:  

a) V1 – observação dos concorrentes pela empresa; 
b) V2 – acompanhamento das tendências de mercado, em termos de 

consumo, tecnologia, modismo pela empresa; 
c) V3 – realização de pesquisas de mercado para identificar as 

necessidades dos clientes pela empresa; 
d) V4 – uso das redes sociais para comunicação entre a empresa e seus 

clientes; 
e) V5 – frequência com que os canais de comunicação (telefone, e-mail, 

facebook) são utilizados pelos clientes para fazer considerações, 
reclamações ou sugestões sobre os produtos da empresa; 

f) V6 – possibilidade de clientes fazerem escolhas quanto a forma que o 
produto/serviço adquirido é desenvolvido ou executado pela empresa; 

g) V7 – permissão dada aos clientes de opinarem sobre os 
produto/serviços, de forma a se sentirem como participantes ativos do 
desenvolvimento do produto ou da prestação de serviços da empresa; 

h) V8 – proposição pela empresa, no momento que o seu cliente adquire o 
produto, de serviços/ações para chegar a melhores resultados; 

i) V9 – intervenção dos principais clientes no desenvolvimento de produtos 
ou prestação de serviços. 

 
Estas variáveis foram estudadas segundo os resultados de duas análises estatísticas: 

o Coeficiente de Correlação Rô de Spearman e o P-valor. Esses resultados são 

descritos nos próximos itens. 

4.2.3 Estudo das variáveis observadas na survey pelo Coeficiente de Correlação 
de Rô de Spearman 

As variáveis descritas foram analisados pelo Coeficiente de Correlação Rô de 

Spearman e o P-valor (Sig. – bilateral) e apresenta-se, no Quadro 9, os resultados. 

Estão representados em vermelho, nesse Quadro, os cruzamentos que possuem 

significância estatística entre as variáveis. Essas correlações são descritas de forma 

a analisar essas correlações nos próximos itens. 
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Quadro 9 – Análise dos resultados da survey através do                                 
coeficiente de correlação Rô de Spearman 

  
(fonte: elaborada pelo autor)16  

 

 
16 Figura elaborada pelo autor usando os resultados obtidos no software SPSS. 
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4.2.3.1 Análise da variável V1 – observação dos concorrentes pela empresa 

Ao realizar a análise da empresa observando os seus concorrentes, pode-se afirmar 

que as organizações, se encontram acompanhando as tendências de mercado, em 

termos de consumo, tecnologia e modismo (coeficiente de correlação Rô = 0,429). 

Diante disso, percebe-se que as empresas estão atentas às mudanças de mercado 

que ocorrem em seus concorrentes. Cabe ressaltar o nível de significância no que 

tange à utilização das redes sociais para observar os seus concorrentes e comunicar-

se com os clientes (coeficiente de correlação Rô = 0,306), tornando possível às 

empresas, observarem seus concorrentes de forma mais rápida e eficaz, indo ao 

encontro dos aspectos apresentados por Borges (2011). 

Percebe-se, ainda, que as empresas fazem uso dos canais de SAC para se 

comunicarem com seus clientes, no intuito de subsidiar o desenvolvimento de seus 

produtos, através das sugestões e reclamações de clientes. Também, esses canais 

se encontram disponíveis para que sejam coletadas informações sobre o mercado 

(coeficiente de correlação Rô = 0,242). Portanto, essa é outra forma de coletar dados 

de mercado.  

De forma semelhante, em alguns momentos, para analisar o mercado, é necessária a 

realização uma pesquisa de mercado (coeficiente de correlação Rô = 0,407) para 

verificar os produtos que os clientes estão dispostos a comprar. 

4.2.3.2 Análise da variável V2 – acompanhamento das tendências de mercado, em 

termos de consumo, tecnologia, modismo pela empresa 

Na análise da variável V2, além da correlação com a variável V1 (observação dos 

concorrentes pela empresa, já analisada no item anterior, constata-se que a 

correlação é significativa quanto à realização de pesquisas de mercado com 

consumidores, para que sejam investigadas às tendências de mercado (coeficiente 

de correlação Rô = 0,393). Da mesma forma, as empresas utilizam redes sociais para 

a comunicação com os clientes, no intuito de acompanhar as novidades esperadas 

pelo mercado (coeficiente de correlação Rô = 0,422). Outra maneira de acompanhar 

o mercado é pela utilização do SAC para ouvir os seus clientes, investigando 

considerações sobre os produtos adquiridos, objetivando obter possíveis melhorias 

que poderiam ser realizadas (coeficiente de correlação Rô = 0,176).  



144 

Observa-se também que existe uma correlação significativa com a variável V2, quanto 

ao fato de que as empresas possibilitam aos seus clientes opinarem sobre os 

produtos/serviços, de forma a se sentirem participantes ativos no desenvolvimento de 

produtos, ou então durante a prestação de serviços realizada. Nesse aspecto, pode-

se aferir que é uma forma das empresas observarem as tendências de mercado, e 

agir de acordo com as necessidades de seus consumidores, possibilitando disseminar 

o engajamento destes para desenvolver a cocriação de valor (coeficiente de 

correlação Rô = 0,211).  

Percebe-se ainda que o acompanhamento das tendências de mercado pode ocorrer 

através da interferência dos principais clientes de empresas no desenvolvimento de 

produtos das mesmas (coeficiente de correlação Rô = 0,180). Sendo assim é mais 

fácil a organização estratificar as opiniões valiosas dos principais clientes que 

possuem em sua carteira, concordando com o explanado por Zhang e Chen (2008). 

Também é possível observar a significância do acompanhamento das tendências de 

mercado, ao relacionar essa variável V2 com a V8 (proposição pela empresa, no 

momento que o seu cliente adquire o produto, de serviços/ações para chegar a 

melhores resultados), obtendo-se um coeficiente de correlação Rô de 0,211. É 

relevante no sentido de buscar a diferenciação de produtos em relação aos de seus 

concorrentes, pois as empresas possibilitam aos seus clientes aperfeiçoarem os 

produtos utilizados, tornando viável inclusive a integração do design, no sentido de 

desenvolver sistemas de produtos-serviços. 

4.2.3.3 Análise da variável V3 – realização de pesquisas de mercado para identificar 

as necessidades dos clientes pela empresa 

Quando investigado se as empresas realizam alguma pesquisa de mercado para 

identificar às necessidades dos clientes, percebe-se que é significativa a sua 

correlação com as variáveis V1 (observação dos concorrentes pela empresa) e V2 

(acompanhamento das tendências de mercado, em termos de consumo, tecnologia, 

modismo pela empresa), como detalhado nos itens anteriores. Além disso, também é 

significativa estatisticamente, com coeficiente de correlação Rô = 0,392, com a 

utilização das redes sociais para se comunicar com seus clientes. Ou seja, a pesquisa 
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de mercado pode ocorrer de maneira informal ou, até mesmo, formalizada pelo 

diálogo realizado nas redes sociais. 

O desenvolvimento da pesquisa de mercado também pode ocorrer quando os clientes 

realizam suas escolhas, no que diz respeito a forma, pelas quais, o produto será 

desenvolvido, possibilitando com isso, subsidiar o desenvolvimento de novos produtos 

(coeficiente de correlação Rô = 0,163) e ainda contribuir no processo de cocriação de 

valor. Percebe-se que vai ao encontro da análise anteriormente apresentada, ou seja, 

ao realizar contato com os clientes, se possibilita estabelecer um novo canal para 

investigação de informações no mercado, se efetuando um formato diferente de 

pesquisa, mesmo que este ocorra de maneira informal. 

Ainda, no momento de aquisição do produto, em que a empresa propõe serviços 

adicionais, também pode ocorrer uma outra forma de pesquisa de mercado 

(coeficiente de correlação Rô = 0,192), no sentido de incluir benefícios adicionais ao 

produto que está sendo ofertado aos seus clientes. Portanto, no que diz respeito a 

relação entre pesquisa de mercado e a interferência dos principais clientes no 

desenvolvimento de produtos, esta é considerada significativa (coeficiente de 

correlação Rô = 0,219). Estes consumidores, como possuem uma relação mais 

estreita com a empresa, poderão nortear os demais, tornando, assim, fundamental 

coletar informações com esses parceiros. 

4.2.3.4 Análise da variável V4 – uso das redes sociais para comunicação entre a 

empresa e seus clientes 

Da mesma forma que a variável V3, a V4 – se as empresas utilizam as redes sociais 

para a comunicação com seus clientes – tem correlação significativa as variáveis V1 

(observação dos concorrentes pela empresa) e V2 (acompanhamento das tendências 

de mercado, em termos de consumo, tecnologia, modismo pela empresa), já 

analisado acima. Observa-se que essa forma de comunicação proposta na variável 

V4 utilizada com os objetivos característicos do SAC. Ou seja, receber o feedback dos 

clientes, podendo haver considerações, sugestões e reclamações, em torno dos 

produtos adquiridos, variável V5 (coeficiente de correlação Rô = 0,459). De forma 

semelhante, o uso das redes sociais para comunicação também pode ocorrer através 

da possibilidade de seus clientes personalizarem os produtos a serem adquiridos 
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(coeficiente de correlação Rô = 0,178), fazendo que a sua utilização possa ser uma 

plataforma cocriativa, tornando os clientes ativos no projeto de desenvolvimento de 

produtos (variável V6).  

Cabe-se ressaltar ainda que há uma correlação significativa entre o uso de redes 

sociais, no sentido de tornar possível que seus clientes opinem sobre os 

produtos/serviços, tornando-os participantes ativos no desenvolvimento de produtos 

(coeficiente de correlação Rô = 0,176), podendo disseminar de forma significativa a 

cocriação de valor. Assim sendo, é possível relacionar a interferência dos principais 

clientes no desenvolvimento de produtos, podendo ocorrer através do uso de redes 

sociais para a comunicação com eles, transformando-as em uma plataforma interativa 

e cocriativa (coeficiente de correlação Rô = 0,256). 

4.2.3.5 Análise da variável V5 – frequência com que os canais de comunicação 

(telefone, e-mail, Facebook) são utilizados pelos clientes para fazer 

considerações, reclamações ou sugestões sobre os produtos da empresa  

Quando analisada a variável V5, sobre a frequência que os canais de comunicação 

(telefone, e-mail, Facebook) são utilizados pelos clientes para fazer considerações, 

reclamações ou sugestões sobre os produtos, com as demais questões, percebe-se 

que esta possui relação significativa com as variáveis V1, V2 e V4, conforme já 

demonstrado anteriormente. Cabe-se ressaltar que a observação dos concorrentes 

(V1) pode dar através das informações obtidas nos canais de comunicação 

(coeficiente de correlação Rô = 0,242). Da mesma forma, o acompamento das 

tendências de mercado também pode ocorrer pelas informações consolidadas nos 

canais de comunicação com os clientes. Ainda, o uso de redes socais por parte dos 

clientes, pode ser considerada uma forma de captar informações necessárias aos 

canais de comunicação com os clientes. 

Como não foi encontrada nenhuma correlação significativa com as demais variáveis, 

tornando possível a indicação de lacuna a ser desenvolvida no decorrer do presente 

estudo, pois percebe-se que o cliente não se encontra procurando as empresas com 

determinada frequência. Isso justiça o desenvolvimento do framework proposto por 

esta tese.  
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4.2.3.6 Análise da variável V6 – possibilidade de clientes fazerem escolhas quanto a 

forma que o produto/serviço adquirido é desenvolvido ou executado pela 

empresa 

Na variável V6, que trata da possibilidade de clientes fazerem escolhas quanto a forma 

que o produto/serviço adquirido é desenvolvido ou executado pela empresa, observa-

se que há correlação significativa as variáveis V3 e V4, ou seja a possibilidade dos 

clientes fazerem escolhas quanto a forma pela qual o produto é desenvolvido, podem 

ser obtidas essas informações através das pesquisas de mercado e pelo uso das 

redes sociais para comunicação entre a empresa e clientes. Mas essas correlações 

foram analisadas nos tópicos referentes a essas duas variáveis. 

Além disso, é significativa estatisticamente a correlação com a variável v7 que  trata 

da possibilidade de que os clientes opinem sobre os produtos desenvolvidos. Diante 

disso, torna-se participante ativo do desenvolvimento de produtos (coeficiente de 

correlação Rô = 0,750) sendo coerente esta correlação, pois a V6 demonstra que os 

clientes desejam customizar o seu produto. Assim é possível torná-lo protagonista dos 

projetos de desenvolvimento de produtos, reforçando a disseminação do processo de 

cocriação de valor. 

Ainda, a referida variável V6 possui correlação a variável V8, proposição pela 

empresa, no momento que o seu cliente adquire o produto, de serviços/ações para 

chegar a melhores resultados, pois a empresa propõe serviços aos clientes para 

agregar valor aos artefatos, oportunizando um diferencial sobre estes (coeficiente de 

correlação Rô = 0,505). Isso possibilita ao consumidor interagir com a empresa sobre 

suas necessidades e desejos, promovendo os produtos e serviços para que fiquem 

cada vez mais próximos dos desejos de seus clientes. Outrossim, a possibilidade de 

os clientes personalizarem os artefatos, reforça mais o aspecto abordado no parágrafo 

anterior, pois há significância com a variável V9, intervenção dos principais clientes 

no desenvolvimento de produtos ou prestação de serviços, obtendo-se um coeficiente 

de correlação Rô de 0,543.  
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4.2.3.7 Análise da variável V7 – permissão dada aos clientes de opinarem sobre os 

produto/serviços, de forma a se sentirem como participantes ativos do 

desenvolvimento do produto ou da prestação de serviços da empresa 

Quando analisada a variável V7 (sobre a permissão dada aos clientes de opinarem 

sobre os produto/serviços, de forma a se sentirem como participantes ativos do 

desenvolvimento do produto ou da prestação de serviços da empresa), como citado 

nos tópicos anteriores, essa tem forte relação com as variáveis V2, V3, V4 e V6. Diante 

disso, a permissão dada aos clientes opinarem de forma a sentir-se como 

participantes ativos no desenvolvimento de produtos pode ocorrer através do 

acompanhamento das tendências de mercado, extraída das pesquisas de mercado, 

uso das redes sociais para contatar os seus usuários, bem como a empresa 

possibilitar aos seus clientes fazerem escolhas, quanto ao produto adquirido.  

Prosseguindo na investigação da variável V7, constata-se que há significativa 

correlação com a proposição de serviços extras agregados aos produtos adquiridos 

no ato de compra (coeficiente de correlação Rô = 0,568). Diante disso, os clientes 

podem auxiliar na agregação de valor aos serviços e nos benefícios, em torno dos 

artefatos adquiridos, engajando-se às empresas que desenvolvem os produtos 

adquiridos pelos consumidores. 

Também pode-se considerar a opinião dos clientes no desenvolvimento de produtos, 

tornando-os ativos no processo, tendo em vista que há relação com a variável V9, 

interferência dos principais clientes no desenvolvimento de produtos, com coeficiente 

de correlação Rô de 0,549. Ou seja, os clientes são considerados referência para as 

empresas, podendo ser utilizados na definição do perfil desejado de clientes que 

consumirão os produtos que estão sendo projetados pelas empresas. 

4.2.3.8 Análise da variável V8 – proposição pela empresa, no momento que o seu 

cliente adquire o produto, de serviços/ações para chegar a melhores 

resultados 

Ao analisar a correlação da variável V8, a qual investiga se a empresa propõe serviços 

e ações para chegar a melhores resultados, no momento que o seu cliente adquire o 

produto, com as demais variáveis pode-se observar que possue forte correlação com 

as variáveis V2, V3, V6 e V7, ou seja, com o acompanhamento das tendências de 
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mercado, em termos de consumo, tecnologia, modismo pela empresa, com a 

realização de pesquisas de mercado para identificar as necessidades dos clientes 

pela empresa, com a possibilidade de clientes fazerem escolhas quanto a forma que 

o produto/serviço adquirido é desenvolvido ou executado pela empresa e com a 

permissão dada aos clientes de opinarem sobre os produto/serviços, de forma a se 

sentirem como participantes ativos do desenvolvimento do produto ou da prestação 

de serviços da empresa, respectivamente. Essas correções foram analisadas nos 

itens correspondentes a cada uma das varáiveis citadas. 

De forma complementar, a variável V8 possui correlação significativa com a V9 – 

intervenção dos principais clientes no desenvolvimento de produtos (coeficiente de 

correlação Rô = 0,405). Ou seja, as organizações propõem produtos agregados, ou 

serviços que complementem o produto adquirido por seus usuários, de forma a ofertar 

uma solução mais completa, possibilitando aos principais clientes contribuírem no 

desenvolvimento de artefatos, de forma a aperfeiçoar os produtos desenvolvidos pelas 

empresas, bem como os serviços ofertados. O aspecto apresentando pode ser um 

indicativo da participação dos clientes na cocriação de valor a que propõe o framework 

da presente tese.  

4.2.3.9 Análise da variável V9 – intervenção dos principais clientes no 

desenvolvimento de produtos ou prestação de serviços 

Ao realizar a análise da variável V9 com as demais variáveis, observa-se que há 

significância com as variáveis V2, V3, V4, V6, V7 e V8. A partir disso, constata-se que 

a intervenção dos principais clientes no desenvolvimento de produtos, pode ocorrer 

com o apoio da observação das tendências de mercado, por parte das empresas. 

Também a participação desses usuários pode ocorrer através do levantamento 

realizado por uma pesquisa de mercado desenvolvida com estes.  

O uso de redes sociais pode ser um meio condutor para a comunicação dos principais 

clientes no desenvolvimento de produtos, sendo que essa forma de participação pode 

auxiliar em uma das fases do framework que é proposto no capítulo 5, facilitando o 

contato das empresas com seus usuários. Também, a participação dos clientes no 

desenvolvimento de produtos – V6 e a V7 – permissão dada aos clientes a comporem 

desenvolvimento de produtos tornando-se um participante ativo na incorporação de 
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experiências de forma a desenvolver a cocriação de valor no framework deste estudo. 

Por fim, a intervenção dos principais clientes no DP também é motivada pela variável 

V8, tendo em vista que a empresa propõe no momento da aquisição do produto, 

alguns benefícios, serviços extras ao produto que está sendo adquirido.   

4.2.4 Estudo das variáveis observadas na survey pelo P-Valor, relacionadas ao 
perfil das empresas investigadas 

Neste momento, analisam-se as nove variáveis descritas anteriormente, ocorrendo o 

seu cruzamento com as variáveis relacionadas ao perfil das empresas (número de 

funcionários, enquadramento, faturamento e clientes), as quais são descritas a seguir: 

a) V10 – número de funcionários que a empresa possui; 
b) V11 – tipo de enquadramento social da empresa; 
c) V12 – faturamento anual da empresa; 
d) V13 – número de clientes atuais diretos de sua empresa. 

 
Cabe mencionar que os cinco pontos utilizados na escala Likert, presente nas 

questões apresentadas pelo protocolo B, foram agrupados em três categorias de 

respostas: 

a) 1 ou 2 – nunca ou quase nunca; 
b) 3 – neutro; 
c) 4 ou 5 – sempre ou quase sempre. 

 
Observa-se que, caso o P-valor (nível de significância) seja inferior a 0,05 (em negrito), 

as variáveis possuem associação estatística entre si e, a sinalização em vermelho, 

aponta de que forma essa relação ocorre. Se o P-valor for superior a 0,05 as variáveis 

não têm associação estatística, isto é,  não tem influência uma sobre a outra. 

4.2.4.1 Análise da variável V10 – número de funcionários que a empresa possui  

A partir da análise do Quadro 10, é possível observar as relações existentes entre a 

V10 – número de funcionários que a empresa possui com as variáveis de mercado 

observadas na survey realizada.  
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Quadro 10– Relação entre o número de funcionários que a empresa possui 
com as variáveis de mercado 

 
(fonte: elaborada pelo autor)17  

 
17 Figura elaborada pelo autor usando os resultados obtidos no software SPSS. 
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Percebe-se, através do Quadro 10, que a variável V2 – acompanhamento das 

tendências de mercado, em termos de consumo, tecnologia, modismo pelas 

empresas, possui relação significativa com as organizações com 1 a 19 funcionários 

(P-valor=0,034). Diante disso, através deste cruzamento, é possível observar que as 

empresas investigadas nunca, ou quase nunca acompanham as tendências de 

mercado (escala Likert 1 ou 2), em termos de consumo, tecnologia, modismo. 

Percebe-se, assim, que as empresas detém um número reduzido de funcionários, não 

acompanhando essas tendências de mercado, pois dispõem de uma estrutura enxuta 

para o seu funcionamento. 

Entretanto, de acordo com o Quadro 10, observa-se que as organizações que 

possuem mais de 500 funcionários sempre, ou quase sempre possuem a 

preocupação em acompanhar essas predisposições de mercado. Nesse sentido 

essas empresas acompanham o mercado (escala Likert 4 ou 5), pelo fato de contar 

com uma estrutura significativa de pessoas, conseguindo gerir e organizar de forma 

mais adequada as informações de mercado 

Ao analisar a variável V6 – possibilidade de clientes fazerem escolhas quanto a forma 

que o produto/serviço adquirido é desenvolvido ou executado pela empresa, pode-se 

afirmar que há significância nas organizações que possuem mais de 500 funcionários 

(P-valor=0,027), de acordo com a escala Likert 3, os respondentes consideram-se 

neutros a respeito deste aspecto. Diante disso, percebe-se que as empresas dispõem 

de maior estrutura, não se preocupam tanto com seus clientes, no sentido de que 

estes personalizem os produtos a serem adquiridos. Tendo em vista que os artefatos 

desenvolvidos por organizações deste porte, que já dispõem de know-how de 

mercado, não existe uma preocupação com uma possível customização/ 

personalização dos produtos desenvolvidos por este tipo de organizações, ou até 

mesmo em sua melhoria.  

4.2.4.2 Análise da variável V11 – tipo de enquadramento social da empresa 

De acordo com o Quadro 11, é possível observar as relações existentes entre a V11 

– Tipo de enquadramento social da empresa com as variáveis de mercado observadas 

na survey realizada.  
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Quadro 11 – Relação entre o tipo de enquadramento social                                  
com as variáveis de mercado 

 
(fonte: elaborada pelo autor)18  

 
18 Figura elaborada pelo autor usando os resultados obtidos no software SPSS. 
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Ao analisar as relações entre a variável V11 e as variáveis de mercado, cabe 

mencionar que foram desconsideradas as empresas do tipo associação e 

cooperativas, devido ao número baixo de respondentes.  

A partir disso, constata-se que houve relação apenas com a variável V5 – frequência 

que o canal de comunicação (telefone, e-mail, Facebook) são utilizados pelos 

consumidores, para fazer considerações, reclamações ou sugestões sobre os 

produtos, nas microempresas (P-valor=0,044). Dessa forma, percebe-se que não há 

uma preocupação com o SAC em microempresas dos respondentes, fator este que 

pode ser motivado pela enxuta e restrita estrutura organizacional. 

4.2.4.3 Análise da variável V12 – faturamento anual da empresa 

Segundo o Quadro 12, pode-se observar a relação que possui a V12 – faturamento 

anual da empresa, com as variáveis de mercado desenvolvidas na survey realizada.  

Percebe-se que há relação entre o faturamento anual da empresa com a variável V5 

– frequência com que os canais de comunicação (telefone, e-mail, Facebook) são 

utilizados pelos clientes para fazer considerações, reclamações ou sugestões sobre 

os produtos (P-valor=0,009). Nas organizações que possuem faturamento anual até 

R$ 60.000,0, responderam, na survey, a opção nunca ou quase nunca. Já nas 

empresas que faturam entre R$ 6.000.000,01 a R$ 20.000.000,00, se declararam 

neutros quanto a esse aspecto.  

Diante disso, pode-se afirmar que a utilização do SAC não ocorre nos MEIs, tendo em 

vista que há uma proximidade maior com seus clientes. Isso, possivelmente ocorre 

devido ao fato de as empresas não possuírem uma estrutura organizacional 

necessária ao desenvolvimento deste canal (rotinas e procedimentos indispensáveis 

para este fim).  
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Quadro 12– Relação entre o faturamento anual da empresa com as 
variáveis de mercado 

 
(fonte: elaborada pelo autor)19  

 
19 Figura elaborada pelo autor usando os resultados obtidos no software SPSS. 



156 

Já, em organizações de médio porte – faturamento entre R$ 6.000.000,01 a R$ 

20.000.000,00, consideram-se neutras, ao dizer que os clientes utilizam os SAC. 

Tende-se a concluir com isso, que estas áreas não estejam organizadas de forma 

adequada, ou preparadas para utilização do SAC neste tipo de função. A partir disso, 

percebe-se que, apesar de nas empresas de médio porte haver um canal de SAC, 

não existe uma preocupação, ou uma utilização expressiva pelos clientes. 

Ainda, ao analisar o vínculo do faturamento com a variável V6 – possibilidade de 

clientes fazerem escolhas quanto a forma que o produto/serviço adquirido é 

desenvolvido ou executado pela empresa, apresenta um P-valor significante (0,023). 

Diante disso, há relação nas empresas com faturamento R$ 60.000,01 a R$ 

360.000,00 (microempresas) e em organizações de grande porte, que possuem 

receita maior de R$ 50.000.000,00. 

Esse fator pode ser dado pela aproximação e capacidade de customizar os produtos 

que as microempresas oferecem aos seus clientes. Por sua vez, as empresas de 

grande porte consideram-se neutras nesse aspecto, pois não há necessidade de que 

ocorra uma personalização de seu produto, para ser vendido no mercado e, assim, 

diferenciar-se dos demais. Talvez este aspecto ocorra devido à estrutura das 

empresas de grande porte serem mais robustas, fazendo com que os produtos sejam 

desenvolvidos de acordo com às necessidades dos consumidores, não necessitando 

de uma personalização maior dos produtos a serem adquiridos. 

4.2.4.4 Análise da variável V13 – número de clientes atuais diretos de sua empresa 

Ao realizar a análise do Quadro 13, é possível identificar as relações existentes entre 

a V13 – número de clientes atuais diretos de sua empresa, com as variáveis de 

mercado observadas na survey realizada.  

Ao analisar esse Quadro, observa-se o nível de significância do número atual de 

clientes que as empresas possuem, constatando-se que a variável V1 – observação 

dos concorrentes pela empresa, tem relação significativa nas empresas que possuem 

mais de 1500 clientes diretos. Cabe-se ponderar que que nesse mercado de atuação, 

de empresas que possui um número significativo de clientes em sua carteira, há um 

número elevado de empresas concorrentes (P-valor=0,001).  
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Quadro 13 – Relação entre o número de clientes atuais diretos da empresa 
com as variáveis de mercado 

 
(fonte: elaborada pelo autor)20  

 
20 Figura elaborada pelo autor usando os resultados obtidos no software SPSS. 



158 

Por sua vez, quando analisadas as empresas que possuem mais de 1.500 clientes 

atuais diretos, tendo em vista que atendem um número significativo de consumidores, 

há necessidade de possuírem estrutura mais robusta, tornando possível a observação 

de forma mais adequada os seus principais concorrentes 

Entretanto, não ocorre relação significativa, em organizações que possuem de 1 a 49 

clientes, pois essas empresas possuem um menor número de clientes, o que deveria 

facilitar a observação dos concorrentes existentes em torno de seus clientes. 

Entretanto, inexiste a preocupação em acompanhar e analisar a concorrência, talvez 

pela falta de ambição quanto ao aumento do número de clientes, ou até mesmo pela 

dificuldade na ampliação de sua estrutura organizacional 

Por fim, a V6 – possibilidade de clientes fazerem escolhas quanto a forma que o 

produto/serviço adquirido é desenvolvido ou executado pela empresa, possui relação 

significativa com as empresas que possuem de 1 a 49 clientes diretos atendidos e 

também com as empresas que possuem acima de 1.500 clientes, apresentando 

significativa relação com as respostas “sempre e quase sempre” (P-valor=0,040).  

A partir disso, percebe-se que, para as empresas que possuem um número reduzido 

de consumidores, se torna mais facilitada a personalização de seus produtos. Em 

contraste, as organizações que apresentam mais de 1500 clientes, tendo em vista que 

dispõe de uma estrutura robusta para atendê-los,  possibilitando a personalização/ 

customização do produto a ser adquirido, aproximando esses elementos ao objeto 

desejado pela disseminação da cocriação de valor, a partir das experiências de 

consumidores, pelo qual o framework desenvolvido nesta tese se propõe a fazer.   

4.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 

Ao concluir este tópico, torna-se relevante apresentar os principais aspectos 

encontrados nas duas fases da pesquisa, que serão abordados no framework para 

incorporação de experiências dos consumidores. Diante dos vários elementos, que 

servem como base na construção do framework, optou-se por os mencionar no 

Quadro 14. Este Quadro é organizado de forma que, inicialmente, se apresentam os 

aspectos que foram considerados pertinentes, às evidências práticas elencadas na 

análise e discussão de resultados, o nome da empresa pesquisada, bem como as 
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páginas em que as mencionadas evidências estão localizadas no presente estudo. 

Diante disso, apresenta-se os elementos que fazem parte da composição do 

framework para IEC, que será apresentado no capítulo 5. 

Quadro 14 – Considerações sobre os resultados das pesquisas 

 
continua 
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continuação 

 
continua 
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continuação 

 
continua 
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continuação 

 
(elaborado pelo autor) 
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Cabe ressaltar que alguns destes aspectos que compõem o framework foram 

encontrados primeiramente no referencial teórico utilizado para o desenvolvimento 

deste estudo. Após, foram observados nas coletas de dados, apresentando assim 

uma triangulação.  

Por fim, os aspectos foram submetidos ao workshop com especialistas na área da 

gestão do design. A partir disso, definiu-se a forma mais adequada para desenvolver 

a aplicabilidade desses elementos, além da incorporação de outros pelos quais foram 

apresentados e debatidos, de acordo com a experiência de cada especialista. 
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5 PROPOSTA DE FRAMEWORK PARA INCORPORAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS 
DOS CONSUMIDORES (IEC) 

 

A proposta de framework para incorporação de experiências dos consumidores na 

Gestão do Design, em empresas desenvolvedoras de produtos, descrita a seguir, foi 

construída de forma a adaptar o framework Gestão do Design na Prática – GDP, 

desenvolvido e validado por Moreira (2016) conforme demonstra a Figura 24.  

 

Figura 24 – Framework Gestão do Design na Prática 

 

(fonte: MOREIRA, 2016) 

Diante disso, insere-se as experiências dos consumidores no PDP, mantendo o 

número de etapas do GDP. Entretanto, devido à referida incorporação, foi necessário 

de uma nova aparência gráfica (Figura 25). 
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Figura 25 – Proposta de framework para incorporação                                            
de experiências dos consumidores 

 
(fonte: elaborada pelo autor)21 

Ao longo da construção do presente estudo, decidiu-se por manter a mesma estrutura 

inicial do GDP, a qual é representada graficamente através de triângulos, entretanto  

acrescentando-se de um diafragma no centro. É composto por oito fases, sendo estas 

adaptadas à incorporação de experiências dos consumidores. Representa-se por um 

círculo integrado, que busca retroalimentar o processo de gestão de design através 

das experiências dos consumidores, no projeto de desenvolvimento de produtos. A 

representação gráfica é formada por oito triângulos – fases do framework, as quais 

possuem conexão com a incorporação de experiências dos consumidores.  

O centro da figura apresenta a concepção do projeto de um produto, construído sob a 

forma de um diafragma que pode expandir ou contrair. Ou seja, não há evolução das 

etapas, caso não ocorra a incorporação de experiências dos clientes em cada fase do 

 
21 Figura desenvolvida pelo autor baseada em Moreira (2016). 
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framework. Percebe-se que o diafragma pode ampliar ou contrair, conforme for o nível 

de incorporação de experiências dos consumidores no presente modelo conceitual.  

Cabe mencionar que, para que ocorra a IEC, é necessário que ocorra a intenção das 

pessoas participarem do projeto piloto do framework. Diante disso, o presente trabalho 

pretende incorporar as experiências dos consumidores ao framework de Moreira 

(2016), de forma a aprimorar a ferramenta anteriormente desenvolvida – através do 

desenvolvimento de layers, no sentido de integrar os consumidores ao processo de 

gestão de design de empresas desenvolvedoras de produtos. 

A justificativa para realizar essa incorporação é que o framework desenvolvido por 

Moreira (2016) apresenta uma oportunidade de evolução na área de cocriação de 

valor e, ao mesmo tempo, vai ao encontro do desenvolvimento do presente estudo, 

ao contribuir com a evolução do modelo conceitual. Outrossim, ambos os estudos 

fazem parte do IICD – Instituto de Inovação, Competitividade da UFRGS, possuindo 

a mesma linha de pesquisa, bem como o professor orientador.  

De acordo com Moreira (2016) é preciso gerenciar um processo que pretenda, engaje, 

estruture e execute as mudanças corporativas para que seja implementada a gestão 

do design nas empresas. Assim sendo, a construção do framework para IEC torna-se 

uma oportunidade para engajar pessoas de empresas envolvidas e consumidores no 

PDP. 

O especialista W1 comenta que o framework Gestão do Design na Prática (MOREIRA, 

2016), possibilita às organizações entenderem o processo design, utilizando o design 

de forma completa, para rever a sua estrutura e não se preocupa diretamente com o 

desenvolvimento de produtos. A partir disso, identifica-se que o presente estudo pode 

complementar o modelo proposto por Moreira (2016), tendo em vista que as empresas 

investigadas pela autora, não possuíam uma visão orientada  à gestão do design, 

anteriormente ao estudo desenvolvido por esta. 

Diante disso, percebe-se a necessidade de convergência dos trabalhos 

desenvolvidos, a fim de suprir lacunas teóricas motivando pelo direcionamento dos 

estudos em torno de temática específica – gestão do design, através da contribuição 

impulsionada pelo desdobramento de estudos interdisciplinares. É adequado 

mencionar que os elementos a serem incorporados surgiram a partir da 
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fundamentação teórica descrita e através das pesquisas de campo realizadas em 

quatro empresas desenvolvedoras de produtos.  

Assim, como já salientado nesse trabalho, foram aplicadas entrevistas em 

profundidade com os gestores das áreas de P&D, bem como foi aplicada survey com 

155 organizações desenvolvedoras de produtos do estado, conforme a matriz de 

amarração apresentada no capítulo 3 – Procedimentos Metodológicos. Os dados 

foram tabulados, analisados e desenvolvidas as diretrizes para nortear o workshop 

realizando-se insights para construção do presente framework, a partir do Gestão do 

Design na Prática, construído por Moreira (2016). 

Apresenta-se, a seguir, as oito etapas do framework. Foi necessário elucidar a 

respeito da intenção das pessoas – centro/núcleo da representação gráfica – que 

demonstra se estes atores, que podem ser colaboradores, gestores, engenheiros, 

designers, experts, consumidores, formadores de opinião, stakeholders ou qualquer 

parte interessada, se estavam propensos à participar das atividades, mudanças e 

ações a serem implementadas nas fases contidas no framework para IEC que estava 

sendo proposto. A partir disso, cabe destacar que é necessário definir a intenção das 

empresas na participação do processo de IEC, bem como a coordenação do 

framework. No que se refere a esse aspecto, o especialista W3 questiona: 

“A intenção do consumo tem que ser da empresa ou do cliente?”. 

Assim, deve-se considerar, sobre a intenção das empresas, que a intenção inicial 

ocorre quando surge a possibilidade por parte das organizações do desenvolvimento 

de um novo projeto, de forma a se integrar com as opiniões de consumidores, 

experiências em outros projetos. Devido ao considerável aumento no número de 

concorrentes, as empresas precisam criar vantagem competitiva para se diferenciar 

no mercado.  

E, sobre a coordenação do framework, cabe mencionar que a área de P&D das 

empresas – composto por projetistas, designers, engenheiros e, no mínimo, uma 

pessoa que trabalhe no processo fabril (chão de fábrica), que possua experiência no 

aspecto operacional do desenvolvimento de produtos – juntamente com os setores de 

Marketing e Comercial, serão as áreas responsáveis pela condução inicial e 

coordenação do framework para IEC nas organizações. Ao longo do processo de IEC, 
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outras áreas das empresas envolvidas poderão fazer parte para se aliar, conforme for 

a necessidade da fase do projeto piloto. 

Assim sendo, a proposição deste framework pode trazer resultados positivos ao 

desenvolvimento de produtos, possibilitando às empresas que essas tornem o produto 

mais atrativo. Considera-se isso, pois as pessoas fazendo parte de um projeto piloto 

– que seria um projeto inicial de desenvolvimento de determinado produto, além de se 

considerarem reconhecidas pelas empresas, das quais são consumidos os artefatos, 

podem inserir aquelas necessidades que ainda não eram supridas pelos produtos que 

vinham sendo utilizados por estes clientes. Necessita-se considerar, inicialmente, o 

desenvolvimento de um projeto piloto, para que se possa realizar os testes e análises 

necessários para que, em um segundo momento, seja tornada efetiva a incorporação 

das experiências dos consumidores às empresas, em consonância com o framework 

GDP, proposto por Moreira (2016).   

Na survey aplicada às empresas, verificou-se que as organizações observam os 

produtos de seus concorrentes, no que diz respeito as tendências de mercado, em 

termos de consumo, tecnologia e modismo. O intuito do framework é que ocorra a 

aplicação no projeto piloto em produtos que se encontram em projeto de 

desenvolvimento. Existe uma ideia pré-existente de produto a ser desenvolvido 

desejado pelas empresas, com a possibilidade de ter um protótipo a ser demonstrado 

aos clientes em um dos encontros de cocriação, que não necessariamente ocorra na 

primeira conversa com o cliente deseja coparticipar do framework. 

A partir disso, define-se os clientes que se encontram envolvidos no projeto-piloto, 

como clientes/consumidores finais, são os consumidores finais que utilizam o 

produto como forma de consumo. Podem também auxiliar, ao longo do projeto. os 

clientes internos que são pessoas de dentro da empresa que possuem uma relação 

de uso/consumo com os produtos desenvolvidos pela empresa e/ou produtos 

similares aos que estão sendo desenvolvidos pelo framework.  

É importante, também, definir a intenção por parte dos clientes/consumidores, 

pois para que se possa capturar a vontade dos clientes, segundo W2, essa verificação 

de intenção deve ser realizada na primeira parte do estudo, tendo em vista que o 

cliente é considerado um dos vetores positivos, sendo necessário investigar se 
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realmente ele irá participar, para depois organizar a forma de sua participação ao 

longo da estruturação. 

5.1 FASES QUE DIRECIONAM O FRAMEWORK PROPOSTO 

A partir da compreensão em torno da intenção dos atores envolvidos, são 

apresentadas as oito fases que nortearão o framework proposto, indo ao encontro das 

etapas correspondentes ao GDP proposto por Moreira (2016):  

a) fase 1 – escolha dos clientes: equivalente a fase da articulação com os 
principais vetores positivos da empresa proposto por Moreira (2016); 

b) fase 2 – articulação com a empresa sobre como os clientes participam: 
semelhante a sensibilização dos principais atores envolvidos no 
processo (MOREIRA, 2016); 

c) fase 3 – PDP e sua gestão integrada com a cocriação de valor: 
corresponde a fase estruturação inicial da inserção do Design em todos 
os âmbitos da corporação (MOREIRA, 2016); 

d) fase 4 – disseminação da estrutura de trabalho junto aos demais setores 
das empresas: análogo a etapa sensibilização do corpo da organização 
(MOREIRA, 2016); 

e) fase 5 – trabalho em conjunto com o cliente: corresponde ao 
envolvimento com o corpo da corporação (MOREIRA, 2016); 

f) fase 6 – reestruturação das intenções estratégicas: similiar à etapa de 
reestruturação das intenções estratégicas da empresa (MOREIRA, 
2016); 

g) fase 7 – lições aprendidas e melhorias ao PDP: de forma próxima à fase 
de alinhamento e organização, proposta por Moreira (2016), em que a 
autora considerava que ocorria o momento de a empresa alinhar a sua 
estrutura para implementação do projeto piloto; 

h) fase 8 – lições aprendidas e melhorias na gestão do design: possui 
equivalência com a última etapa do GDP – gestão e avaliação de 
projetos de Moreira (2016). Nessa fase, a autora torna o projeto piloto, 
efetivo na organização, de forma a reorganizar a estrutura de acordo 
com a visão da gestão de projetos. 

 
Ainda, no que diz respeito a Figura 24, o especialista F4 considera que, devido ao 

nível de complexidade existente nas atividades iniciais desenvolvidas pelo IEC, deve 

ocorrer uma discriminação, quanto ao grau de complexidade e ao desenvolvimento 

deste, propondo que sejam ilustradas Figura 24, os níveis de complexidade de 

incorporação da seguinte forma: 



170 

a) as fases 1 e 2: são as mais complexas, pois há escolha dos clientes por 
parte das empresas, bem como a forma pela qual as organizações irão 
incentivar o cliente ideal (personas) à cocriar valor. Esse é o desafio mais 
significativo, pois essas pessoas além de auxiliar à empresa, suas 
considerações devem ser significativas e coerentes ao universo de 
clientes da organização. Nesse caso, como se trata de alta 
complexidade, se aplica o tom de rosa na Figura 24; Nesse caso, trata-
se de fases de alta complexidade 

b) as fases 3 e 4: a partir da definição dos clientes, ocorre a integração com 
a equipe de coordenação da IEC, começando as interações entre 
pessoas e a organização, de forma a incluir suas considerações no PDP, 
assim como a disseminação das informações coletadas pela 
coordenação da IEC ao restante das etapas do framework. Trata-se de 
uma fase de média complexidade e utiliza-se, na Figura 24, um tom 
intermediário de rosa; 

c) as fases 5 e 6: o trabalho em conjunto com os clientes, bem como a 
reestruturação das intenções estratégias são trabalhos menos 
complexos, pois os usuários já se encontram integrados à organização. 
Sendo processos menos complexos, aplica-se um tom mais suave do 
rosa na Figura 24; 

d) as fases 7 e 8: as últimas fases, correspondendo ao fechamento do 
projeto piloto, há menos complexidade, pois trata-se de uma 
consequência da IEC, não havendo nenhum sombreado nas referidas 
fases na Figura 24. 

 
Diante disso, apresenta-se a seguir, o detalhamento referente à operacionalização de 

cada uma das oito etapas do framework de incorporação que está sendo construído. 

Assim, nos próximos itens, não detalhadas cada uma destas fases. 

5.1.1 Escolha dos clientes 

O passo inicial consiste em identificar o perfil dos clientes e escolhê-los para compor 

o projeto piloto. A equipe de coordenação do framework deve realizar um criterioso 

filtro quanto ao perfil dos clientes que deverão coparticipar. Deve-se estar ciente que 

as mudanças a serem realizadas podem impactar os consumidores e, alguns destes, 

podem não gostar dessas e, até mesmo, deixar de utilizar esses produtos, aponta o 

especialista W6. Isso pode observado ao longo deste tópico. 

De acordo com os especialistas F1 e F3, o framework IEC deve ser multidimensional 

e de multiníveis, atendendo a diferentes mercados e múltiplos níveis de usuários. O 

especialista F1 exemplifica o tênis da marca N que atende a diferentes públicos. Mas 
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a maioria dos consumidores adquirem apenas pela marca, imagem do produto – 

produto fashion, bacana, ou seja, não ocorre compra pelo seu uso, que de acordo com 

F1, o usuário subutiliza o produto não utilizando em caminhadas, muito menos em 

“corridas no parcão”. 

Corrobora com isso F7, explanando o exemplo de um automóvel popular, para o qual 

há o usuário normal e, também, os motoristas de aplicativos – que é um heavy user22 

para utilizar o mesmo produto. Entretanto, quanto o mercado possui muitos heavy 

users – no caso dos motoristas de aplicativos, há opiniões e demandas diferentes de 

segmentos diversos. Diante disso, esse produto atende à diferentes tipos de usos. No 

entanto, F2 comenta que não é possível a empresa “abraçar todos os públicos”, ou 

seja deve possuir foco em um usuário frequente, mas não heavy user, indo ao 

encontro da escala TRI. 

Nesta fase, utiliza-se uma multiplicidade de técnicas e ferramentas, objetivando tornar 

mais fácil a mediação e o engajamento de usuários, designers e profissionais de 

criação. Indica-se o emprego das seguintes técnicas: personas, brainstorming e 

cenários (ALVES; MACIEL, 2016). Diante disso, indica-se que seja utilizado um 

mecanismo para geração de personas.  

A partir disso, pode-se identificar e buscar a opinião das personas. Para que se 

estabeleçam as personas, há diversas ferramentas disponíveis na internet. Nesse 

sentido, ferramentas para a geração de personas são, atualmente, encontradas com 

uma considerável facilidade e usabilidade no meio virtual. 

No que diz respeito à participação dos consumidores nas organizações, percebe-se, 

também, através das entrevistas realizadas em profundidade nas empresas e na 

survey aplicada na segunda etapa deste estudo, que a interação dos clientes, pode 

ainda ocorrer através do uso do SAC mas ainda é incipiente. Além disso, normalmente 

é utilizado esse serviço apenas para reclamações. Entretanto, há uma significativa 

interação dos consumidores com as empresas através das redes sociais. Diante 

disso, o W5 reforça que o SAC poderá ser um meio eficaz para identificar o perfil de 

 
22 Heavy users: usuários com alta frequência de uso. 
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cliente que pode ter uma consideração ou reclamação sobre o produto que se 

encontra em fase de desenvolvimento.  

Ao organizar a escolha de consumidores para participar do projeto piloto, é importante 

salientar que estes devem, preferencialmente, ser clientes ativos da empresa, Desta 

forma, devem ter adquirido e façam o consumo de, no mínimo, um produto da empresa 

da qual desejam se tornar cocriativos. Em consonância com os aspectos 

apresentados, o especialista W1 questiona se ao longo do desenvolvimento das 

pesquisas realizadas, na presente tese, é possível capturar que o usuário tem a 

intenção de participar do processo de criação, se está propenso a fazer parte desse 

processo. 

No decorrer do processo de avaliação do framework proposto, o especialista F1 

pondera que no processo de escolha de clientes, deve ocorrer uma classificação 

quanto ao nível de consumo de produtos. Diante disso, sugere classificar a propensão 

dos consumidores em adotar novas tecnologias para atingir objetivos pessoais através 

do instrumento Technology Readiness Index (TRI), proposto por Parasuraman e Colby 

(2015), ou seja: 

a) exploradores: consideram-se os primeiros consumidores a chegar, 
altamente motivados e sem medo algum; 

b) pioneiros: desejam os benefícios da nova tecnologia, mas são mais 
práticos quanto às dificuldades e riscos; 

c) céticos: necessitam ser convencidos quanto aos benefícios da nova 
tecnologia; 

d) paranóicos: encontram-se convencidos no que diz respeito aos 
benefícios, entretanto se consideram extremamente preocupados com 
os riscos de se viver neste novo conceito apresentada pela nova 
tecnologia; 

e) retardatário: pode nunca utilizar o produto, a menos que ocorra a 
imposição de sua utilização. 

 
Ao longo das duas etapas de pesquisa realizadas, percebe-se que, dependendo do 

tipo de produto, os clientes se encontram participando de forma indireta no seu 

desenvolvimento quanto às sugestões de melhorias e até mesmo, pode considerar 

essa uma forma inicial de coparticipar. Esse fato pôde ser observado de forma 

considerável nas empresas Sigma e Gama.  
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Reforça W4 que a participação do usuário tem tudo a ver com o produto, que no caso 

da empresa Sigma, são rodas, pois o usuário já compra o acessório para customizar 

o seu próprio veículo. Diante disso, a fase inicial de intenção dos clientes a coparticipar 

de um projeto piloto irá depender do produto que a empresa desenvolve. 

Pode-se observar que através das redes sociais, os clientes estão cada vez mais 

próximos das marcas preferidas, como indicam Frio e Brasil (2016). Assim, as 

empresas podem identificá-los através do monitoramento das redes sociais, sendo 

que nestas redes as pessoas se encontram mais engajadas à marca Também é 

necessário desenvolver pesquisas de opinião, de satisfação com os consumidores, 

com o intuito de captar alguns usuários que podem ser considerados formadores de 

opinião. Ao encontro disso, o entrevistado W5 afirma que: 

“O consumidor participa em poucas situações, não acontece 
quase.”. 

As redes sociais como Instagram, grupos no Facebook, Blogs, Facetime, entre outras, 

poderão ser utilizadas como plataformas destinadas a disseminação da cocriação de 

valor. Reforçando isso, na survey, desenvolvida na segunda etapa desta Tese, 

contatou-se que as empresas têm utilizado as redes sociais para se comunicar com 

seus clientes, indo ao encontro dos aspectos abordados por Donato et al. (2017).  

Já os especialistas W4 e W2 comentam que há interação dos consumidores com as 

empresas, mas depende da intenção de ambos. A partir disso, torna-se possível 

observar que, nesta fase, deve haver uma criteriosa análise e definição do perfil do 

cliente. Além disso, devem ser bem definidas as formas mais adequadas para captá-

los, de modo que contribua com a empresa no projeto de desenvolvimento de 

produtos.  

Após a identificação dos tipos de clientes que irão coparticipar, as empresas precisam 

analisar quais os pontos positivos da participação dos clientes e, também, devem 

organizar as formas de incentivos que existirão para o cliente participar. Comenta o 

especialista W4 que a participação do consumidor no processo de cocriação pode 

variar conforme o tipo de produto que ele consome, pois dependendo do produto, ele 

não irá colaborar. Segundo W4: 
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“Se você pede uma tele-entrega em casa, não quer participar do 
processo de produção, pois se desejasse participar do processo 
de produção iria cozinhar.”. 

Assim sendo, a utilização do framework não poderá ser realizada em qualquer 

organização, pois há a necessidade de adaptação, conforme o tipo de produto e 

segmento de atuação da empresa e em alguns casos, o modelo não poderá nem 

mesmo ser implementado, conforme expôs W4. O respondente W4 comenta, ainda, 

que em determinados produtos de elevado valor, o fabricante não disponibiliza aos 

clientes a customização de produtos que desejam adquirir, ou seja, a marca considera 

que os artefatos desenvolvidos são considerados “completos”. 

No entanto, há diferentes organizações que oferecem personalização e/ou 

customização de seus produtos. Em alguns casos, a área de pós-venda, após a 

compra do artefato, em seguida, entra em contato com o cliente, a fim de verificar 

como se encontra a experiência de uso do produto, bem como sua satisfação com o 

mesmo. Portanto, de acordo com W4 e W1 é necessário pensar em estratégias de 

design para que o cliente possa se sentir parte do processo de criação de produtos. 

W3 comenta sobre os níveis de participação dos clientes nos casos nos quais os 

clientes desejam customizar o produto, personalizar, ou então, caso ele expresse sua 

opinião na construção de um novo artefato, como parte do projeto de 

desenvolvimento. O entrevistado pensa que seriam três procedimentos diferentes e, 

então, considera esse especialista que deve haver diferenciações, caminhos 

diferentes para objetivos diferentes, que no caso é demonstrado pela intenção, no 

centro deste framework.  

O especialista W6 afirma que, para estabelecer os níveis de participação do 

consumidor, no desenvolvimento de produtos, deve-se indicar um caminho para o 

projeto, sendo que a cocriação estaria neste trajeto, uma direção para personalização 

e, o terceiro, para customizar. Mas o detalhamento ocorreria somente no 

procedimento do projeto de desenvolvimento de produtos, na qual há a cocriação de 

valor. Nesse sentido, o especialista W4 também considera essa forma como 

adequada e clara para categorizar os níveis de coparticipação dos clientes.  
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A partir das sugestões de especialistas, considera-se que o IEC necessita identificar 

os três níveis de coparticipação dos consumidores: personalização dos produtos, 

customização e projeto – dispondo da criação de novos produtos, a partir do 

engajamento de consumidores. Considera o W4 que a coparticipação dos clientes 

pode ocorrer tanto a partir de um projeto de produto já existente, quanto em relação 

aquele que ainda não exista, concordando com aspectos elencados por Pine II e 

Gilmore (2011). 

Diante disso, podem ocorrer três caminhos para a participação dos consumidores, 

entretanto o foco do presente estudo se encontra alicerçado no projeto piloto de 

desenvolvimento de produtos. Nesse sentido, é desenvolvido o processo de 

coparticipação dos consumidores, apresentando as trajetórias de engajamento dos 

clientes, de forma a construir e consolidar a cocriação de valor. Portanto, para que 

ocorra a escolha de clientes para executar o projeto piloto, deve-se haver atenção aos 

seguintes aspectos:  

a) identificar potenciais clientes que venham a auxiliar no projeto piloto de 
forma a estarem alinhados aos propósitos dos produtos que irão ser 
desenvolvidos; 

b) desenvolver a geração de personas, devendo estar alinhado à segmen-
tação e posicionamento da empresa e sua forma de atuação; 

c) realizar o mapeamento dos clientes que contatam o SAC, com o apoio 
da escala TRI; 

d) investigar os clientes que possuem frequente interação com as 
empresas, através de redes sociais e outras plataformas colaborativas. 
Cabe mencionar que para a escolha dos clientes representativos – 
típicos do mercado para participar da IEC, deve haver o cuidado para de 
que não sejam usuários eventuais, nem mesmo heavy user. Tendo em 
vista que este dois tipos de usuários terão opiniões enviesadas, pois 
utilizam com muito baixa ou elevada frequência os produtos;  

e) determinar o nível de coparticipação que os clientes devem ter com a 
empresa na composição do projeto piloto; 

f) contatar e convidar os clientes para fazer parte deste trabalho; 
g) esclarecer aos clientes como se realiza o trabalho do projeto piloto, 

inclusive no que diz respeito as questões relacionadas à propriedade 
industrial dos produtos que serão projetados e desenvolvidos. 
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5.1.2 Articulação com a empresa sobre como os clientes participam 

A segunda etapa é dada pelo desenvolvimento de formas para articular o 

envolvimento dos clientes com a empresa, para que seja possível disseminar a 

cocriação de valor através das experiências dos consumidores. De acordo com o 

entrevistado W6, primeiramente, deve ser considerado o nível de participação dos 

consumidores, para que seja possível considerar que este irá cocriar o produto a ser 

desenvolvido no projeto piloto: 

“Caso você queira uma tele-entrega, se pegar uma pizza, 
participará do processo de criação da pizza, pois irá dizer o 
sabor, a massa que desejará receber. Entretanto, ao pedir uma 
comida chinesa, não irá participar, pois escolherá entre as 
opções do cardápio.”. 

O entrevistado W4 contrapõe dizendo que na comida chinesa, muitas vezes ainda é 

possível montar as opções de ingredientes que formarão os pratos. A partir disso, 

chega-se a um consenso no workshop que é necessário definir os níveis de 

participação do consumidor no processo de cocriação de valor. Reforça W4 

comentando sobre os pedidos no Ifood: 

“No Ifood existe uma aba “repetir pedido”, onde o cliente não 
quer decidir se deseja outra opção, então o site já observa o que 
você mais pede e sugere como prato favorito. Então, este nível 
de participação é diferente, às vezes até ao mesmo produto, ou 
seja, há diferentes momentos de consumo que os consumidores 
podem optar por participar mais, ou menos no processo.”. 

Ao observar o nível de engajamento dos consumidores, o especialista W4 retorna ao 

exemplo da tele-entrega que, caso o consumidor repita o pedido, encontra-se tão 

engajado com a marca, que é desnecessária a escolha, apresentando diferentes 

níveis de coparticipação. Isso é reforçado pelo especialista W5. Os participantes foram 

unânimes em considerar que é necessário haver uma reflexão em torno dos níveis de 

coparticipação de consumidores nos produtos.  

A partir dos aspectos apresentados, torna-se necessário envolver o design centrado 

no usuário, pensar no cliente, envolver o consumidor no projeto piloto de 

desenvolvimento, mas também deve-se entender que há diferentes níveis de 

engajamento do consumidor. O design da experiência do usuário é a criação, ou seja, 
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consiste em sincronizar elementos que influenciam na experiência dos usuários em 

determinada organização, com o intuito de influenciar suas percepções, bem como 

seu comportamento (UNGER E CHANDLER, 2009). 

Pondera, W1, que o modelo deve ser trabalhado em conjunto nas etapas do projeto 

piloto, tendo em vista que a definição de propósito do produto não é do cliente, mas 

das empresas. Conforme for a proposta da empresa, haverá um envolvimento maior 

do cliente, dispondo de um tipo de informação diferenciada. Sabe-se que, atualmente, 

as organizações têm que escutar o que o cliente indicou e entregar o que ele não sabe 

ainda. Realmente necessita daquele produto que foi desenvolvido, ou seja, deve-se 

criar necessidades ainda não percebidas pelos consumidores. 

Para que a cocriação seja bem-sucedida, o especialista W6 afirma que, caso as 

empresas consigam engajar os seus clientes, saberão do que eles precisam. Nas 

empresas que tiveram projetos fracassados, ocorreu a falta de pesquisa junto aos 

clientes, mas apenas sobre os produtos. Diante disso, pode não haver clientes para 

os produtos assim desenvolvidos. Caso o cliente seja convidado para participar do 

processo de cocriação, questiona W1: 

“Será que o consumidor gostaria de participar, ficaria ansioso por 
isso?”. 

Reforça-se que, dependendo do tipo de produto produzido pelas organizações, como 

no exemplo da fábrica de rodas, não haveria dúvidas quanto a sua participação. 

Entretanto, nas empresas de torneiras dificilmente esses participariam pois, as 

mudanças realizadas naquele artefato, pouco importariam aos seus clientes, já que 

eles consideram que a utilidade desse produto seria apenas para “molhar o jardim”. 

Complementa, W6, que o nível intenção dos clientes deve ser conhecido pelas 

empresas. Diante disso, as empresas, que buscam disseminar a cocriação, devem 

possibilitar aos clientes um ambiente propício à participar nessa intervenção. 

Entretanto, o especialista W4 comentou que no caso das torneiras, a empresa poderia 

disponibilizar um espaço para que o consumidor expresse sua vontade, por exemplo: 
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“Na torneira de jardim, qual é o problema que eu vejo? Seria 
molhar a calçada do meu vizinho, assim, seria a regulagem que 
controlaria a intensidade. Então se pudesse pensar assim, a 
solução de um produto customizado para a minha casa, que 
atendesse as minhas necessidades.”. 

Reforça W3 que: 

“É importante, em algum momento, que a empresa mostre ao 
consumidor porque é bom ele participar, ou seja, tem que ter 
algum ganho para sentir que sua participação é importante.”. 

Diante disso, percebe-se que para o consumidor ter a intenção de participar, a 

empresa necessita ofertar algum benefício, podendo ser através de descontos, 

produtos para testes, artefatos exclusivos, ou alguma forma de torná-lo um cliente 

diferenciado. A participação e engajamento no processo de cocriação dos produtos 

desenvolvidos pelas empresas vai ao encontro dos elementos apresentados por 

Zhang et al. (2011). 

Tanto o especialista W1 quanto o W4 chegaram a um consenso que os clientes para 

fazerem parte do processo de cocriação de produtos mais básicos, é necessário que 

a empresa oferte uma vantagem, devendo encontrar o problema que ele possui. 

Portanto, nesta etapa, as empresas devem ofertar uma vantagem competitiva aos 

clientes que participam do processo contínuo no framework para IEC. Podem ainda 

ser ofertados acréscimos nos serviços a serem ofertados junto aos artefatos 

projetados, com o intuito de demonstrar as potencialidades que o desenvolvimento de 

um sistema produto-serviço proporciona a uma organização. 

Tendo em vista a survey realizada na etapa anterior do estudo, considera-se que no 

momento que a empresa possibilita ao cliente opinar sobre produtos/serviços, de 

forma a se sentir como participante ativo no projeto, se percebe que o consumidor 

possibilita inclusive propor serviços extras agregados ao produto que está sendo 

adquirido. Diante disso, fica mais acentuado através do elevado nível de significância 

com aos principais clientes.   

Em consonância com os aspectos elencados, Moreira (2016) afirma que existem 

quatro formas de sensibilização – conceitual, numérica, mercadológica e estratégica: 
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a) sensibilização conceitual: objetiva apresentar as múltiplas formas de 
atuação do design, avançando quanto ao conceito de design ligado 
apenas às questões estéticas, de forma a potencializar as experiências 
de consumo, serviços, significados intangíveis, valor da marca, entre 
outros, podendo favorecer tanto ao engajamento dos consumidores nas 
empresas, quanto nos consumidores; 

b) sensibilização numérica: explicitam as vantagens competitivas e 
financeiras das empresas que são orientadas ao design, aspecto que 
vem ao encontro dos aspectos elencados pelos especialistas W1 e W4; 

c) sensibilização mercadológica: são demonstrados os dados setoriais dos 
quais as organizações fazem parte, pesquisas realizadas por entidades 
de classe, universidades, associações comerciais. No caso dos 
consumidores, podem ser realizadas pesquisas de intenção, percepções 
sobre os produtos, além da integração entre a área de P&D com o 
marketing e o comercial das empresas. Tendo em vista que a cocriação 
de valor busca alimentar as empresas com informações externas dos 
clientes, é preciso verificar os elementos que identifiquem as boas 
práticas realizadas nas várias empresas atuantes em outros mercados, 
podendo ser obtidas através de grupos focais e/ou workshops em 
associações/entidades de classe; 

d) sensibilização estratégica: elenca as possibilidades de criação dos 
cenários de expansão originados por duas vertentes: crescimento 
orgânico das empresas ou, então, expansão planejada pela gestão 
integrada do design em todos os níveis organizacionais. A partir disso, 
pretende-se, através do desenvolvimento da incorporação das 
experiências, que as empresas possuam um crescimento planejado, de 
acordo com a adoção do processo de design, inserindo de forma 
contínua os consumidores nos projetos de produtos. 

 
Considera, W4, que o consumo, em diversos momentos vem ao encontro de suprir 

uma determinada necessidade percebida pelo cliente. Por que o consumidor gostaria 

de customizar um tênis? Pode ser para ganhar uma identidade própria ou, então, pela 

estética. A partir disso é gerada uma necessidade de consumo. 

No caso da empresa que produz torneiras, apesar da necessidade básica do produto  

ser molhar a grama, é possível irrigar de forma mais otimizada, segundo W4. Pode 

ser através do controle à distância, densidade ou temperatura do solo. Dependendo 

da hora, está muito quente para aguar a grama ou haja, talvez, há necessidade de 

inserir um sensor de chuva. Assim, surgem inúmeras possibilidades para uma torneira 

simples que é vendida em supermercados. 

A entrevistada W5 também explana sobre um problema percebido pelo cliente, como 

por exemplo, tenha uma mangueira que “vive escapando” da torneira. Nesse caso, a 
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cocriação surgiria como uma oportunidade para o cliente opinar e construir algo novo, 

uma vez que já identificou o problema e pode surgir uma possibilidade de melhoria 

através de sua opinião. Desta forma, a cocriação não é somente algo customizável e 

personalizável, mas pode ser algo para solucionar o problema de um produto anterior, 

ou complementar. 

Cabe ressaltar que Moreira (2016) comenta, em seu estudo, que para ocorrer uma 

aplicação bem-sucedida de design é necessária à criação de estratégias de forma a 

minimizar possíveis barreiras criadas pelas pessoas na aplicação prática da gestão 

do design. Isso pode ocorrer verificando-se a intenção da forma do consumidor 

participar dos projetos, definindo funções que possuirão ao longo do processo, 

inclusive possibilitando construir cenários com possiblidades pessimistas, realistas e 

otimistas. 

No que diz respeito à articulação com as empresas sobre como os clientes participam, 

o especialista F1 sugere que os clientes possam receber o produto em casa e 

responder a um questionário de utilização, depois de um tempo de experimentação. 

Ainda também os consumidores podem, dentro das empresas, participar de um 

produto beta. Ou seja, as vias de comunicação com os clientes de maneira informal, 

tendo em vista que consiste em um processo empresarial. Portanto, deve-se ter isso 

de uma forma replicável e formalizada.  

Assim sendo, o especialista comenta que pode ser inclusive uma “brincadeira”, algo 

que deva ser institucionalizado na empresa. O especialista F1 comenta que o cliente 

deve ter um número telefônico para contatar a empresa, ter a informação do nome da 

pessoa com quem ele deve falar, para que ele possa sentir que ele tem um importante 

papel dentro da empresa. Assim sendo, ele pode dar uma maior contribuição. Ou seja, 

caso leve a pessoa para dentro da empresa, sem que esta saiba o que está fazendo 

lá, comenta F1: 

“Por que eu vim parar aqui? Vamos ver o que esses caras irão 
me perguntar!”. 

Isso não funciona, assim as empresas devem ter que fazer toda a ambientação desse 

cliente. Diante disso, tendo em vista que o presente estudo possui foco na contribuição 

do consumidor ao longo do projeto piloto de um artefato, é necessário que sejam 
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estabelecidas as funções destes na fase projetual, possibilitando que as empresas 

consigam se estruturar para haver essa interação entre organização e clientes. Dessa 

forma, percebe-se que as organizações necessitam desenvolver elementos que 

permeiem as seguintes atividades: 

a) analisar a área do P&D das empresas no que diz respeito aos níveis de 
coparticipação dos consumidores; 

b) determinar os níveis desejados de participação dos consumidores pelas 
empresas no projeto piloto; 

c) investigar a intenção dos consumidores em coparticiparem no projeto do 
produto que está sendo desenvolvido; 

d) estabelecer benefícios e/ou vantagens para que potencialize a intenção 
dos consumidores no engajamento do projeto piloto; 

e) informar aos clientes que o seu papel dentro do projeto piloto é de indicar, 
auxiliando a empresa no desenvolvimento de um produto mais 
adequado às suas necessidades, não possibilitando o seu direito de 
propriedade do produto (propriedade intelectual); 

f) entregar aos clientes termos de conduta ética e de confidencialidade, 
sendo que estes serão considerados especialistas na área de 
experiências de uso do produto, não gerando propriedade a estes. 

5.1.3 PDP e sua gestão integrada com a cocriação de valor 

Neste momento, é necessário definir as ferramentas de design para desenvolver a 

coleta de dados, de forma a captar as reais necessidades dos consumidores. 

Comenta Kumar (2012) que as empresas, de alguma forma, criam ou afetam a 

experiência dos consumidores. A partir disso, torna-se necessário focar na natureza 

dessas experiências, de modo a considerar um ponto de partida no processo de 

inovação. Assim sendo, é possível planejar e utilizar produtos já desenvolvidos pelas 

empresas, como estágio inicial do planejamento de algo novo. 

Desta maneira, realiza-se um nivelamento em torno do conhecimento da organização 

de etapas do framework sobre a gestão do design aliada à cocriação de valor, para 

que todos possuam uma base inicial sobre a temática abordada. Neste caso, inicia-se 

a integração em torno das forças necessárias para o desenvolvimento da cocriação, 

tenho em visa que a survey realizada, na segunda etapa do estudo, constatou que o 

consumidor se encontra participando mesmo que de forma indireta, no processo de 

desenvolvimento de produtos das empresas investigadas. Nesse sentido, 
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potencializa-se a intenção de mudanças necessárias para ocorrer a transformação 

desta metodologia no contexto organizacional. 

De acordo com W4, nesta etapa deve-se atentar ao mecanismo de coleta de dados 

para que possa ser considerado representativo, ou seja, não é possível correr riscos 

ao coletar a opinião de cinco clientes e deixar outros cem mil que podem não pensar 

da mesma forma. Acrescenta, W3, que o framework deve ser utilizado para criar um 

produto novo ou para aprimorar os existentes, a partir de novos projetos. Conforme o 

especialista:  

“Uma questão sensível é quando as empresas aperfeiçoam um 
produto que, muitas vezes, se criam novas funcionalidades, 
sendo este aprimorado, mas são eliminadas funcionalidades que 
outro cliente gostava naquele produto. Nesse caso, há uma 
reflexão em torno da qualidade do artefato. Diante disso, ao 
alterar as funcionalidades, insere-se uma nova, entretanto são 
retiradas outras, ficando neste caso clientes desassistidos.”. 

Neste caso, de acordo, com o especialista, o cliente comenta: “Poxa o que eu mais 

gostava era aquilo e a empresa tirou, por que tirou? Ninguém me consultou.”. 

Corrobora W5, instigando os demais especialistas: “Cadê a satisfação do cliente, não 

é? Ocorre é uma desatenção.”. 

A partir disso, de acordo com o especialista F7, existe a necessidade de que ocorra 

uma minuciosa análise em torno da viabilidade de mudança. Isso ocorre 

independentemente do tamanho da empresa. Nesse sentido é de suma importância o 

uso de uma ferramenta estatística, pois, caso se realize a customização de produtos, 

deverá atender um número de clientes, que precisa ser representativo.  

Com o apoio do designer e da área comercial, podem ser verificadas quais as formas 

de fazer com que o consumidor participe do projeto piloto. Caso o designer da 

empresa seja terceirizado, é necessário realizar o mapeamento dos processos que 

devem ser executados pelo profissional de design externo à organização. O 

especialista F7 pondera que, nesta fase, deve ser inserida, no mínimo, uma pessoa 

envolvida no projeto piloto que trabalhe no chão de fábrica. Este ator, juntamente com 

os clientes envolvidos na IEC, poderá balizar e interpretar se aqueles desejos dos 

consumidores são viáveis de serem desenvolvidos no processo efetivo. 
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Comenta, W1, que, nesta etapa, é necessário definir as ferramentas que serão 

utilizadas para registro da documentação, pelas quais será realizada a integração da 

empresa com os consumidores. O especialista W5 complementa que deve ter uma 

pesquisa que busque verificar se o consumidor deseja o produto e quanto ele está 

disposto a pagar por esse produto que será desenvolvido.  

Verifica-se, assim, quais clientes se encontram aptos e dispostos a adquirir o produto 

que está sendo projetado. Um aspecto que foi observado. na survey aplicada, é que 

as empresas utilizam os principais clientes para obter informações relacionadas às 

melhorias dos produtos, indo ao encontro com os elementos apresentados por Zhang 

e Chen (2008). Outrossim, a aplicação de pesquisas de mercado pode auxiliar no 

subsídio dessas informações. 

Afirma W1 que, caso a coleta seja representativa, é indispensável utilizar uma 

ferramenta de sintetização em um documento, para que não se perca a sua intenção. 

O especialista W1 pondera que diversas empresas possuem o hábito, durante o 

processo de desenvolvimento de produtos, de criar grupos focais e workshops com o 

objetivo de captar a percepção dos clientes, no que diz respeito aos produtos que 

estão sendo desenvolvidos, selecionando um perfil diferenciado de clientes para 

participar desta metodologia. Comenta ainda que: 

“As empresas lançam uma ideia, que ninguém havia pensado 
ainda, e ficam observando os insights dos clientes para saber o 
que eles pensam em torno de determinado produto que ainda 
não existe.”. 

Para que seja fortalecida a imagem da marca, nas empresas que se beneficiarão do 

framework desenvolvido, é preciso utilizar uma plataforma cocriativa. Isso possibilitará 

que as organizações se diferenciem, no mercado, de modo que se tornem marcas 

“amigas de seus clientes”, pois os ouve, extrai as ideias e desenvolve os produtos, 

moldando-os às necessidades de seus consumidores. Outra forma de capturar às 

necessidades dos clientes é através da criação de crowdsourcing – plataforma na qual 

qualquer pessoa pode interagir com a marca, não havendo critérios pré-estabelecidos, 

podendo ser realizado pelas nuvens (cloud). 

Uma ferramenta que pode ser utilizada, também, são as comunidades de prática que 

podem ocorrer de forma semelhante ao crowdsourcing, entretanto consiste na união 
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de pessoas em prol do atingimento de um objetivo em comum. Esta forma é muito 

utilizada na área da saúde.  

Ainda é possível aplicar uma pesquisa de mercado, podendo ser investigados, entre 

outros aspectos, opinião, intenções e hábitos de compra, comportamento do 

consumidor e satisfação. Com isso, determinam um perfil diferenciado de clientes a 

fim de investigar as necessidades que possuem, indicando questões, a partir de 

produtos comercializados pelas empresas, apresentando possíveis problemas e 

oportunizando aos clientes que descrevam possíveis soluções. Com isso surge a 

possibilidade de serem desenvolvidos novos produtos a partir do framework para 

incorporação de experiências dos consumidores. 

O modelo DART (PRAHALAD; RAMSWAMY, 2004b) de cocriação de valor é 

representado pelo diálogo, transparência, acesso e riscos/benefícios podendo ser 

utilizado de forma conjunta com a modelagem de processos. Esses autores 

apresentam as formas pelas quais deve ocorrer todo o processo comunicacional entre 

o consumidor e a empresa, sendo realizado através do diálogo com os clientes.  

O acesso pode ocorrer nas reuniões e plataformas interativas, possibilitando ao cliente 

manifestar-se, tendo a transparência de mostrar, a todos os integrantes, as etapas do 

processo produtivo. No que diz respeito aos riscos e benefícios, devem ser 

explicitados, aos clientes, o quanto a sua contribuição refletirá na melhoria dos 

produtos que estão sendo projetados e, consequentemente, seus clientes realmente 

irão utilizar o produto que está sendo desenvolvido.  

Na sequência, devem ser definidas as reuniões que serão realizadas pela 

coordenação do framework com os consumidores, bem como a periodicidade de sua 

ocorrência. A necessidade da promoção das reuniões periódicas foi constatada 

através das pesquisas realizadas com gestores das empresas, na etapa qualitativa 

realizada na primeira etapa do presente estudo, devido a necessidade de integrar 

diferentes pessoas envolvidas no projeto piloto de desenvolvimento de produtos. 

Percebeu-se que é necessário haver um momento exclusivo para que sejam 

apresentadas e discutidas as necessidades de desenvolvimento e aperfeiçoamento 

dos produtos. 
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Os especialistas F5 e F6 comentam que as empresas devem determinar até quanto o 

cliente pode interferir no desenvolvimento dos produtos desenvolvidos no projeto 

piloto, ou seja, até que nível de profundidade os consumidores podem interferir nesses 

artefatos. Diante disso, verifica-se até que ponto a participação dos consumidores irá 

auxiliar na criação de um produto. O desafio é saber quais os limites, de início e fim, 

dessa interação através da cocriação de valor dos produtos. 

Comenta F4 de forma a complementar F5 e F6 que, em diversos momentos, há um 

grupo de, por exemplo, cinquenta pessoas auxiliando na cocriação de valor. 

Entretanto, muitas vezes o consenso em determinados pontos é difícil. Diante disso, 

torna-se necessário definir um balizador por parte das empresas para dizer “não” ou 

então terá um grupo de determinadas pessoas que vão estar sempre trazendo uma 

opção ou uma sugestão nova. Diante disso, F1 sugere que podem ser criados 

balizadores ou delimitadores por parte das empresas como: 

“Pode-se dar opções estruturadas aos consumidores, como por 
exemplo, o carro vai ser preto, vermelho, azul, não vai ser cor de 
prata.”. 

Os especialistas F1 e F7 explanam sobre o momento do desenvolvimento do produto, 

sendo desenvolvida uma proposta de cocriação com o cliente, de acordo com F7: 

“Quando está ocorrendo o desenho do produto, na prancheta, 
ou então em um software CAD, onde for, sendo que o cliente 
encontra-se dando palpites e recebendo testes.”. 

O entrevistado F1 comenta que a Google faz, quando desenvolve um novo navegador, 

a criação de versões beta e alguns clientes recebem o navegador em seu computador 

pessoal, para testar e fazer considerações em um segundo momento. O F1 ressalta 

que: 

“Eu já participei de uns assim. Então o produto não está no 
mercado consumidor, mas ele está sendo desenvolvido.”. 

Ou seja, para F1 já há algo em “prancheta” e os clientes já se encontram participando 

pelos canais formais da cocriação desses produtos. Diante disso, plataformas virtuais 

e/ou comunidades de prática a serem desenvolvidas no projeto piloto irão dar conta 

dessas questões. 
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A partir do estabelecimento de reuniões periódicas, apresenta-se por parte da 

coordenação do framework, a possibilidade de os clientes atuarem de forma ativa no 

processo de desenvolvimento de produtos, podendo ocorrer através do processo de 

cocriação de valor, de acordo com o modelo DART proposto por Prahalad e 

Ramaswamy (2004b). Assim sendo, sugere-se que sejam desenvolvidas as seguintes 

atividades nesta fase: 

a) nivelar o conhecimento existente, em torno da gestão do design e da 
cocriação de valor com a equipe do projeto piloto, inserindo o profissional 
envolvido no processo fabril, de forma que este colabore para a 
efetividade das ideias dos clientes;  

b) identificar as ferramentas de design mais adequadas à IEC, por parte da 
coordenação da IEC; 

c) utilizar o modelo DART como instrumento de integração das empresas 
com os consumidores no projeto piloto; 

d) verificar a necessidade da elaboração de pesquisa de intenções, 
percepções em torno do artefato a ser desenvolvido ao longo do projeto 
piloto, devendo ser desenvolvido na área de marketing e aplicado pelo 
comercial; 

e) definir a periodicidade das reuniões a serem realizadas entre as empre-
sas e os consumidores que coparticiparão do projeto piloto; 

f) determinar o meio pelo qual irão ocorrer as reuniões da coordenação da 
IEC com os consumidores participantes do projeto piloto, podendo ser 
realizadas através de workshops, grupos focais e comunidades de 
prática; 

g) utilizar mecanismos de apoio às reuniões como plataformas virtuais, 
crowdsourcing e redes sociais; 

h) demonstrar, aos clientes, os benefícios que, a gestão do design aliada 
ao framework, podem auxiliar na melhoria dos produtos a serem 
desenvolvidos, possibilitando gerar vantagem competitiva às 
organizações envolvidas. 

5.1.4 Disseminação da estrutura de trabalho junto aos demais setores das 
empresas 

Nesta etapa, percebe-se a necessidade de que seja desenvolvido um trabalho de 

endomarketing junto às equipes de trabalho nas organizações. Cabe-se mencionar 

que, nas etapas anteriores, é papel da coordenação do framework identificar o perfil 

e captar os clientes para constituírem o processo de cocriação de valor. E. neste 

momento, torna-se necessário disseminar o endomarketing de forma a integrar 
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mudanças sugeridas, ao longo das fases anteriores, em relação ao projeto piloto do 

desenvolvimento de produtos. Diante disso, amplia-se as responsabilidades para 

outras pessoas, além da equipe de coordenação do framework. 

De acordo com Benkin (2004), o endomarketing é todo o tipo de ação de marketing 

direcionada ao público interno das organizações. Objetiva a promoção entre 

funcionários e setores destinados a atender aos consumidores. Segundo o 

especialista W6, o endomarketing é necessário de modo a possibilitar a sensibilização 

do corpo interno da organização quanto a disseminação do framework para IEC. Isso 

ocorre na fase cinco da incorporação que corresponde ao trabalho em conjunto com 

os clientes. 

O especialista W6 considera que, a etapa seguinte, é o “pulo do gato”, pois é aquela 

na qual se insere o consumidor para interagir com a empresa. Para isso, as 

organizações necessitam estar preparadas e o endomarketing pode auxiliar nesse 

diálogo. O entrevistado comenta ainda que a aproximação pode ser realizada em dois 

momentos distintos, sendo possível um encontro presencial, um painel de 

especialistas, workshop ou crowdsourcing. Mas também pode ser apenas uma 

avaliação da equipe de coordenação do framework, em torno dos dados que foram 

coletados na terceira etapa do IEC. 

Segundo Moreira (2016), durante o processo de escolha dos colaboradores que 

participaram do framework construído pela autora, as pessoas necessitavam possuir 

comportamento pró-ativo em torno dos desafios impostos pelo mercado. . Outro fator 

que deve ser elencado são os colaboradores que, possuem conhecimento significativo 

na área do design, gerando na empresa uma relação de complementaridade com o 

processo de inovação. 

Já o especialista W5 considera que, ao longo da estruturação das empresas, poderá 

ocorrer a mudança da ordem das fases do framework, tendo uma consequência, e o 

W1 complementa que as organizações devem se estruturar para receber as 

considerações dos clientes ou receber simplesmente as opiniões. Portanto, deve-se 

avaliar estas informações de maneira robusta. 

A disseminação do endomarketing nas empresas é de suma importância, pois as 

partes envolvidas, no processo de cocriação, necessitam estar engajadas. Para isso, 
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torna-se necessário que estejam motivadas, sabendo dos benefícios que as empresas 

poderão ter com essa aproximação, além do incremento no acerto dos produtos 

lançados, redução de custo, tornando as empresas “amigas” dos clientes. Portanto, a 

equipe interna precisa “comprar” a ideia de disseminar à cocriação de valor nas 

organizações.  

De forma complementar o especialista F4 comenta que, na época que era executado 

o projeto ICD, quando Moreira (2016) criou e desenvolveu o framework, uma das 

empresas calçadistas fazia o processo de cocriação com os clientes internos. De 

acordo com a especialista : 

“O processo de cocriação é muito legal e produtivo.”. 

Pois, F4 lembrou que havia participado com o grupo que realizava a cocriação na 

empresa investigada por Moreira (2016). Eram os clientes internos que participavam 

do processo de cocriação dos sapatos, ocorrendo o processo do pensar, 

brainstorming, de como vai ser desenvolvido, quais produtos a empresa tem 

capacidade de produzir, sendo este tipo de cliente pertinente na contribuição no 

presente estudo. F2 também ponderou que a atuação de clientes internos auxiliaria 

no desenvolvimento do presente estudo. Os clientes internos apontados por F4 eram 

pessoas da área do design, administração e produção que participavam da área de 

desenvolvimento de projetos. 

Segundo o entrevistado F4, a empresa em questão na época estava em processo de 

transformação –  passagem da segunda geração de gestores para a terceira, a qual 

possuía essa visão de inovação. Diante disso, o projeto nesta organização funcionou 

muito bem, pois eles queriam que a inovação fosse inserida no DNA da empresa. A 

área do design envolvida e o restante da equipe trabalhavam de forma significativa a 

cocriação com o os clientes internos. 

De acordo com F6, o uso de consumidores internos, tem muito a ver com a questão, 

pois esse tipo de cliente se encontra trabalhando dentro da fábrica, na área 

operacional.Isso possibilita fazer com que estas pessoas percebam o produto de uma 

forma diferenciada, pois acompanham o dia-a-dia da produção, possuindo, em alguns 

momentos, conhecimento mais profundo da linha de montagem do que muitos 

engenheiros e designers que se encontram envolvidos no processo. 
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Moreira (2016) comenta que, caso não ocorra a intenção de mudanças, é necessário 

o desenvolvimento de um mapeamento básico do fluxo processual do 

desenvolvimento do produto. Quanto ao uso da IEC em organizações de pequeno 

porte, pondera, o especialista W4, que a maior parte dessas empresas são familiares 

e os proprietários são extremamente “agarrados” em suas crenças e valores. Com 

isso, torna-se mais difícil ter flexibilidade com os gestores da empresa, que constituem 

a estrutura estratégica do negócio.  

O entrevistado W5 também indica que, nas empresas de pequeno porte, muitas vezes 

de origem familiar, qualquer ideia que venha de fora é considerada, pelos gestores, 

como complicada ser colocada em prática, pois vivem em uma “zona de conforto” e 

não percebem a necessidade de mudar algo. Complementa que, mesmo nas 

empresas mais novas, que possuem estrutura de P&D, na maioria das vezes, não irão 

admitir que pessoas de fora, ou seja, clientes, que não possuem experiência técnica 

na área interfiram, indicando que desejam que aquele produto seja modificado 

totalmente. De forma convergente, W2 afirma: 

“E então, aí eu penso que deve haver, no mínimo, uma pessoa 
dentro da empresa que interprete o que o cliente quer e torne o 
produto viável tecnicamente.”. 

Sabe-se que a filosofia e os valores empresariais são estabelecidos de cima para 

baixo. Caso exista uma resistência nos gestores, os demais membros também estarão 

fechados a essas inovações. Diante disso, é preciso realizar uma mudança na cultura 

organizacional, indo ao encontro das mudanças propostas por Bertoso e Heemann 

(2017). De acordo com Robbins (2005), por cultura organizacional considera-se um 

conjunto de valores que alguns membros compartilham nas empesas, tornando 

possível diferenciar-se das demais organizações. 

O especialista W2 afirma que a participação dos consumidores pode variar de acordo 

com o perfil de cada empresa. Exemplifica, caso vá em determinada loja de móveis e 

decoração, onde nesta loja considere uma filosofia de negócio, de acordo com o ele 

“Irei ter uma experiência maravilhosa ao andar pela loja, porque 
a organização é assim, o cliente compra, customiza do jeito que 
deseja, leva pra casa e o próprio usuário faz a montagem do 
produto adquirido. É ótimo para a empresa pois não gastam em 
transporte e nem com funcionários”. 
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O especialista W4 complementa a explanação de W2, que os interesses variam 

conforme os diferentes públicos. Para um estudante que está vindo morar em uma 

cidade maior, ter que montar determinado móvel é adequado, pois o maior valor está 

em economizar o dinheiro, tendo em vista que a cama é considerada por ele, 

basicamente, para ter onde dormir. No entanto, quando for montar a sua casa para 

constituir uma família, estará pensando mais na estética, preocupando-se em não 

danificar o que comprou, ao realizar a montagem do produto. 

Diante disso, é necessário que as empresas captem o que os clientes querem dizer, 

entretanto não conseguem expor, ou seja, é necessário realizar um trabalho de 

interpretação e tradução das necessidades reais do cliente. Pode ser considerado 

inclusive um trabalho de “psicólogo”, pois busca entender o que o consumidor quer e, 

muitas vezes, nem ele sabe. Portanto, deve-se capturar a intenção dos consumidores, 

pois ele não sabe o que desejam, pois não conseguem externalizar.  

O especialista W4 contribui ao apresentar o exemplo da área de desenvolvimento de 

softwares, na qual ocorre uma situação específica quando novas versões são 

desenvolvidas, pois sempre há o design de interface, mas quando o usuário começa 

a utilizar, todos reclamam, tendo em vista que consideram que ficou muito pior. Isso 

ocorre pelo fato do usuário estar acostumado com outra interface e quando essa 

muda, sai da sua zona de conforto, reforça W2. Complementa o especialista W4:  

“Mas se convida o cliente a voltar a utilizar a interface anterior, 
irá dizer que ficou muito melhor.”. 

Na sequência, o especialista W4 cita outro caso, no desenvolvimento do teste beta, a 

empresa deixa um grupo com a versão anterior e o outro, no modelo novo, para 

verificar o retorno que terá dos dois grupos. Cabe mencionar sobre o design centrado 

no usuário, que de acordo com o especialista W4, deve haver a preocupação com a 

segurança do cliente à luz da vontade deste. Na área hospitalar, há uma preocupação 

com isso, pois muitas vezes o cliente não está satisfeito com o modo pelo qual está 

sendo atendido, mas a organização deve preservar a segurança dos pacientes.  

A partir disso, corrobora W1 que fica difícil considerar a opinião direta do consumidor, 

pois nem sempre ele consegue expressar que está tendo problemas com sua saúde. 

Neste caso, seria difícil aproximar o cliente ao processo de cocriação, tornando-se 
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necessário criar um ambiente para que ele possa se comunicar, como exposto nas 

etapas dois (articulação com a empresa sobre como os clientes participam) e três 

(PDP e sua gestão integrada com a cocriação de valor) do framework.  

De acordo com Rogers et al. (2013), no design centrado no usuário é o usuário que 

sabe qual o melhor caminho, sendo este o único guia para o designer. Diante disso, a 

equipe de coordenação do framework, juntamente com o designer, deverão traduzir 

as necessidades e objetivos dos usuários em uma solução adequada para o design. 

Neste momento, a atuação do designer é fundamental, pois este profissional 

consegue traduzir as ideias dos consumidores para o conceito do artefato no projeto, 

analisando se realmente é possível e viável atender às necessidades consideradas 

pelos usuários. Las Casas (2014) comenta que nem sempre é possível fazer com que 

as ideias dos consumidores modifiquem o produto que está sendo desenvolvido, pois 

em alguns momentos, as contribuições dos clientes podem ser consideradas inviáveis 

tecnicamente. 

Afirma, Moreira (2016), que dever haver uma construção conjunta com os funcionários 

das metas relacionadas ao planejamento, bem como a definição das áreas prioritárias, 

a serem trabalhadas nos projetos reforçando o sentimento de contribuição. Além 

disso, deve-se destacar a importância que a equipe possui, em torno da estrutura 

organizacional das empresas, se há um alinhamento das intenções entre todas as 

partes envolvidas.  

De acordo com Steen et al. (2011), as organizações esperam que o codesign e a 

cocriação agreguem benefícios específicos e que, com isso, auxiliem no atingimento 

de metas específicas em seus projetos. Portanto, para desenvolver a sensibilização 

do corpo da organização, é preciso que os gestores motivem as pessoas envolvidas 

com a cocriação de valor na área de projetos, estabelecendo metas atingíveis, 

tornando o ambiente integrado e agradável para que possibilite desenvolvedores, 

engenheiros, projetistas, designers a ouvirem os clientes. Com isso, torna-se possível 

avançar para a fase cinco do framework (trabalho em conjunto com o cliente) que está 

sendo proposto. 

Moreira (2016) comenta que as empresas devem orçar os investimentos necessários 

para que a intenção de mudanças seja implementada, prevendo os recursos 
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financeiros, processuais e humanos. Os recursos financeiros consistem na 

possibilidade de incremento no quadro de pessoas, novos setores, aquisição de 

equipamentos. Já os investimentos processuais, relacionam-se com questões do 

cotidiano das empresas, desenvolvimento de novos projetos-piloto, implantação de 

sistema de gestão, novas práticas de produção.  

No que diz respeito aos recursos humanos são atividades de reestruturação do plano 

de carreira voltados ao incentivo à criação, investimento no aprimoramento do 

conhecimento das pessoas. Assim sendo, o especialista F7 complementa que neste 

momento é necessário que a empresa realize uma análise de viabilidade financeira 

do produto que está sendo projetado. 

Os recursos descritos indicam que, o mencionado estudo pode utilizar as 

possibilidades de investimento apontadas pela autora nas empresas investigadas, já 

que estes atuam de forma convergente com a prática do endomarketing, 

possibilitando a motivação das pessoas envolvidas, de forma a efetivar uma mudança 

na cultura organizacional, sendo que em alguns casos, é preciso haver um incremento 

de pessoas, equipamentos e estrutura. 

Após realizar a disseminação da estrutura de trabalho junto aos demais setores, 

quanto aos conceitos em torno da cocriação de valor, bem como os aspectos 

relacionados à IEC. Torna-se possível perceber as pessoas que realmente irão se 

integrar ao projeto piloto, indo ao encontro entre as partes envolvidas na empresa, 

com os consumidores na fase seguinte do framework. Para isso, sugere-se que sejam 

adotadas as seguintes posturas: 

a) disseminar a informação nas empresas participantes do projeto piloto 
sobre a necessidade do trabalho de endomarketing, para que seja 
efetivada a incorporação de experiências dos consumidores; 

b) detalhar os papeis atuais de cada um dos envolvidos – coordenação da 
IEC, empresas e consumidores, até o momento no projeto piloto; 

c) convidar o corpo funcional das empresas a tornar-se parte do projeto 
piloto da IEC; 

d) motivar os colaboradores quanto à importância e o papel de cada pessoa 
envolvida nas organizações, podendo aperfeiçoar a disseminação do 
framework para IEC, de forma a possibilitar a criação de vantagem 
competitiva das empresas, perante o mercado; 
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e) identificar o perfil proativo das pessoas que possam contribuir e que, 
talvez, em um primeiro momento, não possuem interesse, por 
desconhecimento ou por desmotivação, a participar do PDP; 

f) determinar as funções dos novos integrantes envolvidos no framework 
IEC; 

g) traduzir as necessidades, sugestões e considerações dos consumidores 
participantes do PDP nos aspectos técnicos que sejam considerados 
funcionais e viáveis ao projeto piloto, podendo ser realizado por 
designers e projetistas; 

h) planejar grupos focais, workshops com especialistas na área da gestão 
do design, com objetivo de aprimorar e tornar viável tecnicamente, assim 
como avaliar financeiramente o projeto piloto, podendo ser utilizadas 
plataformas virtuais, crowdsourcing. 

 

5.1.5 Trabalho em conjunto com o cliente 

 

O desenvolvimento desta fase ocorre pela integração dos consumidores com a área 

interna da empresa envolvida, tornando-se necessário utilizar ferramentas que 

possibilitem entender o que o cliente deseja e, também, desdobrar essas indicações 

em características do produto que está sendo desenvolvido pelo projeto piloto. Os 

entrevistados W1 e W5 sugerem que nesta fase da incorporação seja utilizada a 

ferramenta desdobramento da função qualidade (QFD).  

A partir disso, emerge o QFD como uma alternativa para realizar o desdobramento 

das intenções dos consumidores, em características funcionais dos artefatos. A QFD 

é uma ferramenta utilizada no desenvolvimento da qualidade de projeto, direcionada 

à satisfação do consumidor. Possui a função de traduzir as demandas dos 

consumidores em metas de projeto e pontos primários, para assegurar a qualidade do 

processo produtivo (AKAO, 1990), conforme apresenta-se a Figura 26. 
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Figura 26 – Casa da Qualidade 

 
(fonte: adaptado de CHENG; MELO FILHO, 2007) 

Também é pertinente que sejam apresentadas às expectativas da empresa perante o 

envolvimento que se espera das equipes de trabalho do projeto piloto (MOREIRA, 

2016). A autora sugere que sejam apresentadas as intenções de melhorias globais 

que proporcionam a aplicação da gestão do design integrada ao planejamento 

estratégico da empresa. Nesse sentido, há necessidade das empresas apresentem 

suas intenções de melhorias nos projetos. Dessa forma, a coordenação do framework 

deve alinhar-se à equipe envolvida na cocriação, para que mantenha certa 

uniformidade, indo ao encontro da missão, visão, valores e objetivos organizacionais 

das empresas participantes do projeto piloto.  

Assim, torna-se necessário verificar a intenção dos clientes, ou seja, perceber “a voz 

dele”, ao longo de um processo criativo e produtivo, realizando-se esse 

desdobramento através do uso do QFD. Para utilizar uma ferramenta de síntese, 

ideias e conceitos, tal como o QFD, é apontado como importante que não ocorra a 
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distorção do que uma massa de consumidores considera em torno do artefato 

desenvolvido. Após proceder a avaliação do QFD, sugere-se que ocorra a 

organização de um painel de especialistas na área, possibilitando exercer uma 

avaliação em torno dos produtos gerados, através do uso da ferramenta indicada. 

Indica-se, ainda, que podem ser utilizadas, ao longo do processo cocriação de valor, 

duas ferramentas: clube de experts e as partes coligadas, utilizadas de forma isolada 

ou integrada. São elas: 

a) clube de experts: a empresa lança um desafio específico aos 
profissionais que tenham experiência, conhecimento técnico e que 
sejam adeptos à inovação;  

b) partes coligadas: a empresa procura unir pessoas que tenham diferentes 
especialidades para compartilhar sugestões, experiências, sendo este 
tipo utilizado em situações complexas, que exija uma prática 
interdisciplinar. 

 
Assim sendo, a partir da aplicação e avaliação do QFD, ou de outra técnica que 

demonstre as intenções dos clientes quanto às melhorias dos produtos no projeto 

piloto, é possível ter a visão dos consumidores e especialistas sobre as possibilidades 

de melhorias nos produtos que estão sendo concebidos com o auxílio do framework 

para IEC. Pode ocorrer, também, através da realização de grupos focais com 

especialistas, clube dos experts e das partes coligadas.  

Com isso alinha-se os objetivos organizacionais, os propósitos do produto a serem 

desenvolvidos no projeto piloto, ao corpo funcional da empresa, não se restringindo 

apenas a coordenação do framework, através das informações que foram extraídas 

de “fora” de forma a criar uma sinergia entre os objetivos, refletindo no produto que 

está sendo desenvolvido. É imprescindível que todas as pessoas envolvidas sejam 

imbuídas quanto aos novos direcionamentos pretendidos. Nesse contexto, é preciso 

que a alta administração participe de forma ativa nesse processo, para que os 

colaboradores valorizem as mudanças pretendidas.  

O especialista F3 sugere que ocorra o trabalho em conjunto com os clientes, de forma 

que as organizações demonstrem, às pessoas envolvidas no projeto-piloto, as 

restrições existentes no processo produtivo e o quanto irá adequar o projeto-piloto à 

essas restrições. Corrobora, F5, explicando que no projeto ICD, ocorreu do sapato, 

desenvolvido no projeto-piloto, ao chegar à  produção, essa era impossível, pois a 
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fábrica não conseguia desenvolver, pois não possuía maquinário, nem estrutura 

organizacional disponível para aquela proposta. 

Portanto, há necessidade de que ocorra a compreensão de todos quanto aos objetivos 

estratégicos da empresa, pois é este o direcionador para o futuro da organização. Ao 

final desta etapa, indica-se as seguintes atividades a serem desenvolvidas para que 

se torne possível dar continuidade à fase seguinte do framework proposto: 

a) apresentar as intenções de mudanças globais na empresa, contida nas 
diretrizes estratégicas das empresas participantes do projeto piloto; 

b) integrar os clientes às empresas envolvidas no projeto, trabalho 
conduzido pela coordenação do framework; 

c) identificar ferramentas que traduzam as considerações/sugestões de 
melhorias dadas pelos clientes ao produto que está sendo desenvolvido, 
dentro do projeto piloto – a QFD pode ser útil no desdobramento das 
características do artefato; 

d) aplicar grupos focais com especialistas na área da gestão do design e 
de desenvolvimento de produtos, de forma a investigar se as 
ponderações dos consumidores no projeto piloto, são consideradas 
viáveis no desenvolvimento do novo produto e se o mercado irá aceitar 
tais melhorias;  

e) utilizar de forma complementar o clube de experts ou as partes 
coligadas, para verificar se a integração entre consumidores e a 
coordenação do framework, está de acordo com as expectativas das 
empresas, no aperfeiçoamento dos produtos no projeto piloto.  

5.1.6 Restruturação das intenções estratégicas 

Após realizar a integração entre os consumidores com as empresas no projeto piloto 

na fase cinco, o passo a seguir pretende verificar se o trabalho que foi planejado e 

realizado/executado, atende aos objetivos organizacionais, de forma a reestruturar as 

intenções estratégicas. De acordo com o especialista W4, a etapa da reestruturação 

das intenções estratégicas é o momento que o projeto de design deve “olhar para trás” 

e avaliar se dará continuidade ao projeto para consolidar o seu sucesso, ou fracasso, 

ou seja, é provável que seja necessário realizar um ajuste fino. 

Complementa, W1, considerando que nesta fase deve-se avaliar se é necessário 

reorganizar o que está sendo desenvolvido ou se é preciso modificar o alinhamento 

estratégico, considerando esta etapa como “Action” do ciclo PDCA. O ciclo PDCA é 

utilizado pelas empresas para gerenciar os seus processos internos, para que se torne 
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possível alcançar as metas previamente estabelecidas. Na etapa action, são aplicadas 

ações corretivas, a partir dos resultados que foram alcançados ao longo do 

planejamento e execução (CAMPOS, 1992). 

O desenvolvimento desta fase é realizado exclusivamente pela equipe de 

coordenação do framework. Nesse momento, o consumidor que estava participando 

do projeto piloto, afasta-se deste projeto. A partir disso, é preciso realizar uma nova 

seleção de consumidores a serem inseridos no referido projeto – não é mais permitida 

a atuação de consumidores que fizeram parte das etapas anteriores. Portanto, 

dependo da estrutura do projeto piloto, há possibilidade de retornar à primeira etapa 

do framework, nesse sentido é importante definir como ocorrerá a incorporação de 

novos consumidores ao projeto que está sendo desenvolvido.  

A incorporação de novos consumidores ao projeto piloto tem como objetivo 

avaliar o trabalho desenvolvido até o presente momento, de forma a investigar se o 

produto oriundo do experimento tem a possibilidade de ter êxito. De forma 

complementar, as empresas poderão consultar os novos consumidores através da 

construção e realização de uma pesquisa de mercado, podendo ser aplicada de forma 

virtual. Borges (2011) afirma que o engajamento dos consumidores, na cocriação de 

experiências online precede sua colaboração, diante de outras formas de cocriação. 

Assim sendo, podem ser utilizadas surveys com o auxílio de redes sociais, nas quais 

consumidores que não tenham participado do processo do IEC, possam contribuir 

com o produto que está sendo desenvolvido pelas empresas. Essas considerações, 

vão ao encontro dos argumentos sugeridos pelos especialistas W3 e W4 e, também, 

pelos aspectos apontados por Borges (2011) e Frio e Brasil (2016). 

Ao final desta fase, verifica-se a viabilidade quanto a implementação do projeto piloto 

desenvolvido pelo framework proposto. Caso seja necessário a realização de ajustes, 

é preciso retornar a fase inicial – etapa um do projeto piloto, retornando às intenções 

iniciais do presente estudo. De acordo com F4, é de suma importância a inserção de 

pessoas envolvidas nas atividades operacionais do processo fabril para que possam 

contribuir quanto a viabilidade técnica do desenvolvimento de produtos almejado pelo 

projeto piloto.  
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A partir disso, torna-se possível dar continuidade à IEC, dando seguimento à etapa de 

lições aprendidas e melhorias no PDP. Portanto, nesta etapa sugere-se que seja dada 

atenção para executar as atividades a seguir: 

a) investigar se o projeto piloto se encontra alinhado às intenções 
organizacionais, trabalho desenvolvido pela equipe de coordenação do 
framework; 

b) desenvolver ações corretivas, caso a concepção não se encontre 
alinhado, por parte da coordenação do projeto piloto; 

c) retirar os clientes que até a presente etapa fizeram parte do framework 
para IEC; 

d) selecionar novos consumidores para serem integrados ao projeto piloto, 
de forma a reavaliar o projeto piloto, sob a ótica do cliente; 

e) aplicar pesquisas de mercado, com o auxílio das plataformas virtuais e 
redes sociais; 

f) analisar de forma crítica se o projeto terá sucesso, pois podem ser 
necessárias revisões ou, então, é preciso refazer todo o projeto piloto, 
retornando à fase das intenções das empresas envolvidas, trabalho 
organizado pela coordenação do framework. 

5.1.7 Lições aprendidas e melhorias ao PDP 

Ao chegar nesta fase, torna-se possível abordar diversos aspectos a serem 

melhorados, mantidos ou eliminados, indo ao encontro com as lições aprendidas, 

extremamente utilizadas na área da gestão de projetos. O desenvolvimento das lições 

aprendidas e melhorias, além de possibilitar a transferência de conhecimento às 

empresas, oportuniza identificar e analisar as falhas que possuem maior incidência. 

Diante disso, através da detecção de falhas, torna-se possível o desenvolvimento de 

ações, através dos impactos causados pelas falhas ocorridas ao longo do processo, 

que possam ser mitigadas ou erradicadas (PMI, 2017). 

Afirma, Moreira (2016), que nesta etapa é necessário avaliar, registrar, disseminar e 

compartilhar o processo de sensibilização desenvolvido junto às pessoas que 

compõem as empresas. Esse aspecto apresentado pela autora, consiste em revisar 

todas as ações corretivas realizado no projeto piloto, ressensibilizando as pessoas 

para que as possíveis inconformidades constatadas o ao longo do projeto piloto sejam 

mitigadas ou eliminadas. 
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Os especialistas W1 e W5 ponderaram que o uso da ferramenta lições apendidas é 

de suma importância para uma adequada articulação, podendo ser aplicada em 

diferentes fases do projeto piloto. Portanto, a incorporação das experiências dos 

usuários já se encontram inseridas no contexto organizacional e desdobradas em 

características do artefato que está sendo projetado, com o auxílio da ferramenta QFD 

ou de outras similares. Nesse sentido, as lições aprendidas constatadas no projeto 

piloto dizem respeito ao todo e devem conter as seguintes atividades: 

a) identificar possíveis inconformidades que levam ao desalinhamento do 
projeto piloto aos objetivos e a intenção das empresas que desenvolvem 
o framework; 

b) mapear as ações corretivas realizadas na etapa anterior;   
c) estabelecer ações para que ocorram melhorias, manutenção, mitigação 

e eliminação de aspectos relacionados ao desenvolvimento do projeto 
piloto; 

d) criar mecanismos de controle do projeto piloto, sendo estes controlados 
por indicadores de desempenho. 

5.1.8 Lições aprendidas e melhorias na gestão de design 

Ao concluir a última fase do framework para IEC,  cabe-se ressaltar que após findar o 

projeto piloto – objeto da intenção deste modelo, permeando todas as demais etapas 

apresentadas, desde a identificação dos clientes que contribuíram neste projeto piloto, 

identificação de como foi desenvolvido o trabalho junto aos funcionários da empresa, 

o planejamento e a estruturação da forma mais adequada de fazer a incorporação, 

chega-se na etapa de lições aprendidas e melhorias na gestão do design. 

A partir disso, realiza-se uma avaliação em torno dos processos ocorridos 

anteriormente, revisando a estruturação da gestão, de acordo com a inserção da 

gestão do design e na incorporação de experiências dos consumidores, de forma a 

integrar todas as partes envolvidas. De acordo com o especialista W2, esta fase da 

IEC é o momento quando é desenvolvida a avaliação geral em torno do projeto piloto, 

bem como a sensibilização do envolvimento das pessoas. A partir disso, pode ser 

considerado momento de execução e fechamento da área de gestão de projetos.  

Assim sendo, realiza-se a execução do desenvolvimento de produtos construído no 

projeto piloto que foi concebido ao longo das etapas deste framework, podendo 
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considerar o momento de retroalimentação do ciclo PDCA, ou seja, de acordo com a 

especialista W3, este é o momento que se realiza a parte conceitual do produto. Da 

mesma forma, o especialista W1 indica que, na etapa conclusiva, após a sua 

execução dentro da gestão de projetos, ocorre a análise de resultados. Ou seja, o 

momento de desfecho precisa ocorrer para avaliar o projeto concebido, possibilitando 

reavaliar se a ideia dos clientes foi adequadamente aproveitada, podendo ocorrer um 

novo melhoramento no produto novo. Assim sendo, realiza-se novamente o ciclo 

PDCA, ou então há necessidade de recomeçar a IEC, deste a fase de intenções 

iniciais. Moreira (2016) reforça que ao final do processo é preciso verificar a 

necessidade de novas sensibilizações, quando houver pontos de forma evidente. 

É necessário que, nesta fase, deva ocorrer o teste conceitual, para que seja 

investigado se o produto desenvolvido, está, realmente, atendendo às expectativas 

dos clientes. Diante disso, busca-se, novamente, o contato com os consumidores para 

que testem o artefato para o qual houve a sua contribuição no projeto, concordando 

com os elementos apresentados pelo especialista W3. Verifica-se, caso o projeto 

tenha atendido de forma adequada, se este é viável ou não. O passo seguinte consiste 

em analisar a performance de todos os atores e fluxos envolvidos, tendo como base 

a efetivação das metas estabelecidas na etapa seis (reestruturação das intenções 

estratégicas). Caso não sejam cumpridas, terá que ser revisitado o processo em 

questão e, até mesmo ressensibilizar as pessoas envolvidas nas áreas que não se 

encontram atingindo às metas propostas pelas empresas. 

Moreira (2016) comenta que a identificação dos problemas existentes, ao longo do 

projeto, pode ser realizada através da verificação de boas práticas. Assim, é 

importante desenvolver um relatório de boas práticas, a diferentes públicos, de forma 

a possibilitar uma retroalimentação de modelos mentais no desenvolvimento de novas 

ideias. Na etapa de fechamento, elabora-se um relatório de boas práticas realizadas 

ao longo do processo, bem como deve-se revisar às lições aprendidas elencadas na 

fase cinco.  

Após identificar a inserção das boas práticas desenvolvidas nas empresas, em 

organizações de outros setores, realizadas na etapa anterior, torna-se necessário 

incorporar às experiências encontradas em futuros projetos das empresas. A partir da 

consolidação de boas práticas alcançadas, é preciso ainda investigar e avaliar as 



201 

lições aprendidas no desenvolvimento das etapas anteriores, possibilitando o 

estabelecimento de ações corretivas sobre as lições que foram percebidas como 

significativas. 

Complementa, W6, que nesta fase ocorre a estruturação da gestão do projeto piloto, 

indicando dados como programas, setores, etapas e recursos necessários para o seu 

desdobramento. Ao alcançar a etapa de finalização do desenvolvimento do IEC, pode-

se considerar a contribuição junto às empresas desenvolvedoras de produtos: muitas 

vezes possuem informações restritas de mercado, sendo apenas alimentadas pelo 

uso de redes sociais e pesquisas no Google. Assim, concorda-se com aspectos 

elencados por Borges (2011) que afirma que, em diversos momentos, acaba-se 

gerando ruídos de comunicação, no que diz respeito ao aprimoramento de produtos.  

Portanto, a inclusão dos clientes, com o auxílio do framework para IEC aliado à 

cocriação de valor, no desenvolvimento dos projetos piloto de produtos torna-se 

fundamental para que seja incluída a visão do cliente. Ao considerar sua visão de 

forma mais assertiva, possibilita às organizações gerar vantagem competitiva em seus 

produtos, construídos perante o mercado de atuação. Assim sendo, para concluir a 

presente fase, torna-se importante expor as seguintes atividades que devem ser 

desenvolvidas ocorrendo assim a conclusão deste modelo de incorporação proposto: 

a) revisar e avaliar todas as etapas do projeto piloto do framework IEC; 
b) sensibilizar e envolver os colaboradores e partes interessadas – 

stakeholders envolvidos na organização para tornar efetiva o IEC; 
c) verificar se as metas estabelecidas para o desenvolvimento do projeto 

piloto foram atingidas, no sentido de avaliar o envolvimento do corpo 
funcional das empresas; 

d) avaliar se a contribuição dada pelos clientes no projeto piloto para 
incorporar as suas experiências, se tornaram exitosas na melhoria de 
produtos desenvolvidos pelas empresas; 

e) desenvolver e testar o conceito do produto desenvolvido no projeto 
piloto; 

f) testar o protótipo inicial do produto com os clientes que fizeram parte do 
projeto piloto; 

g) identificar boas práticas desenvolvidas ao longo das etapas do 
framework para IEC; 

h) revisão das lições aprendidas elencadas na etapa anterior; 
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i) incorporar de forma efetiva as experiências dos consumidores nos 
projetos futuros das empresas desenvolvedoras de produtos. 

5.2 CONSIDERAÇÕES REALIZADAS PELOS ESPECIALISTAS AO LONGO DA 

AVALIAÇÃO OCORRIDA NO PAINEL DE ESPECIALISTAS 

O painel de especialistas realizado com sete especialistas na área da gestão do 

design, gestão e marketing, abordou os principais aspectos que devem ser 

ajustados/acrescentados ao framework IEC. Diante disso, a seguir, apresenta-se os 

principais aspectos que foram abordados ao longo do evento. 

O especialista F3 refere-se a uma consideração sobre o centro da figura do 

framework, que apresentava IEC, sugerindo uma modificação para concepção do 
projeto de um produto. A partir da ponderação de F3, os demais foram unânimes 

em sugerir que o centro da figura deveria conter o mencionada título, tendo em vista 

que o framework pode ser aplicado a qualquer projeto de desenvolvimento de produto 

de uma empresa, devendo este fator ficar no centro da figura. 

O especialista F2 pondera que no framework deve-se deixar claro qual é o tipo de 

cliente destinado a cocriar valor com as empresas. Diante disso, apresenta-se que o 

foco do IEC é a participação de consumidores finais. O F2 sugere que deve ser 

inserida a participação dos clientes internos que são as pessoas que fazem parte da 

empresa. O especialista faz as seguintes provocações para que seja definido de forma 

clara no framework: 

“Que cliente é esse que nós estamos falando? É o final? É o 
usuário final? Ou é o intermediário?“. 

Exemplifica, F2, apresentando a jaqueta que está sobre a mesa: “Aquele zíper ali foi 

um fornecedor, isso aqui foi outro, então são situações diferentes aqui.”. Mas o final é 

ele, o consumidor que irá avaliar todos os componentes, pondera o especialista. O 

participante F4 corrobora afirmando que ao longo da pesquisa de Moreira (2016) em 

uma das empresas investigadas ocorria o processo de cocriação de valor com os 

clientes internos da organização que eram pessoas que faziam parte do corpo 

funcional da referida. 
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Ainda, no que diz respeito a figura do framework, o especialista F4 considera que, 

devido ao nível de complexidade existente nas atividades iniciais desenvolvidas pelo 

IEC, é necessário haver uma discriminação quanto ao grau de complexidade do 

desenvolvimento do framework, propondo que sejam ilustradas nas figuras os níveis 

de complexidade através de cores: 

a) fases 1 e 2: tom de vermelho mais forte; 
b) fases 3 e 4: tom de vermelho intermediário; 
c) fases 5 e 6: tom de vermelho fraco, pois a complexidade é reduzida já 

que os clientes já se encontram integrados às empresas; 
d) fases 7 e 8: em branco, referem-se ao fechamento da IEC, portanto a 

complexidade é baixa, pois é uma consequência das fases anteriores. 
 
O especialista F1 comenta que, na primeira fase do framework, deve-se ter o cuidado 

para que haja representatividade na amostra dos clientes que irão cocriar, devendo 

ser um grupo de usuários frequentes, não sendo usuários eventuais, nem mesmo um 

heavy users. Inclusive F1 exemplifica: 

“Ao desenvolver um novo lanche do McDonalds, a empresa não 
vai pegar uma pessoa que coma lá todos os dias, o consumidor 
nem terá mais paladar, ou seja, deve-se pegar uma pessoa que 
irá com frequência mediana lá.”. 

Assim sendo, F1 sugere que seja utilizado o instrumento Technology Readiness Index 

(TRI), proposto por Parasuraman e Colby (2015), para avaliar o nível de consumo dos 

produtos que serão desenvolvidos no projeto piloto do framework. Ao unir com a 

definição de personas, é possível identificar o consumidor ideal para avaliar o produto 

que está sendo desenvolvido no projeto piloto. 

Os especialistas F1, F4, F5 e F6 comentaram, também, sobre os limites que as 

empresas deverão apresentar aos clientes, de forma que as considerações dos 

usuários serem significativas ao público massivo dos produtos que estão sendo 

projetados. Ou seja, as empresas devem ofertar aos clientes diferentes formas de 

comunicação para que os esses possam contribuir de forma mais significativa. 

O especialista F6 apresenta um exemplo que provoca os integrantes do processo de 

cocriação de valor em uma empresa, quanto ao processo inovativo. Uma inovação 

tecnológica na maioria das vezes, não significa que o produto ou serviço considerado 
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inovador, tenha que ter uma pilha ou bateria. Mas sim, o artefato pode ser considerado 

novo, quando apenas se resolve um problema de um cliente que até então não era 

suprimido por outro produto. Diante disso, ocorre uma inovação incremental. Este 

conceito ainda é pouco valorizado ou, até mesmo em alguns momentos, não 

conhecido pelas equipes das empresas desenvolvedoras de produtos. 

Consideram, F1, F3 e F7, que a IEC deve ocorrer de forma multidimensional e 

multiníveis, atendendo aos públicos e níveis de usos dos produtos que se encontram 

sendo projetados. Ocorre que os consumidores muitas vezes adquirem o produto por 

modismo, marca e não por sua funcionalidade. Ou, até mesmo, os heavy users, com 

a disseminação de aplicativos de carona colaborativa, devem ser ponderados pelas 

indústrias automobilísticas se os automóveis produzidos, necessitam “ouvir” esses 

clientes, pois utilizam os produtos de forma demasiada e, de acordo com o especialista 

F5, em alguns momentos isso pode frustrar a experiência do usuário. 

O especialista F3 apresenta algumas considerações que seriam interessantes para 

uma melhoria no framework proposto. Na fase 1, a escolha de clientes deve ser 

alinhada ao propósito do produto a ser desenvolvido pelo projeto. Assim, a empresa 

deve definir a segmentação e posicionamento em que irá atuar. Já na etapa 5, o 

especialista F3 sugere que, no trabalho em conjunto com os clientes, as empresas 

devem apresentar aos participantes do projeto piloto de cocriação, as restrições do 

processo produtivo e o quanto irá precisar ajustar o projeto-piloto aà essas restrições. 

Segundo o especialista F4, Moreira (2016) ao aplicar sua pesquisa juntamente com o 

projeto ICD, identificou que em das empresas calçadistas, ocorria processo de 

cocriação com os clientes internos da empresa. Estes clientes internos eram 

compostos por pessoas da área do design, administração e produção que 

participavam da área de desenvolvimento de projetos. Talvez, esse fato se deve à 

realidade da organização na época, pois estava passando por um processo de 

sucessão familiar: assumia nova geração que possuía a inovação como cerne do 

processo de desenvolvimento de produtos. 

Comenta F7 que além da etapa de coordenação da IEC, na fase 3 do framework, deve 

ser inserido um profissional que trabalhe diretamente no processo fabril. Essa 

inserção contribui de forma significativa no sentido de balizar se aqueles desejos dos 
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consumidores possuem viabilidade de desenvolvimento de produto, isto é, se são 

viáveis de serem desenvolvidos no processo efetivo. Corrobora F2 que, quanto mais 

houver o envolvimento dos players envolvidos no projeto-piloto, melhor o resultado. 

Portanto, ao concluir o painel de especialistas, os especialistas foram unânimes que 

todas as considerações apontadas por estes, que se encontram descritas ao longo 

deste capítulo, são apenas “lapidações”, ajustes a serem realizadas ao modelo 

construído pelo autor. Ou seja, o presente framework encontra-se apto para ser 

implementado em empresas desenvolvedoras de produtos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluir este estudo, torna-se possível descrever algumas considerações em torno 

do trabalho que foi desenvolvido. Na Introdução deste trabalho, foi possível dissertar 

sobre a importância do tema abordado, demonstrando as lacunas que possibilitam a 

definição do estudo realizado, bem como a justificativa para o seu desenvolvimento, 

além dos objetivos propostos por esta tese de doutorado. 

A fundamentação teórica é considerada o alicerce para dar continuidade aos estudos, 

realizando uma união entre as áreas da gestão do design e o marketing, 

apresentando, entre outros, os aspectos relacionados à inovação, experiências dos 

consumidores, design emocional, cocriação de valor e codesign. Tais elementos, 

possibilitaram inserir os consumidores de forma ativa no contexto da gestão do design 

auxiliando no processo de desenvolvimento de produtos. 

Os procedimentos metodológicos são balizadores das etapas de pesquisa 

necessárias para que ocorresse segundo um rigor científico adequado a proposta de 

framework para IEC. A pesquisa exploratória possibilitou o entendimento em torno de 

aspectos básicos, relacionados à integração entre as áreas existentes nas empresas 

desenvolvedoras de produtos, de forma a refletir no PDP.  

A survey desenvolvida pelo estudo, a partir de um contexto de empresas do RS, 

possibilitou investigar e constatar como os consumidores atuam junto às 

organizações. A análise e discussão de resultados evidenciou os aspectos teóricos 

aliados à prática que contribuíram no desenvolvimento do modelo de incorporação de 

experiências dos consumidores, descrito no capítulo cinco. 

A partir disso, constata-se que foi possível atingir os objetivos propostos por este 

trabalho. No que diz respeito ao objetivo geral – propor um framework para 

incorporação de experiências dos consumidores na gestão do design em empresas 

desenvolvedoras de produtos, considera-se que ocorreu o desenvolvimento do 

framework de incorporação de experiências dos consumidores na Gestão do Design, 

tendo como mote o framework Gestão de Design na Prática construído por Moreira 

(2016), desenvolvendo contribuições significativas para este, no que tange a visão e 
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a inserção dos consumidores ao projeto piloto do desenvolvimento de produtos. Cabe 

mencionar que o framework criado por Moreira (2016), possuía foco na mudança do 

contexto de gestão tradicional de empresas desenvolvedoras de produtos, à gestão 

orientada ao design, priorizando os aspectos internos das organizações.  

Desta forma, inserir o consumidor ao PDP é de extrema valia. De acordo com a 

literatura abordada ao longo deste estudo, as empresas que utilizam a cocriação de 

valor, trazem o cliente para dentro do ambiente organizacional, evidenciando que há 

uma probabilidade maior de sucesso nos produtos desenvolvidos. Cabe ressaltar que, 

em diversas situações, os consumidores consideram as empresas como “amigas” 

deles. Este fator se deve à proximidade que a cocriação possibilita entre ambos, 

desenvolvendo algo novo de forma integrada, atendendo às suas expectativas. 

Quanto ao atingimento dos objetivos específicos, percebe-se que ocorreu a 

identificação do processo de gestão de design em empresas desenvolvedoras de 

produtos. Através das entrevistas em profundidade, aplicadas a quatro organizações 

da região metropolitana do RS, foi possível constatar os elementos que indicam uma 

evolução no processo da gestão do design. Inclusive, algumas destas já se encontram 

atuando em um grau avançado de maturidade do design. Ainda com a realização da 

pesquisa exploratória, houve a compreensão das formas como as empresas integram 

a gestão do design em seu PDP, trabalhando de forma conjunta com os demais 

setores das organizações. 

No que tange compreender a inserção do design no PDP, deu-se tanto pelo 

desenvolvimento das entrevistas em profundidade, quanto através da survey 

realizada. Observa-se que a área de P&D tem atuado de forma ativa ao longo do 

processo organizacional, desenvolvendo práticas interdisciplinares para o 

desenvolvimento de produtos. Assim como, este novo direcionamento leva a 

integração dos objetivos das empresas com esta área (P&D). 

Ao investigar as experiências dos consumidores de forma a desenvolver a cocriação 

de valor, foi possível atingir o referido objetivo. A cocriação de valor é fundamental 

para inserir as experiências dos consumidores. Sendo estes fatores consolidados 

através da fundamentação teórica desenvolvida no capítulo 2, aliado aos resultados 
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das pesquisas desenvolvidas na etapa exploratória e consolidado na survey aplicada 

a um número significativo de empresas do RS. 

Percebe-se que o quarto objetivo específico também foi atingido – averiguar como as 

experiências dos consumidores na cocriação de valor, podendo contribuir de forma 

significativa em um framework de gestão de design em empresas desenvolvedoras 

de produtos. Para isso, foram identificadas e sistematizadas as maneiras pelas quais 

as experiências dos consumidores se inserem em um framework existente, de forma 

que aperfeiçoe às etapas construídas no framework proposto por este trabalho. 

Entretanto, revisitando-o de maneira que as respectivas etapas fossem mantidas, mas 

reorganizadas com nova ótica, a do consumidor. As empresas, desta forma, se 

diferenciam no mercado, gerando competividade, e possibilitando que esta nova visão 

proporcione um ganho de vantagem competitiva às empresas que aderirem ao 

framework para IEC. 

Por fim, quanto ao desenvolvimento e avaliação pelos especialistas, que atuam na 

área da gestão do design, da proposta de framework para IEC, considera-se possível 

atingir o referido objetivo. A construção e avaliação do framework realizado pelo 

workshop com especialistas que trabalham na área da gestão do design, foi de suma 

importância. Torna-se possível viabilizar o framework para IEC, de forma que em um 

período futuro, este modelo seja implementado e validado em empresas 

desenvolvedoras de produtos. Assim sendo, apresenta-se a seguir as lições 

aprendidas e implicações para futuras pesquisas. 

6.1 LIÇÕES APRENDIDAS 

No que diz respeito as lições aprendidas ao longo do desenvolvimento da presente 

tese, foram identificadas algumas limitações que podem ser mitigadas ou eliminadas 

em pesquisas futuras. Percebe-se que a investigação realizada em organizações de 

diferentes setores, na etapa exploratória pode ser considerada uma limitação, 

possibilitando gerar tendências a alguns aspectos abordados, relacionados à área do 

design, trazendo realidades diferentes. 

Cabe-se ressaltar que a possibilidade do desenvolvimento de pesquisas em setores 

específicos, pode trazer algumas particularidades de forma que amplie a integração 
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entre os consumidores e empresas. Diante disso, ao longo da descrição do capítulo 

cinco, foi possível observar esses aspectos. 

6.2 IMPLICAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

Ao descrever as implicações para futuros estudos, sugere-se a validação do modelo 

de IEC proposto por esta tese, através de sua aplicação em empresas 

desenvolvedoras de produtos de diferentes segmentos de atuação no mercado. 

Oportunamente, sugere-se a sua aplicação nas empresas utilizadas no 

desenvolvimento do framework de Moreira (2016). 

Indica-se também a aplicação do modelo conceitual em diferentes públicos – clientes 

internos, externos, cliente-fornecedor, realizando-se uma análise comparativa para 

que se tenha diversas visões sobre as formas pelas quais são incorporadas as 

experiências dos usuários. Sugere-se ainda a inserção do framework em 

organizações prestadoras de serviços, que ofereçam soluções às empesas 

desenvolvedoras de produtos que realizaram  à validação da IEC, estabelecendo a 

relação produtos-serviços abordada de forma significativa na área da gestão do 

design. 

Por fim, sugere-se como forma de consolidação e aperfeiçoamento do modelo 

proposto por esta tese, realizar a sua incorporação definitiva ao framework Gestão do 

Design na Prática, de forma a estabelecer uma nova versão do GDP, trabalhando em 

conjunto com a autora do mencionado estudo. 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO A 

                                                                                     
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

ESCOLA DE ENGENHARIA 
FACULDADE DE ARQUITETURA 

  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN 
DOUTORADO EM DESIGN 

 
PROTOCOLO DE ENTREVISTA 01 

Razão Social:  

Nome Fantasia: 

Data: 

Local: 

Horário de Início:     Término: 

Nome do Respondente: 

Cargo: 

 
 

PERFIL DA EMPRESA 

1 – Número de Funcionários: 

2 – Tempo de Existência no Mercado: 

3 – Porte da Empresa: 

4 – Faturamento Mensal/Anual: 

5 – Quais são os setores existentes na empresa? 
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DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 

1 – Existe um profissional de design na empresa? Ou é terceirizado? Qual o perfil 

dessa pessoa? Por que optou em contratar esse profissional ou empresa? 

2 – A empresa utiliza algum tipo de design? Quais são eles? (gráfico, embalagem, 

produto)? Há quanto tempo adota? Por que usa? 

3 – Possui uma área de P&D? Em caso afirmativo, como encontra-se estruturada a 

área de P&D? 

4 – Como as informações do mercado são obtivas para o desenvolvimento dos 

produtos? 

5 – Como ocorre a coordenação das atividades do design, no que diz respeito as 

equipes próprias, além de terceiros? Quem faz essa coordenação? Como são 

fixadas metas para a equipe? Quem controla? Existem reuniões de controle? 

Relatórios? Usa algum sistema para planejar, orçar e controlar? Usa indicadores 

para avaliar o processo de desenvolvimento de produtos? Quais? Como foram 

definidos e escolhidos? Periodicidade de coleta? Como são analisados? Fazem 

algum tipo de avaliação das atividades do design? Como isso ocorre?  

6 – Explique como o designer se comunica com os demais integrantes da equipe. 

7 – Qual a participação do designer no Desenvolvimento de Produtos? 

8 – Como os clientes participam do processo de desenvolvimento dos produtos? 

9 – A direção participa do processo de desenvolvimento dos produtos, ou fica 

exclusivamente a caráter do designer? Por quê? 

10 – De que forma acontece a coordenação de equipes terceirizadas de design e de 

equipes próprias de design (caso exista)? 

11 – Como ocorre o processo de desenvolvimento de produtos na empresa? 

12 – Qual as principais vantagens/desvantagens obtidas com o uso do design em sua 

empresa? 
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13 – A empresa está satisfeita com o uso do design? 

14 – Qual o significado do design para você? 

SETOR PRODUTIVO 

1 – Como se dá o relacionamento do designer com os envolvidos na linha de 

produção? 

2 – Existe participação de integrantes da linha de produção no desenvolvimento de 

produtos nas sugestões de melhorias? 

3 – Há alguma preocupação com relação a logística reversa dos produtos utilizados 

pelos clientes? 

4 – Os clientes questionam a empresa sobre o descarte correto do produto adquirido? 

5  – O designer influencia no processo de compra de insumos? Como é a influência 

do designer? 

RELACIONAMENTO COM O MERCADO 

1 – Como são elaborados os objetivos estratégicos de desenvolvimento de produtos 

da empresa? Existe uma investigação junto ao mercado? 

2 – Existe um planejamento (ou ações) de marketing na empresa? De que forma ele 

é desenvolvido? De acordo com a empresa, ou com o mercado? 

3 – De que maneira a empresa acompanha as tendências de mercado, em termos de 

consumo, tecnologia, modismo? 

4 – A empresa /equipe visita com que frequência feiras de negócio? 

5 – Como a empresa segmenta o seu mercado?  

6 – De que forma você observa os seus concorrentes? Exemplifique. 

7 – Existe algum canal de comunicação, (telefone, e-mail, facebook) para que os seus 

clientes façam suas considerações, reclamações ou sugestões sobre os seus 

produtos? 
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8 – O que diferencia seus produtos dos concorrentes? 

9 – Quais são as iniciativas para desenvolvimento da embalagem, projeto e design 

dos seus produtos? 

10 – A empresa possui um cadastro atualizado de clientes? Como é feito o controle 

de clientes? 

11 – Como a empresa identifica os principais clientes? 

12 – Os principais clientes interferem no desenvolvimento de produtos? Como ocorre? 

13 – Existe alguma pesquisa de mercado para identificar as necessidades dos 

clientes? Como ocorre? 

14 – Você utiliza as redes sociais para se comunicar com seus clientes? Como é feito 

o tratamento das manifestações apresentadas pelos clientes? 

15 – A empresa possibilita ao cliente final fazer a escolha quanto a forma que o 

produto seja desenvolvido? De que forma ocorre? 

16 – A empresa permite que o cliente final opine sobre os produtos, de forma a sentir-

se como participante ativo no desenvolvimento do produto? 

17 – No momento da compra por parte dos clientes finais, a empresa propõe 

serviços/ações para chegar a melhores resultados para os clientes? 
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APÊNDICE B – SUMÁRIO EXECUTIVO 

                                                                                     
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

FACULDADE DE ARQUITETURA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN 

DOUTORADO EM DESIGN 
 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
Tema da Tese de Doutorado: Gestão do Design 

Título: Framework para incorporação de experiências dos consumidores na gestão do 

design em empresas desenvolvedoras de produtos 

Doutorando: Prof. Me. Alexandre de Melo Abicht – Faculdade CNEC Gravataí 

Orientador: Prof. Dr. Maurício Moreira e Silva Bernardes – UFRGS 

A referida Tese de Doutorado tem como intuito identificar como a área do design 

relaciona-se com o marketing, bem como verificar de que forma o design pode 

contribuir para uma gestão mais adequada nas empresas desenvolvedoras de 

produtos. 

O prazo previsto para defesa da tese é setembro de 2019. Durante esse período serão 

necessárias reuniões periódicas nas empresas, ocorrendo no máximo duas por mês, 

com agendamento prévio, de acordo com a disponibilidade dos gestores. 

A partir disso, o presente estudo gira em torno de uma questão de pesquisa: 

Como incorporar as experiências dos consumidores em um framework de gestão do 

design em empresas desenvolvedoras de produtos? 
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Objetivos 
 
Geral: Propor um framework para incorporação de experiências dos consumidores na 

gestão do design em empresas desenvolvedoras de produtos. 

Para que seja atingido o referido objetivo, torna-se necessário desenvolver os 

objetivos específicos, que se dará através da investigação em torno de quatro 

empresas desenvolvedoras de produtos da região metropolitana de Porto Alegre – 

RS, de acordo com etapas a seguir: 

a) identificar o processo de gestão de design em empresas 
desenvolvedoras de produtos – será realizado um diagnóstico nas 
empresas, através da aplicação de um questionário semi-estruturado 
aplicado ao responsável pela área de desenvolvimento de produto – 
Prazo até julho de 2016; 

b) compreender formas nas quais as empresas integram à gestão do 
design nos seus PDPs – de forma a integrar à Gestão do Design – O 
passo a seguir consiste em verificar de que forma é possível integrar a 
atividade do design no contexto organizacional – Prazo até dezembro de 
2016; 

c) investigar as experiências dos consumidores de forma a 
desenvolver a cocriação de valor – Esta fase objetiva verificar como 
as experiências dos consumidores podem ser realizadas junto a 
cocriação de valor – Prazo até março de 2017. 

d) averiguar como as experiências dos consumidores na cocriação de 
valor podem contribuir em um framework de gestão de design em 
empresas desenvolvedoras de produtos – o próximo passo é definir 
como será realizada a integração do design com a gestão das empresas 
estudadas – Prazo até julho de 2017; 

e) desenvolver e avaliar com especialistas que atuam na área da 
gestão do design o framework para IEC – tendo em vista o 
desenvolvimento das etapas anteriores, a partir dos elementos 
encontrados, constrói-se o modelo e realiza-se a avaliação com 
especialistas na área – Prazo até janeiro de 2019. 

 
Assim sendo, como produto final da tese será dado através da proposição do 

framework que buscará incorporar as experiências dos consumidores para um 

desenvolvimento mais eficiente da empresa, aliando-se aos aspectos abordados pela 

área do design. 

Por fim, diante da explanação do trabalho a ser desenvolvido, convidamos a sua 

empresa para participar desta pesquisa, respondendo uma entrevista o seu processo 
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de desenvolvimento de produto. Como contrapartida, será enviado os resultados 

desse trabalho gratuitamente, contendo os principais resultados alcançados. 

Informamos ainda que o nome da empresa, bem como os nomes dos funcionários da 

empresa que participarão, não serão divulgados na pesquisa, sem o consentimento 

por escrito da empresa, assim como de seus funcionários. 

Sem mais,  

Atenciosamente 

Porto Alegre, 13 de abril de 2016 

 

Alexandre de Melo Abicht                                            Maurício Moreira e Silva Bernardes 

Doutorando em Design-UFRGS                               Professor Orientador – UFRGS 
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APÊNDICE C – PROTOCOLO B 
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APÊNDICE D – TEMPLATE DO E-MAIL ENVIADO ÀS EMPRESAS 
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APÊNDICE E – ATA DE PRESENÇAS DO WORKSHOP 

 
 

WORKSHOP DE TESE DE DOUTORADO:  
INSIGHTS AO FRAMEWORK PARA INCORPORAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS DOS 

CONSUMIDORES NA GESTÃO DO DESIGN EM EMPRESAS 
DESENVOLVEDORAS DE PRODUTOS 

 
DATA: 13/12/2018 
HORÁRIO: DAS 14 HORAS ÀS 17 HORAS 
LOCAL: SALA 314 – FACULDADE DE ARQUITETURA DA UFRGS 
 

 Nome Assinatura 

1 
  

 

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

7 

 

  

8  

 

  

9 

 

  

10 

 

  

11 

 

  

12 

 

  

13 

 

  

14 

 

  

15 
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APÊNDICE F – TEMPLATE DO CONVITE PARA O WORKSHOP 

 
 

WORKSHOP DE TESE DE DOUTORADO:  
INSIGHTS AO FRAMEWORK PARA INCORPORAÇÃO DE 
EXPERIÊNCIAS DOS CONSUMIDORES NA GESTÃO DO 

DESIGN EM EMPRESAS DESENVOLVEDORAS DE 
PRODUTOS 

Aluno: Alexandre de Melo Abicht 

Orientador: Prof. Maurício Moreira e Silva Bernardes 

 

DATA: 13/12/2018 
HORÁRIO: DAS 14 HORAS ÀS 17 HORAS 
LOCAL: SALA 314 
 

OBJETIVOS: Gerar insights para consolidar a proposta de framework para 

incorporação de experiências dos consumidores na gestão do design em empresas 

desenvolvedoras de produtos, objeto proposto pela Tese de Doutorado do aluno 

Alexandre de Melo Abicht. 

A partir das oito etapas elencadas pelo framework Gestão de Design na prática, a 

proposta é elaborar uma adaptação de modo a integrar a área do Marketing, por meio 

das experiências dos consumidores às empresas desenvolvedoras de produtos, 

focando principalmente em companhias de pequeno e médio porte.  

 

PÚBLICO ALVO: Pesquisadores do IICD, mestrandos e doutorandos em design e/ou 

administração. 
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APÊNDICE G – TEMPLATE DO CONVITE PARA O PAINEL DE ESPECIALISTAS 

 

 
PAINEL DE ESPECIALISTAS DE TESE DE DOUTORADO:  

AVALIAÇÃO DO FRAMEWORK PARA INCORPORAÇÃO DE 
EXPERIÊNCIAS DOS CONSUMIDORES NA GESTÃO DO 

DESIGN EM EMPRESAS DESENVOLVEDORAS DE 
PRODUTOS 

 

 

Aluno: Alexandre de Melo Abicht 

Orientador: Prof. Maurício Moreira e Silva Bernardes 

 

 

DATA: 09/05/2019 
HORÁRIO: DAS 14 HORAS ÀS 17 HORAS 
LOCAL: SALA 303 
 

 

OBJETIVOS: Avaliar e validar o Framework para Incorporação de Experiências dos 

Consumidores (IEC), objeto proposto pela Tese de Doutorado do aluno Alexandre de 

Melo Abicht. 

 

PÚBLICO ALVO: Pesquisadores do IICD, mestrandos e doutorandos em design e/ou 

administração. 
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APÊNDICE H – ATA DE PRESENÇAS DO PAINEL DE ESPECIALISTAS 

 
 
 

PAINEL DE ESPECIALISTAS DE TESE DE DOUTORADO: 
AVALIAÇÃO DO FRAMEWORK PARA INCORPORAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS 

DOS CONSUMIDORES NA GESTÃO DO DESIGN EM EMPRESAS 
DESENVOLVEDORAS DE PRODUTOS 

 
 
DATA: 09/05/2019 
HORÁRIO: DAS 14 HORAS ÀS 17 HORAS 
LOCAL: SALA 303 – FACULDADE DE ARQUITETURA DA UFRGS 
 
 

 Nome Assinatura 

1 
  

 

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

7 

 

  

8  

 

  

9 

 

  

10 

 

  

 

 


