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RESUMO 

 
O ambiente organizacional está em um momento de grande complexidade e dinamismo, por isso 

encontrar formas de gerar vantagem competitiva pode ser fator determinante entre sucesso e fracasso 

organizacional. Embora já existam vários estudos sobre PDP, o tema ainda continua a ser uma “caixa 

preta” a ser explorada, e essencial para o desenvolvimento da inovação (BROWN e EISENHARDT, 

1995; KRISHAN e ULRICH, 2001). Segundo Chandler e Vargo (2011), a cocriação de valor continua 

a ser um tema relevante para pesquisas, pois é preciso integrar passado e futuro para alcançar maiores 

níveis de crescimento organizacional. Diante disso, este estudo teve como objetivo analisar os níveis 

de envolvimento dos consumidores em processos de PDP, como medida de sucesso no lançamento de 

novos produtos. Para responder ao problema de pesquisa, bem como alcançar os objetivos a que se 

propôs este trabalho, optou-se pela abordagem quantitativa do tipo survey e descritiva quanto aos seus 

fins. A coleta de dados foi realizada através de questionário eletrônico, encaminhado via e-mail aos 

gestores das empresas classificadas e vencedoras nos prêmios FINEP e Nacional de Inovação, entre os 

anos de 2008 e 2011. Do total de 72 (setenta e dois) questionários enviados, houve um retorno de 40 

(quarenta) questionários preenchidos corretamente, correspondendo a 55,5% do total da população 

estudada. Para as análise estatísticas multivariadas dos dados utilizou-se o teste não paramétrico 

Mann-Whitney, a análise discriminante e a regressão linear com variável Dummy, as análises 

estatísticas univariadas utilizam a análise de variância – ANOVA. A tabulação dos dados foi feita 

utilizando o software SPSS. Os resultados obtidos demonstram que, 100% das empresas estudadas 

possuem algum tipo de mecanismo de envolvimento com o consumidor implantado, porém, não foi 

possível encontrar diferenças significantes neste item entre os grupos de empresas estudadas 

(vencedoras e classificadas nos prêmios FINEP e Nacional de Inovação). Constatou-se também, que as 

ferramentas de interação com o consumidor menos utilizadas pelas empresas são as virtuais, das 40 

empresas que responderam a pesquisa, apenas 3 disseram utilizar ferramentas virtuais que permitem a 

usuários criar design e novas funcionalidades, e somente 8 disseram utilizar comunidades virtuais. O 

mecanismo de envolvimento mais citado pelas empresas é justamente aquele em que a empresa atua 

de forma passiva, ou seja, recebendo telefonemas, faxes, e-mails e cartas dos consumidores, com 

sugestões de novos produtos. Da mesma forma não foi encontrada significância entre o envolvimento 

do consumidor em Processos de Desenvolvimento de Produtos (PDP) e o sucesso de novos produtos, 

apenas 1,5% da variação da variável sucesso foi predita por este modelo, indicando que o mesmo não 

é preditivo. O estudo realizado apresentou limitações importantes quanto a sua população, sua 

amostra, ao fato de os prêmios julgarem em alguns casos ações das empresas e em outros produtos 

desenvolvidos por elas, a falta de definições claras sobre os critérios para vencer os prêmios e ao fato 

de que apenas as empresas que fazem inscrição são avaliadas nos prêmios. Diante das limitações 

encontradas foram feitas sugestões para trabalhos futuros. 

 

Palavras chave: Inovação, Envolvimento com o Consumidor, PDP.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ABSTRACT 

 

Today’s organizational environment is highly complex and dynamic. As a result, finding ways of 

creating competitive advantage can be a factor for determining the success or failure of an 

organization. Although there have been several studies on the Product Development Process (PDP), 

the subject is still considered a "black box" to be explored, essentially for the development of 

innovation. (BROWN and EISENHARDT, 1995; KRISHAN and ULRICH, 2001). Based on Chandler 

and Vargo (2011) the co-creation of value continues to be a relevant subject for research, since it is 

necessary to integrate past and future to reach higher levels of organizational growth. In this context, 

the aim of this study was to analyze the level of consumer involvement in the process of PDP, as a 

measure of success in the launch of new products. To respond to the research problem, and achieve the 

proposed study objectives, a quantitative approach was used, in the form of a survey. Data were 

gathered using an electronic questionnaire, which was emailed to the managers of classified and 

winning companies of the FINEP and National Innovation awards, between 2008 and 2011. Of the 

seventy-two questionnaires sent out, forty were correctly filled out, corresponding to 55.5% of the 

total study population. The data were analyzed using the Mann-Whitney non-parametric statistical 

hypothesis test. ANOVA was used for the discrimination analysis, and the linear regression was 

analyzed with a Dummy variable. The data was tabulated using the software program SPSS. The 

results demonstrate that 100% of the organizations studied have some form of mechanism of 

involvement with the consumer; however, no significant differences were found, in relation to this 

item, between the groups of companies studied (classified and winning companies of the INEP and 

National Innovation awards). It was also found that the least used tools for interaction with the 

consumer were the virtual ones; of the forty companies studied, only thee used virtual tools that allow 

users to create design and other functionalities, and only eight used virtual communities. The 

mechanism of environment most commonly mentioned by the companies is the one where the 

company acts in passive form, i.e. receiving telephone calls, faxes, e-mails and letters from consumers, 

with suggestions for new products.  Similarly, no significance was found for consumer involvement in 

the PDP and in the success of new products; only 1.5 % of the variation in the variable success was 

predicted by this model, indicating that it is not predictive. The research presented important 

limitations in terms of its population, sample size, the fact that the awards judged companies’ actions 

in some cases, and the products developed by them in others, the lack of clearly-defined criteria for 

winning the awards, and the fact that only companies that registered for the competition were assessed 

for the awards. In view of the limitations found in this work, some suggestions are given for further 

research. 

 

 
Keywords: Innovation awards, consumer involvement, PDP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo serão abordados os aspectos que contextualizam o tema proposto, 

fornecendo os subsídios necessários para a elaboração do problema de pesquisa e dos 

objetivos do trabalho, alem de apresentar a justificativa, a relevância e a contribuição teórico-

empírica do trabalho. 

 

1.1 - Contextualização 

 

O mercado passa por transformações que formam um contexto dinâmico e complexo 

para as organizações que nele estão inseridas. Neste contexto se destacam as empresas com 

mais informações e com maior agilidade para converter tais informações em benefícios, 

captando desta forma a essência do marketing e superando as expectativas de seus clientes. 

 Na atual conjectura do mercado, principalmente devido à globalização, os produtos 

brasileiros têm que lutar diariamente para manter a competitividade, em preço e qualidade, em 

relação aos similares internacionais, tanto os advindos de países mais desenvolvidos, com 

elevado aparato tecnológicos, quanto os vindos de países em que os custos de fabricação estão 

muito abaixo dos brasileiros. 

 Dessa maneira, através do marketing é possível identificar as necessidades insatisfeitas 

dos clientes e explorar esse mercado e sua capacidade de gerar lucros, verificar quais 

segmentos a empresa tem capacidade de atender, projetar e promover produtos e serviços 

adequados. 

Vargo e Lusch (2004) ressaltam que quando se trata de envolvimento do consumidor em 

PDP, a participação dos clientes não acaba na linha de produção, este é um processo “meio” e 

não “fim”. Mesmo depois que o cliente compra o produto, ele ainda precisará aprender a usar, 

adaptar e consertar às suas necessidades, ou seja, em resumo, o processo envolve desde a 

criação de um produto até os serviços de pós-venda envolvidos na plena satisfação do 

consumidor. O envolvimento do cliente do PDP é de extrema importância para a obtenção de 

tal vantagem (BOGUE e RITSON, 2006; KAULIO, 1998). 

Segundo Krishnan e Ulrich (2001), o desenvolvimento do produto deve atender aos 

objetivos estratégicos da empresa, e satisfazer seus consumidores. Em essência um plano de 
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produto é um conjunto de decisões que diminuem as incertezas quanto à empresa estar 

focando seus esforços em um mercado alvo correto e os produtos atingirem estes mercados da 

melhor forma possível. 

A competitividade está fortemente relacionada ao desenvolvimento de produtos, embora 

não determinada exclusivamente por esse processo. Peixoto (1998) afirma que a capacidade 

de a organização responder satisfatoriamente às exigências que lhe são impostas pelo mercado 

competitivo é direta e fortemente influenciada pelo desenvolvimento de produtos. Entende-se 

que por ser fonte de competitividade, o Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) 

deve estar estruturado de forma que seja eficiente e eficaz, sendo assim, torna-se necessário a 

utilização de metodologias e técnicas que contribuam com este objetivo. 

No passado, as empresas que conseguiam montar fortes setores de PDP eram quase 

intocáveis e ficavam com a maior parte dos lucros do mercado. As rivais precisavam investir 

muito em laboratórios para ter chances de sucesso. Hoje, o setor de PDP continua sendo 

extremamente importante, porém, as pequenas empresas perceberam que poderiam oferecer 

forte concorrência através da cocriação de valor (CHESBROUGH, 2003).   

Segundo Nambisan (2002), as empresas nem sempre verão a cocriação como algo 

oportuno ou rentável, devido aos custos de implantação de estratégias e mecanismos 

organizacionais, porém, é preciso que se leve em conta o ganho de valor para o cliente com o 

desenvolvimento de produtos adequados às suas necessidades e à diminuição do tempo de 

lançamento dos produtos. Percebe-se que por mais que num primeiro “olhar” pareça que a 

cocriação não é fundamental para as organizações, esta prática vem ganhando cada vez mais 

espaço entre os pesquisadores, e possibilitando às empresas uma grande fonte de sucesso.  

Griffin (1997) afirma que um processo bem definido é um dos principais fatores de 

sucesso no desenvolvimento de produtos. Já para Jugend (2006) o sucesso de um novo 

produto depende tanto de variáveis internas, controláveis pela empresa, quanto das externas, 

não controláveis pela empresa. Nem todos os projetos de produtos podem utilizar como 

parâmetro para medida de sucesso, as mesmas métricas usadas tradicionalmente, cada projeto 

deve ser visto como único e diferente, e as métricas de sucesso adaptadas às características do 

projeto (HUGHES et al. 2004). Neste trabalho o sucesso de lançamento de novos produtos 

será medido através do volume de vendas nos primeiros 6 meses após o lançamento e do 

índice de recompra. 
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1.2 – Problema de Pesquisa 

 

 Antes da formulação do problema de pesquisa, constatou-se que há algumas pesquisas 

sobre PDP (OLIVEIRA et al., 2006; SLACK et al., 2002; BROWN e EISENHARDT, 1995) e 

cocriação de valor (WARRINGTON e SHIM, 2000; LUSCH, 2007; NAMBISAN, 2002; 

PINEGAR, 2000) e um número reduzido de pesquisas sobre prêmios na área de inovação 

(SANTOS e BRASIL, 2010).  

 Pretendeu-se neste estudo, analisar se as empresas vencedoras em prêmios na área de 

inovação possuem um maior envolvimento de seus clientes em PDP, do que as empresas 

apenas classificadas. Para isso, será feito o levantamento dos níveis de intensidade de 

envolvimento entre consumidor e empresa, buscando identificar quais meios de envolvimento 

são utilizados e comparando os dois grupos (vencedoras e classificadas) em relação ao 

sucesso dos produtos lançados. 

 Embora já existam vários estudos sobre PDP, o tema ainda continua a ser uma “caixa 

preta” a ser explorada, e essencial para o desenvolvimento da inovação (BROWN e 

EISENHARDT, 1995; KRISHAN e ULRICH, 2001). A cocriação de valor continua a ser um 

tema relevante para pesquisas, pois é preciso integrar passado e futuro para alcançar maiores 

níveis de crescimento organizacional (CHANDLER e VARGO, 2011). 

 Não obstante a relevância do tema ainda existem poucos estudos sobre os níveis de 

envolvimento do consumidor em processos de PDP e prêmios de inovação como medida de 

sucesso (SANTOS e BRASIL, 2010). 

Existem vários fatores que podem melhorar a competitividade de uma empresa, 

principalmente a orientação para o mercado e o envolvimento dos consumidores em PDP 

(BOGUE e RITSON, 2006). Entende-se que as empresas que mantém seu foco nos clientes 

conseguem atingir melhores índices de vantagem competitiva em relação às demais. 

O presente estudo pretende suprir a lacuna deixada no estudo de Santos e Brasil (2010), 

publicado em revista de destaque nacional (qualis B2), que sugerem que futuros estudos 

podem ser realizados para constatar-se se maiores níveis de envolvimento resultam em 

sucesso no lançamento de novos produtos?”. Sendo assim, a presente pesquisa é desenvolvida 

a partir da seguinte questão: Quais os níveis de envolvimento dos consumidores em processos 
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de PDP, como medida de sucesso no lançamento de novos produtos? 

1.3 – Objetivos 

 

Os objetivos do presente trabalho apresentam-se descritos a seguir. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar os níveis de envolvimento dos consumidores em processos de PDP, que podem 

ser considerados medida de sucesso no lançamento de novos produtos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1) Destacar, na percepção dos gerentes, os diferentes níveis de envolvimento dos 

consumidores em processo de PDP; 

2) Avaliar os mecanismos de interação com os consumidores utilizados pelas 

empresas estudadas; 

3) Identificar o sucesso de novos produtos lançados após os diferentes níveis de 

envolvimento dos consumidores em processos de PDP; 

4) Comparar o PDP, a Inovação e o Sucesso entre Empresas Vencedoras e 

Classificadas nos Prêmios FINEP e Nacional de Inovação;  

5) Verificar a relação entre inovação, participação de consumidores no processo de 

desenvolvimento de produtos e o sucesso dos novos produtos lançados nas 

empresas. 

 

1.4 – Justificativa 

 

O ambiente organizacional está em um momento de grande complexidade e dinamismo, 

por isso encontrar formas de gerar vantagem competitiva pode ser fator determinante entre 

sucesso e fracasso organizacional. A vantagem competitiva pode ser conceituada como a 

maior diferença entre os custos de produção e a disposição do cliente de pagar pelo produto 
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(GHEMAWAT, 2007).  

Há algum tempo as empresas tinham envolvimento com o consumidor apenas nos 

pontos de troca, hoje as empresas são desafiadas por consumidores conectados em rede, 

buscando informações e exercendo influência em cada parte do sistema empresarial. Os 

consumidores agora, “armados” de novas ferramentas e insatisfeitos com o que está sendo, 

oferecido querem interagir com as empresas e cocriam valor (PRAHALAD e 

RAMASWANY, 2004). 

Lançar novos produtos tem sido a forma utilizada pelas organizações para obter 

vantagem em relação aos concorrentes, por isso é de grande importância que se utilize 

mecanismos e metodologias que contribuam para o sucesso desses novos produtos depois de 

lançados (SLATER e NARVER, 1995; PRAHALAD e RAMASWANY, 2004; SAWHNEY et 

al, 2005; JUGEND et al, 2006; BROWN e EISENHARDT, 1995). 

Empresas que desejam ter comportamentos inovadores no mercado precisam buscar 

alternativas complementares as técnicas de pesquisa de mercado. (SLATER e NARVER, 

1995). Ambientes globais, intensos e dinâmicos, requerem que o PDP torne-se foco de 

competição. Prahalad e Ramaswany (2004, p.3) mencionam que “interações de alta qualidade 

que permitem ao cliente cocriar experiências únicas com a empresa são a chave para 

desvendar novas fontes de sucesso”. As interações entre cliente/empresa quando não bem 

conduzidas podem trazer efeitos negativos, por outro lado se bem implantadas podem se 

tornar um grande diferencial para a organização (NAMBISAM, 2002). 

Santos e Brasil (2010), ressaltam que grandes empresas como Adidas, Google, Skype, 

Protecter e Gamble, Peugeout, Volvo e Microsoft, já perceberam a importância do 

envolvimento dos consumidores em PDP, e por isso, já estão operacionalizando ações nesse 

sentido. A busca por esta competitividade está cada vez mais acirrada, e saem na frente às 

organizações que investem em pesquisa e desenvolvimento (PEIXOTO, 1998). 

 Nesse contexto, este trabalho pretende oferecer contribuições teórico-empíricas tanto 

para a academia quanto para o mercado que justifiquem o envolvimento do consumidor nos 

processos de PDP. Este envolvimento tornar-se vantajoso tanto para a organização, que dispõe 

através da cocriação de valor, das informações necessárias para oferecer aos clientes produtos 

exatamente no formato desejado, permitindo-lhes à tão desejada vantagem competitiva, 

quanto para o cliente que recebe produtos que melhor supram suas necessidades. 

 Percebe-se que os investimentos em PDP não são em vão, principalmente quando 



19 

 
esses investimentos são direcionados para que o consumidor tenha participação no processo, 

melhorando as chances de sucesso pela diminuição das diferenças entre o que a empresa 

acredita ser o melhor e o que o consumidor considera ideal, sendo assim, esta dissertação 

objetiva contribuir para a referida construção teórica na área, além de abordar a relação entre 

cocriação de valor e prêmios na área de inovação. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta a base teórica que fundamenta o trabalho. Para entender melhor 

a relação entre os construtos relacionados com o envolvimento do consumidor em processos 

de PDP, primeiramente identificaram-se aspectos ligados às estratégias de PDP, o 

Comportamento do Consumidor e a Cocriação de valor. Em seguida, defini-se sob que 

critérios as empresas estudadas serão consideradas ou não de sucesso, e finalmente será 

estabelecida a relação entre todos os construtos. 

 

2.1 – Estratégias em PDP e suas Tendências 

 

 Lusch (2007) contextualiza a evolução do marketing caracterizada por três fases, 

sendo elas:  

 

 To Market (para o marketing): os primeiros conceitos do marketing o definiam apenas 

com o papel de intermediar as relações entre compradores e fornecedores. Nesta perspectiva 

não havia preocupação com os consumidores, acreditava-se que tudo que fosse produzido 

seria consumido, ou seja, a função do marketing era vender o que estava pronto, sem a 

preocupação com os desejos ou necessidades dos consumidores. A relação entre empresas e 

consumidores era restrita ao momento da compra, e apesar de já ser considerada uma 

perspectiva ultrapassada, é possível ainda hoje, encontrar empresas que a utilizam; 

  Market(ing) To (marketing para) – nesta perspectiva estão centrados os primeiros 

estudos sobre comportamento do consumidor, utilizados nas últimas cinco décadas. Começa a 

haver a preocupação em satisfazer as necessidades dos consumidores através da articulação de 

processos. O envolvimento com o consumidor não está vinculado à estratégia da empresa, 

mas quando presente, o cliente é visto apenas como fonte de informações; e  

  Market(in) with (marketing com) – nesta perspectiva o consumidor é considerado 

parceiro da equipe de PDP, participando do processo de cocriação de valor desde a geração de 
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ideias até o produto estar nas casas dos consumidores, em momentos previamente definidos 

pela empresa. 

Entende-se que na perspectiva market(in) with (marketing com), existe uma maior parceria 

entre consumidores e empresa, gerando benefícios mútuos, pois a empresa ganha por reduzir 

os custos para corrigir erros que façam diminuir sua demanda e o cliente ganha ao conseguir 

através do PDP, ajudar a empresa a criar produtos que atendam inteiramente suas 

necessidades. 

 Quando aplicado ao contexto empresarial o conceito de estratégia abrange todas as 

táticas e técnicas escolhidas em âmbito corporativo em busca de cumprir os planos e alcançar 

os objetivos institucionais. Skinner (1969) diz que estratégia é um conjunto de planos e 

políticas pelos quais uma empresa objetiva ganhar vantagem competitiva sobre seus 

concorrentes. 

 Desenvolvimento de produtos é a transformação de uma oportunidade de mercado 

percebida, em um produto disponível para a venda. É um processo que inicia nas necessidades 

do consumidor e acaba na tradução desse conceito em algo que possa ser produzido. O 

desenvolvimento de um novo produto não é tarefa simples e direta, requer pesquisa, 

planejamento, controle e métodos (KRISHNAN e ULRICH, 2001). O PDP é um dos itens 

mais importantes e vitais para o sucesso das organizações, pois através dele a empresa é capaz 

de criar novos produtos mais competitivos e em menor tempo com a finalidade de atender as 

necessidades de seu mercado alvo (OLIVEIRA et al, 2006; SLACK et al., 2002).  

 Conforme Baxter (1998), o PDP é uma atividade complexa que envolve diversos 

interesses e que podem ser caracterizados pelas seguintes necessidades, de acordo com cada 

grupo: 

 

 Os consumidores desejam novidades, melhores produtos e preços razoáveis; 

 Os vendedores desejam diferenciações e vantagens competitivas; 

 Os engenheiros de produção desejam simplicidade na fabricação e facilidade de 

montagem; 

 Os designers gostariam de experimentar novos materiais, processos e soluções 

formais; 

 Os empresários querem poucos investimentos e retorno rápido do capital e, 

 Os fornecedores desejam grandes pedidos com uma boa programação de entrega e 
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com alto retorno. 

 

 Rozenfeld et al.(2006), indica que o Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP), 

deve ser coeso dentro da organização, (figura 1) possibilitando que planejamento, execução 

do projeto e acompanhamento pós-venda estejam em um mesmo negócio, permitindo que a 

realimentação dos dados e informações sobre o desenvolvimento do produto e os requisitos 

dos consumidores, ocorra de forma rápida e contínua. 

 

 

Figura 1: Escopo do Desenvolvimento de Produtos 

Fonte: Rozenfeld et al. (2006) 

 

 O desenvolvimento de produto é fundamental para a viabilidade das empresas, mas 

ainda é um desafio à compressão dos resultados das pesquisas relacionadas porque a literatura 

do tema é muito fragmentada e variada (BROWN e EISENHARDT, 1995). Entende-se, que 

as empresas que estão se apropriando dos conceitos de vantagem competitiva e entendo a 

importância do PDP dentro das organizações, são as que estão conquistando um forte espaço 

no mercado. 

 A tarefa de desenvolvimento de produtos requer profundos conhecimentos das 

diversas áreas da Engenharia, noções gerencias, visão sistêmica e integrada do negócio e 

relacionamento interpessoal. Dentre os processos organizacionais, é um dos mais complexos e 

se relaciona com praticamente todas as demais funções de uma empresa (MUNDIN et al., 

2002). Segundo Clark e Wheelwright (1993), o PDP requer tanto o envolvimento de todos os 

grupos e uma capacidade apropriada quanto à integração de todos os esforços. Dessa forma 

Clark e Wheelwright (1993) identificaram quatro estruturas dominantes existentes dentro de 
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atividades de gerenciamento de PDP e estas estão associadas à função liderança de projeto, 

podendo ser designadas por: 

 

• Estrutura de Time Funcional: Os grupos são formados através de departamentos, cada 

um trabalhando para gerentes de uma função e um gerente sênior funcional. O 

trabalho é coordenado através de um conjunto de especificações detalhadas para todas 

as partes no início do projeto e por reuniões ocasionais. 

 

• Estrutura de Time Lighweight: Possui características da estrutura funcional, mas cada 

grupo designa um representante para a coordenação do projeto (os gerentes de projeto 

peso leve, que tem responsabilidade de coordenar as atividades entre diferentes 

funções). 

 

• Estrutura de Time Heavyweight: Os gerentes deste tipo de projeto têm acesso direto e 

responsabilidade pelo trabalho de todos os envolvidos no projeto. Os líderes são 

gerentes seniores dentro da organização e tem grande influência sobre as pessoas que 

trabalham no PDP. 

 

• Estrutura de Time Autônomo: Indivíduos de diferentes áreas funcionais são 

formalmente designados, dedicados e realocados para um time de projeto. O líder de 

projeto é um “peso pesado” na organização e tem controle total sobre os recursos e 

grupos funcionais diferentes. 

  

 Segundo Clark e Fujimoto (1991, p.7), o sucesso desse processo parece estar 

relacionado com o "padrão de consistência global do sistema de desenvolvimento, incluindo 

estrutura organizacional, habilidades técnicas, processo de resolução de problemas, cultura e 

estratégia". Para Sheth (2001), as empresas que tem seu foco voltado para o cliente 

conseguem vantagens competitivas aumentando sua lucratividade e suas receitas. O 

desenvolvimento e fornecimento de novos produtos que sejam diferenciados, que resolvam os 

problemas dos clientes e ofereçam uma proposta de valor para o cliente são a chave para o 

sucesso e rentabilidade das empresas através do PDP (COOPER, 2006). 

 Desenvolver produtos melhores, de forma mais rápida, eficiente e eficazmente, é uma 
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questão de extrema importância para as organizações de todo o mundo, pois impacta nos 

custos, qualidade, satisfação do consumidor, gerando consequentemente, vantagem 

competitiva (CLARK e FUJIMOTO, 1991).  

A vantagem competitiva de uma organização, no atual cenário de economia 

globalizada, está diretamente relacionada com sua capacidade de garantir a introdução de 

novos produtos no mercado, com linhas atualizadas e oferecendo soluções de desempenho, 

custo e distribuição condizentes com as exigências do mercado (MUNDIN et al., 2002). 

 A partir das considerações de Lusch (2007), dependendo do nível de envolvimento 

com os consumidores, as empresas podem ser divididas, em três categorias, sendo elas:  

  

 Empresas com baixa intensidade de envolvimento de consumidores no PDP: o 

envolvimento fica restrito à comercialização. A geração de ideias ocorre 

exclusivamente através dos colaboradores da empresa, por meio de pesquisa em outros 

mercados e em empresas concorrentes. A comunicação ocorre apenas no sentido 

empresa/consumidor, principalmente no momento da comercialização e na 

publicidade contratada pela empresa; 

 

 Empresas com moderada intensidade de envolvimento de consumidores no PDP: o 

envolvimento de consumidores fica restrito aos estágios de geração e análise da ideia e 

teste de produto por meio da utilização de técnicas tradicionais de pesquisa de 

marketing. A comunicação ocorre apenas de forma unilateral, onde os consumidores 

participam de pesquisas de mercado e as empresas a partir de sua 

propaganda/publicidade;  

 

 Empresas com alta intensidade de envolvimento de consumidores no PDP: a geração 

de ideias é compartilhada entre equipe de desenvolvimento, consumidores, 

fornecedores, entre outros. São utilizados diferentes tipos de mecanismos de 

envolvimento com consumidores, a comunicação ocorre em todos os sentidos, há um 

diálogo efetivo entre todos os envolvidos. Há um investimento palpável em 

infraestrutura para atender todos os mecanismos utilizados pela empresa.  

 

 Os temas envolvimento do consumidor em PDP, inovação e orientação para o mercado 



25 

 
tem recebido atenção especial na literatura. O foco no cliente tornou-se sinônimo de 

estratégias de negócios que colocam o cliente no centro de negócios de planejamento, 

deixando de ser mero espectador (PINEGAR, 2000). 

 Dentre as estratégias utilizadas pelas organizações a cocriação através do 

envolvimento dos clientes em processos de desenvolvimento de produtos (PDP), tem se 

mostrado bastante produtiva. A integração dos clientes no PDP torna-se fonte de vantagem 

competitiva para as empresas de três formas: disponibilizar os produtos antes dos 

concorrentes; incorporar as últimas tecnologias nos produtos; e economia de recursos para 

fornecer os produtos, em relação à concorrência (SURI, 1998).  

 A utilização de consumidores logo nas primeiras fases de desenvolvimento dos 

produtos, ainda é considerada emergente nas organizações, na maioria dos casos os 

consumidores apenas participam de fases finais em que escolhem entre uma gama de produtos 

e/ou diferenciações já disponibilizados pela empresa (SHOCKER e SRINIVASAN ,1979). 

 Pinegar (2000) apresenta uma estrutura conceitual sobre o envolvimento do 

consumidor em PDP, como mostrado na Figura 2. Esta estrutura consiste em cinco complexos 

construtos: envolvimento do cliente, orientação para o mercado, relacionamento com o 

cliente, sucesso do PDP, e impacto do produto no cliente. 

 

 

Figura 2 - Estrutura conceitual do envolvimento do cliente no PDP 

Fonte: Pinegar (2000, p. 13) 

  

 Percebe-se que o modelo de Pinegar (2000), preconiza um comportamento 

organizacional em que toda estrutura da empresa trabalha com foco no mercado, objetivando 
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“sugar” desse mercado tudo o que for benéfico para ser incorporado à organização. Como 

resultado desse processo, os produtos desenvolvidos passam pela percepção do cliente antes 

mesmo de seu lançamento, sendo impactados por esse contato, gerando sucesso no PDP. 

 Segundo González et al., (2008, p. 4), “a orientação para o mercado e o 

relacionamento do cliente são antecedentes do envolvimento do cliente no PDP. Por sua vez, 

este construto contribui diretamente para o sucesso do PDP e, consequentemente, afeta a 

competitividade do produto no mercado. Também, esta atuação é moderada pelo impacto que 

o produto causa no cliente”. 

 Conforme Ciccantelli e Magison (1993), um produto ou serviço é projetado 

eficazmente quando consegue oferecer aos consumidores o que eles desejam e não apenas 

quando removem o que não desejam. As empresas encontram dificuldades neste ponto 

principalmente porque os consumidores geralmente não têm plena consciência do que querem 

ou como resolver os problemas que tem.  

 Diante disso os desenvolvedores de produtos buscam maneiras de ajudar os 

consumidores neste processo, tornando-os mais conscientes do que querem ou precisam e 

precisar o que realmente necessitam ou desejam, Russell L. Ackoff desenvolveu um projeto 

chamado de Design do Consumidor Idealizado, que tem como objetivo ajudar o consumidor 

neste processo com apenas duas restrições: (1) O produto ou serviço não pode envolver uma 

tecnologia inexistente; (2) O produto ou serviço deve estar em conformidade com a lei. Não é 

preciso se preocupar na viabilidade do projeto, apenas com o que desejam (CICCANTELLI e 

MAGISON, 1993).  

  A literatura discute três escolas de pensamento que defendem três visões diferentes 

sobre o PDP: processo linear, processo recursivo e processo caótico (MCCARTHY et al., 

2006 apud SANTOS e BRASIL, 2010).  

 

Linear: representa a visão tradicional do PDP, em que todos os seus estágios são 

conectados de forma seriada ou sequencial. A eficiência do projeto organizado 

de forma linear depende da cooperação, coordenação e comunicação das equipes 

multidisciplinares envolvidas no seu desenvolvimento. Diante das críticas aos 

modelos de processos lineares, considerados pouco ágeis e com maior demanda 

de tempo, são indicados os processos recursivos. 
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Recursivos: Essa proposta permite que diferentes estágios sejam realizados de 

forma simultânea ou paralela, e que no decorrer do processo ocorram atividades 

de feedback com possibilidade de retorno aos estágios anteriores. Por fim, em 

mercados em que a exigência de lançamento de produtos totalmente novos é 

elevada, recomendam a utilização do modelo caótico de desenvolvimento de 

produtos. 

 

Caótico: O "caos" proposto está fundamentado na possibilidade da realização de 

estágios e atividades do processo de forma desordenada, objetivando que novas 

ideias surjam no decorrer do projeto, proporcionando o desenvolvimento de um 

produto potencialmente inovador. 

 

 Para identificar as etapas mais empregadas pelas empresas em PDP com alto grau de 

inovação, Griffin (1997) realizou uma pesquisa com base em uma sistematização desse 

processo em nove etapas. As nove etapas são detalhadas a seguir: 

 

 Planejamento da Linha de Produtos: análise do portfólio atual de produtos em relação 

ao ambiente competitivo; 

 Desenvolvimento da Estratégia de Projeto: definição do mercado alvo e determinação 

das necessidades do mercado; 

 Geração da Ideia/Conceito: identificação das oportunidades e início da geração de 

possíveis soluções; 

 Avaliação das Ideias: avaliação e priorização das soluções, e eliminação das opções 

não atrativas; 

 Análise do Negócio: avaliação financeira do conceito; 

 Desenvolvimento: conversão do conceito em um produto funcional; 

 Teste e Validação: utilização do produto e realização de testes de campo, de mercado e 

de conformidade com as normas; 

 Desenvolvimento da Manufatura: desenvolvimento dos processos de manufatura e 

realização de testes pilotos; 

 Comercialização: lançamento do novo produto em escalas de produção e vendas. 
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 Griffin (1997) menciona que em sua pesquisa as empresas foram classificadas em 

empresas de alto desempenho e empresas de baixo desempenho no desenvolvimento de 

produtos. Verificou-se que as empresas de alto desempenho realizam, no desenvolvimento de 

novos produtos com alto grau de inovação, na média 6.2 das 9 etapas, enquanto que as 

empresas de baixo desempenho realizam 4.7 das 9 etapas. Isso sugere que processos de 

desenvolvimento de produtos mais bem estruturados e completos são um dos fatores do 

melhor desempenho de algumas empresas. 

 Uma série de autores apresenta o PDP como uma sequência de passos, fases, etapas, 

ou seja, eles trazem diversos modelos estruturados de várias formas. Baxter (1998), diz que a 

divisão do PDP em diversas etapas é importante para o planejamento e o controle de 

qualidade desse processo. Cada etapa do processo pode ter sua definição alterada, de acordo 

com as características do produto e da empresa em questão. A divisão em fases é uma das 

formas de se visualizar o processo de desenvolvimento e de organizar o fluxo de atividades e 

informações. Em cada etapa há os elementos de entrada na fase que são os subsídios e 

recursos utilizados para dar andamento ao processo, e há os elementos de saída que são os 

seus resultados, que avaliados dão continuidade ao processo ou são reformulados.  

 De acordo com Badin (2005) apud Bornia e Lorandi (2008), o desenvolvimento de 

produtos pode ser dividido em cinco fases apresentadas a seguir:  

 

 

 

 

Figura 3 – Etapas do PDP 

Fonte: Badin (2005) apud Bornia e Lorandi (2008, p. 42) 

 

 Para Baxter (1998), a divisão do PDP se dá em seis etapas. Estas etapas fazem parte do 

que ele denomina de funil das decisões, que é a representação de uma sequência útil e flexível 

para o desenvolvimento de produtos. A finalidade do funil é diminuir as incertezas, à medida 

que o fluxo de informações e atividades percorra as fases do PDP. Conforme figura a seguir: 
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Figura 4: Funil de Decisões 

Fonte: Baxter (1998, p. 18) 

 

 As seis etapas que compõem a sucessão de decisões representada por Baxter (1998), 

embora simplificadas quando se leva em conta a complexidade que exige um plano de  PDP, 

são úteis por demonstrar que durante o processo, os riscos são diminuídos gradativamente, a 

partir do momento em que as decisões são tomadas. Essa progressão hierarquizada tem seu 

início desde a opção de se adotar à estratégia da inovação, ou não, de um produto, até a sua 

colocação no mercado para comercialização. 

 

2.1.1 A Inovação e suas Estratégias  dentro do Contexto de PDP 

 

A inovação pode ser apontada como fator impulsionador dos ciclos econômicos, sendo 

ela um conjunto de funções evolutivas que alteram os métodos de produção, aponta novas 

formas de organização do trabalho e, ao desenvolver novas mercadorias, promove a abertura 

de novos mercados diante de novas perspectivas de consumo (SCHUMPETER, 1939). 

Gubiani (2011, p. 47) diz que inovação “é um processo de gestão que, para ser efetivo, exige 

ferramentas específicas, sistemas de avaliação, regras e disciplina”.  

Damanpour (1987) afirmou que a inovação pode ser responsável por, reduzir o tempo 

do ciclo de produção e o custo, e também pela mudança de concepção do produto, variedade 
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de produto e processo de gestão pela reestruturação da organização. A inovação pode ser 

responsável por reduzir o tempo de produção dos produtos e seu custo, além de mudanças no 

produto em si, na variedade e no processo de gestão por reestruturar a organização. 

A capacidade das organizações em melhorar seu desempenho através da adoção de 

inovações tem sido tema de grande interesse entre pesquisadores e gestores, no entanto a 

relação entre a teoria e a realidade organizacional ainda parece distante (DAMANPOUR, 

1987). 

A inovação não é simplesmente fazer algo novo, diferente dos concorrentes, ela é uma 

mudança, uma novidade, que deve gerar valor perceptível para o cliente. O fato de a empresa 

se a primeira a lançar um produto não significa melhor experiência ou satisfação para o 

consumidor em longo prazo, ou seja, as inovações devem ser feitas pensando no cliente e não 

apenas em pioneirismo (ZMOGINSKI, 2009). 

Os primeiros conceitos de inovação, conhecidos como inovação fechada, entendia que a 

inovação para ser bem sucedida requeria controle, ou seja, ser gerada, desenvolvida, 

fabricada, comercializada e distribuída pela empresa. Hoje, no modelo contemporâneo, 

conhecido como inovação aberta, as empresas comercializam tanto suas ideias quanto as de 

outras empresas e procuram trazer ideias de fora para dentro (CHESBROUGH, 2003). 

Pode-se dividir a inovação em dois tipos: a) radical – pode ser entendido como o 

desenvolvimento e introdução de um novo produto, processo ou forma de organização. Esse 

tipo de inovação pode representar uma ruptura estrutural com antigos padrões tecnológicos, 

originando novas indústrias, setores e mercados, pode também significar redução de custos e 

aumento de qualidade em produtos; b) incremental – referindo-se a qualquer tipo de melhoria 

em um produto, processo ou organização da produção dentro de uma empresa, sem alteração 

da estrutura industrial (ETTLIE et al., 1984). 

Gavira et al. (2007, p. 80) afirma que “a gestão da inovação pode ser definida como um 

conjunto de práticas, conceitos e ferramentas que ajuda o tomador de decisão a organizar o 

processo de geração de inovações, renovação da empresa, geração de novos negócios e de 

valor em cima de inovação”. 

 Diferentes estratégias de inovação requerem diferentes alocações de recursos 

humanos, materiais e financeiros, podendo ser classificadas segundo Baxter (1998) como: 
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1. Estratégias ofensivas: adotadas pelas empresas que querem liderança no mercado, 

colocando-se sempre à frente dos concorrentes. Elas dependem de investimentos 

pesados em pesquisa e desenvolvimento para introduzir inovações radicais ou 

incrementais em seus produtos. As organizações possuem uma forte cultura 

inovadora, são pró-ativas e trabalham com perspectiva de retorno dos investimentos 

no longo prazo. Valorizam as patentes, que garantem o monopólio durante certo 

tempo. Esse período de tempo é essencial para obter lucro e recuperar os 

investimentos realizados no desenvolvimento e também para compensar os custos 

decorrentes das falhas inevitáveis de alguns produtos; 

 

2. Estratégias defensivas: usadas pelas organizações que querem seguir as empresas 

líderes. Deliberadamente, deixam que outras organizações arquem com os custos 

maiores de desenvolvimento e corram o risco de abrir novos mercados. Este tipo de 

estratégia depende da rapidez com que as empresas conseguem absorver as 

inovações lançadas por outras e introduzir melhorias nos produtos pioneiros. Isso 

pode ser feito com menores custos e menos riscos, em relação às líderes, mas 

também representa menor lucratividade; 

 

3. Estratégias tradicionais: adotadas por organizações que atuam em mercados 

estáticos, com linha de produtos estáticos, e que existe pouca ou nenhuma demanda 

de mercado para mudanças. As inovações são pouco relevantes, limitando-se a 

mudanças mínimas no produto para reduzir custos, facilitar a produção ou aumentar 

a confiabilidade desse produto. Tais organizações são pouco equipadas para produzir 

inovações, mesmo que sejam forçadas a isso por pressões competitivas;  

 

4. Estratégias dependentes: são adotadas por organizações que não têm autonomia para 

lançar seus próprios produtos, pois dependem de suas matrizes ou de clientes para 

introdução de inovações. São organizações subsidiárias ou que trabalham sob 

encomenda.  

  

A geração da inovação, ao contrário do que já se imaginou, não depende 

fundamentalmente de genialidade ou de grandes montantes financeiros (GAVIRA et al., 
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2007). O que nota-se é que a inovação precisa ser inserida como parte da organização, e não 

ficar restritas a alguns momentos, afinal, o consumidor espera que as empresas estejam 

sempre dispostas a lhes oferecer o que precisam para suprir suas necessidades em todos os 

processos, desde a criação até o pós-venda. Diante disso, é de fundamental importância que a 

organização entenda seus consumidores e direcione seus esforços para satisfazê-los. 

  

2.2 – O Estudo do Comportamento do Consumidor como Diferencial Competitivo 

 

O comportamento do consumidor pode ser descrito como as atividades físicas e 

mentais que são realizadas por aqueles que compram e utilizam os bens e serviços disponíveis 

no mercado, bem como pagam por eles (SHETH, MITAL e NEWMAN, 2001).  

 O estudo do comportamento do consumidor foca no  quanto os estímulos do ambiente 

externo influenciam o consumidor, e através de  suas características internas, inicia um 

processo de decisão o qual o cliente decide sobre sua compra. Antes de consumir, o indivíduo  

percebe os estímulos enviados e avalia as alternativas disponíveis (BRANDALISE et al., 

2009).  

 Estudar e entender o comportamento do consumidor pode ser a chave para o sucesso 

que as empresas tanto buscam, é através desse entendimento que as empresas conseguem 

entender porque os clientes são fiéis a uma marca e não a outra, auxiliando ainda os 

profissionais de marketing na escolha de estratégias que atinjam seu público-alvo (CHIUSOLI 

et al. 2004). 

 Muito do comportamento de compra está em decidir sobre a escolha das marcas por 

vezes seguidas, levando em conta (a) um conjunto de motivos, (b) marcas alternativas e (c) os 

critérios de escolha pelos quais os motivos se combinam às alternativas (HOWARD e 

SHETH, 1969 apud PIZZINATTO et al., 2010). 

 O processo de compra não é um ato espontâneo e passageiro, mas o efeito de um 

processo interno de conflito. E mesmo após a compra finalizada o consumidor ainda convive 

com os conflitos sobre os prós e contras da compra (RICHERS, 1984).   

 Sheth et al. (2001) mencionam que o processo de compra é uma resposta a um 

problema e o descrevem passo a passo da seguinte forma: Reconhecimento do problema; 

Busca de informações; Avaliação de alternativas; e Escolha do produto. O tempo, esforço e 

atenção atribuída ao processo de tomada de decisões dependem principalmente da 
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importância do problema que tem de ser resolvido através da compra de alguma coisa, ou 

seja, quanto maior a importância do problema, maior será a atenção dispensada (MIHART, 

2012).  

 Para a maioria dos consumidores, a utilidade de um produto não depende apenas de 

suas características físicas e de uso, mas também de fatores “imaginários” que adicionam 

valor ao produto (RICHERS, 1984).  Entende-se que o consumidor busca na compra de um 

produto mais do que a realização de necessidades objetivas, mas também a experiência de 

consumo, ou seja, ele espera que toda a experiência de consumo seja prazerosa. 

 Solomon (2002, p. 9) apud Pizzinatto et al (2010) afirma que há quatro grupos de 

fatores que influenciam o processo de tomada de decisão do consumidor, a saber: 

 

1) Fatores individuais: percepção, aprendizagem e memória, valores e motivação, os 

papeis do ego e do gênero, personalidade e estilos de vida, atitudes, e mudanças de 

atitude e comunicações interativas; 

 

2) Fatores relacionados ao posicionamento como tomador de decisão: influência e 

opinião do grupo; 

 

3) Subculturas: definidas por renda e classe social; étnicas e raciais e religiosas; e 

etárias; 

 

4) Cultura. 

 

 A partir das diferenças entre as etapas ou decisões de compra e os fatores 

influenciadores deste processo, os quadros 1 e 2 a seguir, apresentam comparações entre 

alguns dos autores que estudam o tema. O quadro 1 apresenta, segundo diversos autores, as 

etapas do processo de decisão de compra. 
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Quadro 1 - Comparação entre Etapas ou Decisões do Processo de Decisão de Compra 

Fonte: OLIVEIRA (2007, p. 25) 

 

 O quadro 2, apresenta segundo diversos autores os principais blocos de 

influenciadores do Comportamento do Consumidor, ou seja, apresenta os principais fatores 

que influenciam a forma como o indivíduo se comporta no momento da compra.  
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Quadro 2 - Comparação entre Blocos de Fatores Influenciadores do Comportamento do 

Consumidor 

Fonte: OLIVEIRA (2007, p. 26) 

 

 A satisfação do consumidor com os produtos e serviços está relacionada com a 

resposta emocional do cliente à experiência vivida com o uso, consumo ou compra de um 

produto ou serviço (WESTBROOK, 1981). Percebe-se que um cliente só está satisfeito 

quando todo o processo de compra proporcionou uma boa experiência, passando pelo 

atendimento, satisfação das necessidades expostas e o pós-venda. 
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Vários são os motivos que levam as pessoas ao consumo, mas podem-se citar alguns 

como: a) influência utilitária (compras influenciadas pelas características dos produtos); b) 

influência formativa (busca informações sobre o produto junto a profundos conhecedores); e 

c) valor expressivo de influência (comprar do produto por status, para demonstrar uma 

imagem para os outros) (PARK E PARKER, 1977). 

Percebe-se que diversas organizações investem para atender os consumidores com 

serviços cada vez mais personalizados, com a criação de nichos de mercado, mas ainda não 

compreende que o comportamento do consumidor pode acontecer de modo variado, o que 

pode depender do estímulo fornecido. 

Entender o comportamento do consumidor é fundamental para as organizações 

sobreviverem no mercado, cada vez mais concorrido e complexo. Cada vez mais as 

organizações estão reconhecendo que é por meio do consumidor que a empresa obtém seus 

lucros e, consequentemente, sua sobrevivência (FINOTTI, 2009). 

Tantos quanto os motivos que levam as pessoas ao consumo, devem ser as formas de 

conquistar os clientes, cada pequeno nicho de mercado precisa de um tratamento 

diferenciados dos demais, com produtos totalmente personalizados e voltados para suas 

necessidades. Para isso a cocriação de valor aparece como diferencial no momento de 

satisfazer os clientes da empresa.  

  

2.3 – Cocriação de Valor  

 

 Há diversas definições e medidas para o termo envolvimento, como: 1) envolvimento 

com a propaganda; 2) envolvimento com o produto; 3) envolvimento com o processo 

decisório. Sendo assim cada definição deve levar a um direcionamento diferente: 1) maior 

processamento de informação; 2) maior percepção dos diferenciais do produto e maior 

comprometimento com a escolha da marca e 3) maior busca de informação 

(ZAICHKOWSKY, 1985).   

 O envolvimento do consumidor pode ser conceituada de várias maneiras, porem, de 

forma muito geral, o envolvimento tem sido descrito como um estado interno de excitação 

composto de três principais propriedades: intensidade, direção, e persistência 

(WARRINGTON e SHIM, 2000; COULTER et al., 2003). 

 Conquistar o cliente ao atender suas necessidades mais particulares, por meio da 
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cocriação em PDP, considerando as necessidades e vontades do consumidor, pode ser o 

diferencial para gerar satisfação e auxiliar na percepção positiva do cliente em relação a 

empresa (ZMOGINSKI et al., 2009). 

 Empresas inovadoras utilizam a cocriação de valor para atender as necessidades de 

seus clientes. O valor é percebido e determinado pelo consumidor de acordo com suas 

experiências de uso, o que faz com que as empresas não possam adicionar valor, apenas 

oferecer propostas de valor (LUSCH, 2007). Entende-se que a cocriação é uma forma de 

oferecer valor ao cliente com muito menos desvios, já que as propostas partem do cliente ou 

através dele, gerando uma maior aproximação entre as vontades e necessidades do cliente e o 

que a empresa irá apresentar ao mercado. 

 Apesar da grande variedades de produtos disponíveis no mercado, isto não significa 

que os consumidores estão tendo melhores experiências de consumo, para resolver esse  

cenário, muitas empresas vem adotando a cocriação de valor – participação do cliente no 

processo produtivo – para inovar nos seus produtos agregando valor à sua oferta, e buscando, 

assim, se diferenciar das demais empresas, conseguindo oferecer aos consumires experiências 

de consumido mais satisfatórias (ZMOGINSKI et al., 2009). 

 Enquanto alguns pesquisadores acreditem que os clientes devem desempenhar um 

papel cultural na geração de ideias para novos produtos, outros argumentam que este 

envolvimento dos clientes irá gerar somente produtos de imitação, sem imaginação 

(NAMBISAN, 2002). 

 No contexto de cocriação, o consumidor está ativamente envolvido no processo de 

desenvolvimento de produtos e com o desenvolvimento da empresa. Em qualquer caso em 

que há o envolvimento no desenvolvimento de novos produtos, há o envolvimento de alguma 

forma, entre os clientes e os gerentes da organização (PINEGAR, 2000).  

 A cocriação de valor se trata de incluir o consumidor nos processos de 

desenvolvimento de produtos, fazendo com as contribuições destes clientes sejam aplicadas 

ao produto que será comercializado, alcançando maiores níveis de satisfação em relação aos 

produtos que serão lançados (RAMIREZ, 1999). 

Prahalad e Ramaswamy (2004) argumentarem que no futuro, a vantagem competitiva 

será fortemente relacionada com o processo de cocriação de valor com os consumidores. Esta 

interação com o consumidor se dá pelo oferecimento das suas habilidades, competências e 

principalmente pelas suas experiências de consumo. Dessa forma, o consumidor é 
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considerado como um agente ativo e endógeno no processo de marketing (LUSCH, 2007; 

PRAHALAD e RAMASWAMY, 2004). 

Von Hippel (1988) descreve a importância da interação com clientes no 

desenvolvimento de novos produtos. Apesar de muitas vezes as empresas serem vistas como 

inovadoras e não os clientes, este fato se deve muitas vezes ao poder que a empresa tem para 

divulgar suas inovações.  

Percebe-se que o que ocorre é que muitas vezes o cliente tem ideias inovadoras, que 

podem fazer grande diferença no mercado, e as empresas aproveitam da interação para 

desenvolver, melhorar e transformar em produto ou serviço a ideia original. 

Alam (2002) aponta em sua pesquisa sobre o envolvimento de consumidores em processos de 

desenvolvimento de produtos e serviços financeiros que os mecanismos de envolvimento 

considerados como entradas passivas (como é o caso do recebimento de telefonemas, faxes, e-

mails e cartas com sugestões de novos produtos), ou seja, o consumidor procura a empresa 

sugerindo uma nova ideia, apresentam um nível de envolvimento considerado baixo e 

repercutem pouco no processo de desenvolvimento de produtos.   

 Muitas organizações buscam a geração de informações de mercado por meio de 

pesquisas surveys, grupos focais, observações de compra, entre outras técnicas de coleta 

(JAWORSKI e KOHLI, 1993). Porem, por muitas vezes, as empresas não encontram nas 

técnicas tradicionais de pesquisa de mercado, informações relevantes que impulsionem o 

desenvolvimento de produtos inovadores com grande rentabilidade (Von Hippel, 1986; 

LILIEN et al, 2002; MAKLAN et al, 2007; KAULIO, 1998). Diante disso, é necessário que 

as empresas invistam em técnicas mais atuais, que lhes permitam gerar novos produtos com 

grande rentabilidade. 

 Segundo Vargo e Lusch (2004) e Lusch (2007), a interação do consumidor com a 

empresa deve começar na geração de ideias e se estender até o consumo. Essa interação deve 

ser compartilhada de forma integrada com outros atores como, por exemplo, outros 

consumidores, membros da comunidade e colaboradores da empresa. Esse compartilhamento 

é extensivo à troca de recursos, mas principalmente se relaciona com o conhecimento dos 

atores que participam do processo de cocriação. Dessa forma, é formada uma rede de 

colaboração que permite as trocas necessárias para que o processo de interação se desenvolva 

e produza o valor necessário para o consumidor e a empresa. 

 Ainda segundo Prahalad e Ramaswany (2004), os consumidores estão cada vez mais 
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informados, conectados, poderoso em relação às empresas e insatisfeitos com o que lhes é 

oferecido. Estes consumidores estão aprendendo que podem também extrair valor da 

cocriação e influenciar as decisões organizacionais, pois não são totalmente dependentes da 

comunicação da empresa, podem escolher as empresas que querem ter um relacionamento 

com base em seus próprios pontos de vista de como o valor deve ser criado para eles. 

O envolvimento do consumidor com as empresas pode servir de “laboratório” para 

prever as necessidades do marketing. As preferências e percepções destes usuários podem ser 

incorporadas no marketing da empresa e nas análises das pesquisas sobre as novas 

necessidades de produtos, processos e serviços (VON HIPPEL, 1986). 

A cocriação de valor faz do mercado um espaço aberto ao diálogo entre organizações e 

consumidores, o mercado passa a ser visto como um local para troca de experiências, e os 

consumidores deixam claro sua disposição para pagar, ou não, pelo que está sendo oferecido 

no mercado (PRAHALAD e RAMASWANY, 2004). 

A criação de valor deixou de ser um processo unilateral para transformar-se num processo 

bilateral, já que o consumidor passa a participar dele de forma ativa. Não mais pode-se agir de 

forma autônoma, desenhando produtos, desenvolvendo processos, construindo idéias de 

marketing e controlando canais de vendas com pouca ou nenhuma participação dos clientes. 

Para Prahalad e Ramaswany (2004), há quatro “elementos construtores da co-criação de 

valor”: diálogo, acesso, risco e transparência (DART).  Estes elementos são especificados a 

seguir: 

 

 Diálogo: definido como interatividade, engajamento profundo, propensão bilateral à 

ação; é a compreensão empática trazida pela experiência daquilo que os clientes 

experimentam, é o aprendizado compartilhado e a comunicação entre dois 

solucionadores de problemas com status iguais.  

 

 Acesso: enquanto o foco tradicional das empresas era criar e transferir a propriedade 

de produtos aos clientes, a meta dos clientes é, cada vez mais, terem acesso a 

experiências, e não obrigatoriamente à propriedade de algo. Não possuir o bem não 

necessariamente impede experimentá-lo, ou seja, a noção de acesso deve ser separada 

da noção de propriedade (ex.: o leasing de automóveis implicando acesso a um estilo 

de vida sem o comprometimento financeiro da aquisição, e os cyber cafés 
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possibilitando acesso à web àqueles que não dispõem de poder de compra para 

adquirirem um computador).   

 

 Transparência: remete ao rápido desaparecimento da assimetria de informação entre 

clientes e fornecedores de bens e de serviços, que tradicionalmente beneficiou estes 

últimos. Com isto, as empresas devem entender que não mais poderão gerenciar 

preços, custos e margens de lucro à revelia do público, conforme este último adquire 

acesso a mais informações sobre produtos e tecnologias. Como exemplo, temos a 

capacidade que os clientes atualmente detêm tanto de acompanhar, via Internet, a 

evolução do processo de entrega de suas compras feitas on line - evidenciando a 

(in)competência do vendedor e comparando-a com as promessas feitas por este – 

como de verificarem os melhores preços dos bens e serviços demandados via sites de 

busca na Internet, checando a veracidade das propagandas que teimam em alardear as 

melhores condições do mercado.  

 

 Avaliação do risco: remetendo à probabilidade de prejuízo ao cliente, trata-se de 

aspecto baseado no questionamento ao princípio tradicional de que as empresas 

saberiam, melhor do que o cliente avaliar e administrar os riscos – o que explica por 

que, em sua comunicação com este último, elas tradicionalmente se concentram 

apenas em mostrar os benefícios dos seus produtos e serviços. No novo paradigma, 

este tipo de avaliação deveria ser compartilhado com os clientes. Com exemplo temos 

a incapacidade demonstrada pela fabricante norte-americana de sementes Monsanto 

em antecipar os riscos que cientistas e até pessoas leigas veriam nos alimentos 

geneticamente modificados, apesar da superioridade destes frente aos não 

geneticamente modificados em termos de rendimento econômico e de sua consequente 

colaboração para a eliminação da fome no mundo. 

 

 Acerca dos 4 (quatro) elementos citados anteriormente, nota-se que o verdadeiro 

“trabalho”das organizações do século XXI, está mais relacionado a construir relacionamentos 

sólidos, duradouros, bilaterais e transparentes com seus consumidores do que em grandes 

pesquisas, pois a partir do momento que o cliente reconhece valor no bem adquirido e tem 

com a empresa um canal aberto de comunicação, este já fornece à organização todos os 
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indicativos necessários para o sucesso de seus produtos.  

Segundo Neves e Castro (2003), o lançamento de novos produtos é fundamental para o 

sucesso de uma empresa, mas este processo não é fácil, a capacidade de inovação é um fator 

de diferenciação juntos aos consumidores. A importância do marketing no lançamento de 

novos produtos é grande. Primeiramente por saber o que os consumidores estão desejando, 

para que os produtos já sejam lançados com grandes chances de sucesso. 

A criação de valor envolve a combinação de inovação e troca de vários recursos, mas 

não é apenas de recursos, por si só que a empresa vive, mas da habilidade, para acessar, 

implantar, trocar e combiná-los, este é o principal ponto da criação de valor (MORAN e 

GHOSHAL apud NAMBISAM 2002). 

Esses consumidores que se envolvem em processos de PDP, estão numa categoria 

especial de usuários, são diferentes dos demais por dois motivos: buscam suas necessidades 

com bastante antecedência com relação à massa de consumidores e estão empenhados no 

esforço para inovação (VON HIPPEL, 1986). 

 Segundo Ciccantelli e Magison (1993), a cocriação de valor pode colocar a empresa 

em contato direto com seus clientes e infundir ideias novas na organização. No entanto, se não 

for bem conduzido, esse processo pode não trazer os resultados desejados, para evitar isso seis 

princípios devem ser observados:  

 

 As empresas devem envolver o consumidor logo no início de seus processos; 

 Os consumidores devem ser envolvidos em todas as etapas seguintes; 

 Os consumidores devem ser direcionados a se concentrarem no que a empresa 

precisa e não no que desejam;  

 Os consumidores devem ser encorajados a pensar em produtos ideais e não 

apenas no que já está disponível;  

 Os consumidores não devem se preocupar com a viabilidade do produto; os 

consumidores devem se preocupar com a conveniência do produto; e 

 A empresa deve entender porque o consumidor quer o que quer 

 

Kaulio (1998, p. 143) diz que a cocriação de valor aplicada à área de design de produto, 

pode ser operacionalizada da seguinte forma:  
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• Design para: denota uma abordagem de desenvolvimento de produtos em que os 

produtos são projetados em nome dos clientes. Dados sobre usuários, teorias e modelos gerais 

de cliente e comportamento são utilizados como uma base de conhecimento para a concepção. 

Esta abordagem, muitas vezes também inclui estudos específicos de clientes, tais como 

entrevistas ou grupos focais.  

• Design com: denota uma abordagem de desenvolvimento de produto, foco no cliente, 

utilizando dados sobre as preferências dos clientes, necessidades e requisitos como em um 

'projeto para' abordagem, mas, além disso, inclui exibição de diferentes soluções/conceitos 

para os clientes, de modo que os clientes podem reagir a diferentes soluções de projeto 

proposta.  

• Design por: denota uma abordagem de desenvolvimento de produto em que os clientes 

são ativamente envolvidos e participam na concepção de seu próprio produto. 

 

Os clientes que antes eram agentes passivos, que apenas optavam pelos produtos que já 

estavam no mercado e não dispunham de formas de fazer valer suas vontades, hoje, se 

tornaram agentes ativos, principalmente pelo fácil acesso às empresas, através dos variados 

canais de comunicação disponíveis pelas organizações. Estes clientes dizem o que querem e 

como querem, dão sugestões e fazem reclamações para que os produtos atendam suas 

necessidades, para que o valor monetário investido seja percebido como uma boa experiência.  

Tem havido uma grande mudança no papel dos clientes na organização, as empresas 

deixam de agir de forma autônoma, em processos de design e aprimoramento de produtos, e 

em ações de marketing e passam a contar com a colaboração dos clientes nesses processos 

(PRAHALAD e RAMASWANY, 2004; COOPER, 2006).  

A cocriação de valor pressupõe que o consumidor esteja presente no momento da 

criação de novos produtos e/ou aperfeiçoamento de produtos existentes, partilhando com a 

empresa ideias de inovação, design ou novos produtos (VARGO e LUSCH, 2004). Os clientes 

podem ser envolvidos por diferentes métodos nas diferentes fases do processo de design de 

produto, sendo as principais: fase de especificação, desenvolvimento de conceito e 

prototipagem (KAULIO, 1998). 

A coprodução pressupõe o envolvimento do consumidor na criação desde a ideia do 

produto e permite que consumidores e empresas compartilhem ideias de inovação, design ou 

novos produtos (VARGO e LUSCH, 2004; NAMBISAN, 2002). 
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Apesar de Vargo e Lusch (2004), apresentarem diferenças sutis entre cocriação de valor 

e coprodução de valor, a maioria dos autores trata estes termos como sinônimos, sendo assim, 

para este estudo, os termos assim serão considerados.  

Von Hippel (1986) descreve como usuários pioneiros os clientes que estão envolvidos 

no desenvolvimento de novos produtos, e sugere duas etapas a serem seguidas a partir do 

momento em que as empresas descobrem tendências de mercado que se mostram 

oportunidades de novos produtos: (1) buscar usuários que estão na vanguarda da tendência em 

questão em termos de novos produtos, processo e necessidades; (2) encontrar usuários que 

esperam obter uma elevada satisfação de suas necessidades. No quadro 3 são descritos 

conforme Nambisam (2002), alguns dos papéis os quais os clientes podem atuar na inovação 

de produtos e criação de valor: 

 

Cliente como 

recurso 

 

Ideação - Apropriação dos clientes como fonte de inovação 

- Seleção de clientes inovadores 

- Necessidade de vários incentivos aos clientes 

- Infraestrutura para capturar o conhecimento dos clientes 

- Papéis diferenciados de clientes existentes e potenciais  

Cliente como 

co-criador 

Desenho e 

Desenvolvimento 

- Desenvolvimento em uma ampla gama de tarefas de desenho 

e desenvolvimento 

- Natureza do contexto de novo processo de desenvolvimento: 

produtos industriais/consumo 

- Entrosamento com times internos de novo processo de 

desenvolvimento de produtos 

- Gerenciamento das incertezas dos projetos. 

- Reforço do conhecimento dos clientes em 

produtos/tecnologias.  

Cliente como 

usuário 

Teste de produtos 

Suporte de 

produtos 

- Atividades programadas.  

- Assegurar diversidade de clientes.  

- Atividades contínuas.  

- Infraestrutura para suportar interação entre clientes. 

Quadro 3 - Papel dos Clientes no Novo Desenvolvimento de Produtos  

Fonte: Nambisam (2002, p. 395) 

 

Segundo Prahalad e Ramaswany (2004), há quatro elementos que constroem o processo 
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de cocriação de valor: diálogo, acesso, transparência e avaliação do risco: 

 

1) Quanto ao diálogo se trata de aproveitar verdadeiramente as colaborações dos 

consumidores e tratar o cliente de igual para igual;  

 

2) Quando se fala em acesso, se trata do cliente poder experimentar produtos dos quais 

não são proprietários, quer queira quando se fala de produtos de alto custo, ou quando 

se fala de produtos que podem ser disponibilizados por hora, em troca de um valor 

monetário;  

 

3) Transparência trata da facilidade que os consumidores têm de comprovar as 

informações fornecidas pelas organizações, pois com o acesso à internet, 

principalmente, qualquer informação inverídica pode ser facilmente desfeita, tanto por 

pesquisa em outras empresas virtuais quanto pela troca de experiências entre 

consumidores de todo mundo por meios on-line, sendo assim, dificilmente uma empresa 

pode, nos dias de hoje, ser beneficiada por alardear produtos e soluções milagrosas; e 

 

4) A avaliação do risco que tira as empresas da perspectiva antiga de só apresentar aos 

clientes os benefícios de seus produtos, acreditando que apenas as organizações saberão 

avaliar e administrar os riscos, no novo paradigma os clientes devem participar dessa 

avaliação. 

 

Hoje a maioria dos estudos sobre produção de valor tem centrado seus esforços na 

participação do cliente na produção de um bem ou realização de um serviço, porém, 

recentemente alguns estudos sugerem que o cliente deve ser visto como cocriador de 

experiência (LOÏC PLÉ, 2009).  

Kaulio (1998) analisou as ferramentas de envolvimento com o consumidor, mais 

difundidas e utilizadas pelas empresas. Cada ferramenta foi analisada em duas dimensões: a 

intensidade de participação do cliente e em que etapas do PDP esta participação acontece. Os 

resultados são apresentados no quadro 4: 
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Ferramenta Descrição (fase de projeto) Aplicação mais comum 

QFD (Desdobramento da 

Função Qualidade) 

As necessidades do cliente são levantadas a partir de pesquisa de mercado tradicional e depois 

são “traduzidas” em atributos do produto com especificações de engenharia detalhadas. A 

participação do cliente ocorre apenas no estágio inicial de pesquisa de mercado. 

Indústria mecânica, software, 

construção, serviços de 

engenharia. 

Desenvolvimento de Produto 

Orientado ao Usuário 

Os requerimentos do cliente são capturados através de uma situação de uso real com os 

consumidores. Os requerimentos são transformados em especificações mensuráveis de 

engenharia para construção de um novo protótipo. O processo segue com outras interações de 

teste dos usuários e modificações de engenharia. 

Produtos com alta interação  

homem-máquina 

Teste de Conceito Visa ter a participação do cliente na fase inicial do projeto definindo o conceito do produto. 

Além de discussões em grupo são usados, desenhos, mock-ups, protótipos e outros mecanismos 

para obter uma descrição realista do conceito. 

Produtos de consumo embalados, 

produtos duráveis e produtos 

industriais. 

Teste Beta É uma ferramenta aplicada nas fases finais de um projeto, visando determinar o grau de 

aderência do protótipo com as necessidades dos clientes. O protótipo é testado em condições 

reais de uso, capturando a influência dos fatores ambientais.   

Sistemas de computador e 

produtos de consumo 

Projeto de Consumidor 

Idealizado 

Busca envolver o cliente nas fases iniciais do projeto de forma bem participativa. É formado 

um grupo de usuários selecionados sob critérios definidos para participar em sessões parecidas 

com Focus Group ou Brainstorming. É solicitado que os participantes não se preocupem se as 

ideias são exequíveis ou não.   

Produtos Duráveis 

Método Lead-User Busca obter ideias de clientes/usuários criteriosamente escolhidos por serem os precursores de 

tendências futuras para o produto alvo. A seleção desses usuários chave é um fator crítico de 

sucesso para o método. Os participantes participam ativamente na busca de diferentes 

soluções/conceitos que atendam as necessidades que sentem. Com o resultado são gerados 

diversos conceitos de produto. 

Produtos manufaturados altamente 

inovadores de alta ou baixa 

tecnologia. 

Ergonomia Participativa Busca obter participação ativa de clientes no projeto e solução de problemas para produtos 

físicos que precisam de uma ergonomia específica. Os clientes são engajados a solucionar 

problemas sentidos por eles mesmos, nos ambientes reais de uso.   

Ergonomia industrial e arquitetura 

Quadro 4: Análise das ferramentas de envolvimento com o consumidor mais utilizadas pelas organizações 

Fonte: adaptado de Kaulio (1998).  
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 A pesquisa de Kaulio (1998) mostra que tipos de envolvimento com o consumidor, 

com intensidades diferentes são usadas por empresas, dependendo do seu segmento e área de 

atuação. As empresas objeto desta pesquisa, vencedoras e classificadas nos prêmios FINEP e 

Nacional de Inovação, são dos mais variados segmentos, desde fabricação de aeronaves, 

passando por softwares, utilidades domésticas, setor cerâmico, entre outros, sendo que este 

fator pode ter contribuído para a não significância encontrada nos resultados da pesquisa. 

 Brown e Eisenhardt (1995), afirmam que os principais fatores que afetam o 

desempenho do PDP são: o time de projeto, o líder de projeto, o papel dos gerentes e o 

envolvimento de fornecedores e clientes durante a execução de projetos de novos produtos, ou 

seja, todos os segmentos organizacionais devem estar alinhados para que o lançamento de um 

novo produto culmine em sucesso. 

Fica claro que o cliente não deve apenas ser envolvido no processo de sugestões de 

melhorias ou de novos produtos e serviços, ele deve também contar às experiências que teve, 

como se sentiu, o que lhe frustrou, enfim, as empresas devem saber se o cliente considera que 

produto/serviço vendido cumpriu efetivamente o que era esperado e se o sentimento 

despertado foi de atendimento e/ou superação das expectativas. 

Existem diversas formas de interação entre organizações e clientes, entre as mais 

tradicionais podem-se citar as entrevistas em profundidade, as visitas e reuniões dos 

consumidores com a equipe de pesquisa e desenvolvimento de produtos, o brainstorming com 

consumidores, a observação consumidores, o recebimento de telefonemas, fax, e-mail e a 

realização de focus group (ALAM, 2002). 

Algumas empresas já utilizam ambientes virtuais, que oferecem serviços a seus clientes, 

que vão desde fóruns de discussão on-line até kits de ferramentas de design virtual. As 

empresas evidentemente podem se beneficiar desta interação, porém, o que se percebe é que a 

maioria das empresas não dá valor suficiente neste processo de interação (NAMBISAN e 

BARON 2007; SAWHNET et al., 2005). 

 Nambisan e Baron (2007) também destacam que a utilização de ferramentas virtuais 

pode contribuir para identificar falhas em produtos e coletar sugestões de aperfeiçoamento 

dos novos produtos.  Segundo Badin (2005), a Internet e outras ferramentas de tecnologia de 

informação – TI, têm mudado a realidade do PDP, nos últimos anos. Os modelos antigos estão 

sendo substituídos por processos mais rápidos e eficientes, em que as etapas são 

desenvolvidas simultaneamente pelas equipes multifuncionais. As responsabilidades e o 

controle são compartilhados entre as funções, e o desenvolvimento das atividades é 
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compartilhado pelas competências essenciais. 

Muitas empresas já utilizam ambientes virtuais para a cocriação de valor, sendo 

utilizados fóruns de discussão, e-mail, jogos para customização, design e prototipagem 

virtual.  Em suma, através da combinação de várias tecnologias, as empresas podem fornecer 

uma gama de serviços online para seus clientes que facilitam diferentes tipos de parcerias em 

inovação de produtos e criação de valor (DOGSON, 2006; NAMBISAN, 2002). 

As formas de envolvimento dos clientes, baseadas na internet, podem ser divididas 

quanto a natureza do envolvimento que é necessária e o estágio no novo processo de 

desenvolvimento de produtos no qual o cliente é envolvido (SAWHNEY et al., 2005), 

conforme demonstra o quadro, a seguir. 

 

 

Quadro 5 - Mecanismos de colaboração baseados na Internet 

Fonte: Sawhney et al. (2005, p.8) 

 

Nambisan (2002) sugere que relacionamentos com clientes baseados em ambientes 

virtuais, oferecem às empresas a chance necessária para aumentar seu lucro, através da 

cocriação de valor. Isso não quer dizer que as outras formas de interação devam ser 

descartadas, apenas esta é mais uma ferramenta para facilitar a entrada de ideias inovadoras 

do ambiente externo à empresa. 

 Diante do exposto percebe-se que as empresas passam a contar cada vez mais com 

seus clientes para descobrir como satisfazê-los, de forma dinâmica, objetiva e interativa. Cabe 

às organizações saber aproveitar as oportunidades oferecidas, transformando-as em resultados 

positivos. Para isso, é importante entender todas as partes do processo de desenvolvimento de 

produtos, bem como suas tendências, pois só dessa forma as organizações alcançarão o 
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sucesso que galgam, em cada um dos índices que podem ser utilizados para medir o sucesso 

da organização e dos produtos.  

 

2.4 – Medidas de Sucesso 

 

 Venkatraman e Ramanujam (1986), afirmam que a medição de sucesso é um dos temas 

mais difíceis do ambiente de pesquisa. Embora exista um grande volume de literatura sobre o 

tema não há acordos sobre definições e terminologias. 

 Alguns autores (BROWN e EISENHARDT, 1995; ERNST, 2002 apud JUGEND 

2006) apontam cinco importantes fatores de sucesso ligados às características organizacionais 

do PDP: a montagem de equipes multifuncionais, autoridade e responsabilidade do líder de 

projeto, a extensão da responsabilidade sobre o projeto pela equipe de desenvolvimento, o 

comprometimento de membros da equipe e a intensidade de comunicação durante o projeto.  

 Para Brown e Eisenhardt (1995), os principais fatores que afetam o desempenho do 

PDP são: o time de projeto, o líder de projeto, o papel dos gerentes e o envolvimento de 

fornecedores e clientes durante a execução de projetos de novos produtos.  

 Avaliar o sucesso de projetos pode ter diferentes significados dependendo do 

avaliador. Hughes et al. (2004), dizem que a medida do sucesso depende do projeto, ou seja, 

para cada projeto é preciso construir uma métrica diferente. Em alguns projetos o sucesso é 

alcançado através de métricas de segurança, em outros em valores financeiros, em outros 

ainda em termos de desempenho. 

 As métricas de sucesso devem elucidar o contexto geral do projeto.  As métricas 

subjetivas só são significativas quando consideradas a partir do ponto de vista de um 

observador particular, ou seja, o que seria ser interpretado como sucesso para o gerente do 

projeto de construção pode ou não entrar em consonância com a opinião dos demais gerentes 

(HUGHES et al. 2004). 

 O quadro 6 a seguir, demonstra os resultados da pesquisa de Griffin e Page (1996), nas 

empresas sobre o conceito de medidas de sucesso mais úteis por estratégia do projeto, usando 

o conceito de inovação para o mercado e inovação para a empresa. 
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Quadro 6 – As metas de sucesso mais úteis por Estratégia do Projeto 

Fonte: Griffin e Page (1996, p. 489) 

  

 Conforme abordado até o momento, são diversos os indicadores de sucesso existentes 

na literatura, porém, para realização deste trabalho, serão considerados indicadores de vendas, 

ou seja, serão analisados se os produtos com envolvimento do consumidor no PDP possuem 

maior índice de recompra que os demais.  

 

2.5 – Relação entre PDP, Inovação, Cocriação de Valor, Comportamento do 

Consumidor e Medidas de Sucesso dos Produtos 

  

 As pesquisas sobre gestão do PDP possuem uma linha de identificação dos fatores de 

sucesso, ou seja, a discriminação de práticas (best practices) associadas ao desenvolvimento 

de produto que, quando bem executadas, contribuem para reduzir as incertezas inerentes ao 

lançamento de novos produtos. Por essas práticas representarem táticas ou métodos que 

provaram contribuir para o sucesso no desenvolvimento de novos produtos, muitas empresas 

e acadêmicos vêm conduzindo estudos para entender quais as melhores práticas e quais 

devem ser evitadas (KAHN et al., 2006). 

 A partir de meados dos anos 80, a literatura já defendia que o PDP deveria ser mais 

participativo, porém, até hoje esta integração continua desafiando os gestores (TRACEY, 
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2004; DOGSON et al., 2006). Em 2000 já era perceptível que gerenciar os negócios na área 

de desenvolvimento de produtos, apenas com as opiniões internas não seria mais possível, 

sendo assim necessário criar estratégias em que as opiniões dos clientes direcionassem as 

pesquisas, possibilitando o aumento das receitas (HUSTON e SAKKAB 2006; GASSMANN, 

2006).  

 As empresas desenvolveram ao longo dos tempos diversas formas de interação com os 

consumidores, com o objetivo de conseguir rapidamente e detalhadamente informações sobre 

desejos, preferências e comportamento dos consumidores, pois, a partir deste entendimento é 

possível atender as necessidades destes consumidores (KOTLER, 2000). 

 No ambiente atual, caracterizado por intensa concorrência, as empresas devem buscar 

novas formas de gerar valor a seus clientes, de inserir inovações em seus produtos e 

processos, e isto é possível com o envolvimento dos clientes com a empresa, através da 

cocriação de valor (PRAHALAD, RAMASWAMY, 2004). 

 Entende-se que o comportamento do consumidor sofre diversas influências, sendo 

assim, o processo de desenvolvimento de produtos pode apresentar vantagem quando feito 

com o envolvimento dos consumidores, apresentando maiores chances de atender as 

necessidades de seu mercado consumidor, criando produtos inovadores e que melhor se 

adaptem as necessidades de seus clientes, tendo como resultado o sucesso dos produtos 

lançados. 

 

2.6 Hipóteses de Pesquisa 

 

As relações a seguir propostas constituem o conjunto de hipóteses de trabalho: 

Uma abordagem adequada para o envolvimento do cliente na gestão do PDP permitiria 

às empresas produtoras de bens de capital melhores chances de sucesso, principalmente pela 

redução do risco no lançamento de novos produtos e a adoção de uma abordagem de inovação 

aberta e democratizada (VON HIPPEL, 1986). 

 Pode-se perceber que as empresas que exploram melhor o envolvimento do 

consumidor em seus processos de desenvolvimento de produtos obtém mais sucesso, pois 

conseguem identificar o que o cliente realmente gosta ou não no produto, muitas vezes antes 

mesmo de seu lançamento. 

 Uma boa tomada de decisão, no que tange ao envolvimento do cliente em PDP, logo 

no início do processo pode melhorar os resultados e gerar vantagem competitiva para a 
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empresa (ROZENFELD et al. 2006; JUGEND et al. 2006).  

 Através do envolvimento do consumidor em PDP, as empresas podem compreender o 

que o cliente realmente necessita, e assim, as empresas podem desenvolver vantagem 

competitiva. Em mercados altamente competitivos, metodologias de pesquisa precisam ser 

aprimoradas e adaptadas para entender as necessidades dos consumidores, uma vez que estas 

metodologias são fundamentais para a produção de produtos altamente competitivos (BOGUE 

e RITSON, 2006)  

 

H1: Há relação significativa entre o envolvimento do consumidor em PDP e o sucesso de 

novos produtos. 

 

 As empresas que se apropriam mais e melhor das contribuições de seus clientes nos 

processos de PDP ganham mais prêmios de inovação que as demais. O fato de o cliente estar 

presente no processo de cocriação de valor permite que a empresa tenha mais sucesso no 

lançamento de seus produtos. 

 Segundo Crucio (2003, p. 16), “seja um produto, processo ou serviço para ser 

considerado inovador, necessariamente, este deve agregar valor, e, assim, o cliente, 

percebendo o benefício, pode dispor-se a pagar mais e/ou preterir o concorrente”.   

 No atual cenário econômico, marcado por grande competitividade, qualidade dos 

produtos e concorrência acirrada, o sucesso organizacional depende da capacidade de 

inovação tecnológica da empresa, colocando novos produtos no mercado, com custo-

benefício maior para o cliente, qualidade melhor e em velocidade maior do que a de seus 

concorrentes (ANDREASSI e SBRAGIA, 2002). 

 Percebe-se que o envolvimento do consumidor em PDP, pode resultar em menor 

tempo para o lançamento de novos produtos e inovações, gerando o diferencial competitivo 

almejado pelas organizações. 

 Segundo Garcia (2008) “os prêmios de inovação, ainda que empíricos, têm sido 

utilizados em vários países e em segmentos restritos de mercados, (...) para as avaliações 

individuais das empresas e de seu caráter inovador”. 

 

H2: Empresas vencedoras em prêmios de inovação utilizam mais ferramentas de 

envolvimento com consumidor que as empresas apenas classificadas nestes prêmios.  
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

A realização de um estudo científico exige, além de fundamentação teórica sólida, 

coesa e consistente, também um delineamento claro da metodologia de pesquisa utilizada, 

para garantir coerência dos resultados. Este capítulo portando abordará o tipo de pesquisa a 

ser realizada, a população e a definição da amostra, o processo de coleta de dados e os 

procedimentos para análise de dados. 

 

3.1 – Tipo de Pesquisa 

 

Com a finalidade de atender o objetivo geral deste estudo, que é analisar os níveis de 

envolvimento do consumidor em PDP como medida de sucesso no lançamento de novos 

produtos, optou-se por realizar uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa e 

estratégia do tipo survey. Segundo Hair et al (2005) a pesquisa descritiva com frequência são 

confirmatórias, ou seja, são usadas para testar hipóteses, podendo ser utilizadas para coletar 

dados sobre processos e produtos.  

Com este estudo pretendeu-se verificar a relação entre inovação, participação de 

consumidores no processo de desenvolvimento de produtos e o sucesso dos novos produtos 

lançados por estas empresas, entende-se que a etapa quantitativa do tipo survey se adéqua a 

esse propósito, através da aplicação de questionários com gestores de PDP sobre os tipos de 

interação existentes entre a empresa e seus clientes.   

 

3.2 – População e Definição da Amostra 

 

 Para a escolha das empresas a serem pesquisadas, foi considerado como critério o 

reconhecimento externo por iniciativas de lançamento de produtos. Sendo assim, decidiu-se 

usar no estudo empresas que foram vencedoras em prêmios de inovação, bem como empresas 

classificadas nos mesmos prêmios, como critério de comparação. A escolha dos prêmios a 

serem utilizados se deu ao fato dos mesmos terem reconhecimento nacional, fazendo parte 

inclusive de outros estudos (SANTOS e BRASIL, 2010; Instituto Inovação, 2005; GARCIA, 

2008), a saber: 

 

a) Prêmio FINEP de Inovação – premiação organizada pela Financiadora de Estudos e 
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Projetos, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que visa 

premiar os esforços de inovação tecnológica no país.  

 

b) Prêmio Nacional de Inovação – premiação organizada pela Confederação Nacional 

da Indústria - CNI, premia as empresas que investem em estratégias voltadas para o 

crescimento do país, estimulando boas práticas, ações inovadoras e de incremento ao 

segmento industrial. 

 

 Para definição da população utilizou-se: a) no Prêmio FINEP de Inovação, as 

categorias Competitividade, Design e Gestão da Inovação, excluindo-se a categoria 

Desenvolvimento Sustentável, por se entender que esta categoria não se apresenta como 

relevante ao tema de pesquisa em questão; b) no Prêmio Nacional de Inovação, as categorias 

Design e Inovação e Produtividade, excluindo-se novamente a categoria Desenvolvimento 

Sustentável. 

 Foram utilizados dados de 2008 a 2011, pois não há em nenhum dos dois prêmios 

dados divulgados sobre os vencedores e indicados ao prêmio em 2007, além disso, no caso do 

Prêmio Nacional de Inovação em sua concepção o mesmo foi criado para premiar empresas 

com enfoque em qualidade, sendo que até 2005 os critérios para avaliação eram baseados em 

qualidade, e não em inovação, sendo dessa forma excluídas do objeto de pesquisa.  

 Com relação ao tamanho da amostra foram pesquisadas 72 empresas, divididas entre 

classificadas para o Prêmio FINEP de inovação e o Prêmio Nacional de Inovação e 

vencedoras dos prêmios, sendo que destas 40 responderam ao estudo de forma válida. 

 Para a identificação da amostra a ser pesquisa, foi realizado contato telefônico e 

através de e-mail com o Prêmio FINEP de Inovação que retornou com a relação de empresas 

classificadas e ganhadoras do prêmio. Para a elaboração da amostra referente ao Prêmio 

Nacional de Inovação, os dados foram retirados da página on-line da CNI, pois não houve 

retorno das tentativas de contato via e-mail e telefone. 

 

3.3 – Instrumento de Coleta de Dados  

 

 O instrumento para coleta de dados, apresentado no Apêndice, foi divido em quatro 

partes: 1) características da empresa; 2) envolvimento dos consumidores no Processo de 

Desenvolvimento de Produtos; 3) Inovação e Processo de Desenvolvimento de Produtos; e, 4) 
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Sucesso de Novos Produtos. Na primeira parte, procurou-se conhecer apenas as características 

das empresas. Na segunda identificaram-se as formas de interação que a empresa dispunha 

para os clientes, bem como o nível de envolvimento dos mesmos. O instrumento utilizado foi 

adaptado de Santos e Brasil (2010). Na terceira parte, o instrumento usado foi adaptado em 

parte do questionário de Damanpour (1991), para mensurar a inovação na visão dos gestores 

das empresas, e em parte desenvolvida pela pesquisadora. As questões foram fechadas, 

através de uma escala multi-itens, que permitiu analisar as características de inovação das 

empresas e visão da empresa sobre o Processo de Desenvolvimento de Produtos. 

 Na quarta e última parte, tratou-se do sucesso dos produtos lançados, sendo 

considerados os seguintes indicadores: vendas de produtos e serviços, retenção de clientes e 

captação de novos clientes. Cada alternativa apresentou uma escala multi-item na qual o 

gestor identificou o sucesso alcançando pelos novos produtos da empresa.   

Antes da aplicação do questionário aplicou-se um pré-teste, que um universo reduzido 

para apurar possíveis erros de formulação. 

 

3.4 – Coleta de dados  

 

A coleta de dados foi realizada através de dados primários e secundários, sendo que os 

dados primários foram obtidos através de questionários encaminhados as empresas 

selecionadas, em que foram previamente encontrados os responsáveis por setores relacionados 

ao tema de pesquisa. Após esta identificação, utilizou-se os endereços eletrônicos destes 

responsáveis para solicitar a participação na pesquisa.  

Assim, foram encaminhados e-mails, com o link do questionário de pesquisa, pela 

ferramenta de formulário do Google Docs, além do arquivo em Microsoft Word, visando 

fornecer uma segunda opção aos respondentes.  

Durante o período de setembro a outubro de 2012, fizeram-se contatos telefônicos 

solicitando a participação na pesquisa, para garantir que o responsável apontado pela empresa 

respondesse o questionário.  

Os dados secundários foram obtidos através dos sites do Prêmio FINEP de Inovação e 

do Prêmio Nacional de Inovação, dos quais foram retiradas as relações de empresas indicadas 

aos prêmios, bem como as vencedoras. 
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3.5 – Procedimentos para Análise dos Dados  

 

 A análise dos dados coletados consiste no processo de estabelecer sentido entre o 

material coletado e o tema de pesquisa. Merriam (1998) considera o processo de análise de 

dados complexo, pois envolve tarefas de dedução e interpretação dos dados, a procura de 

significados, entendimentos ou insights, que constituem os resultados do estudo.   

 Entre as análises multivariadas estão o teste não paramétrico Mann-Whitney, para 

testar as médias dos fatores Inovação, PDP e Sucesso, a análise discriminante e regressão 

linear com variável Dummy, variável nominal que classifica as empresas em vencedoras (0) e 

classificadas (1). Segundo Barbetta (2002, p. 304) a regressão múltipla objetiva “a relação 

entre variáveis independentes e a variável dependente e, a partir do modelo, conhecer a 

influência de cada variável independente, como também predizer a variável dependente em 

função do conhecimento de variáveis independentes”.  

 Nesta pesquisa foram utilizadas como variáveis independentes Inovação, Cocriação de 

Valor e Processo de Desenvolvimento de Produtos, e como variável dependente medida de 

sucesso de novos produtos, isto porque, segundo os objetivos do trabalho, busca-se responder 

se o maior nível de envolvimento do consumidor em processos de PDP, pode ser considerado 

medida de sucesso no lançamento de novos produto. 

 Segundo Hair et al. (2005), a análise discriminante é  utilizada quando se quer 

estabelecer relações entre uma variável dependente não métrica e variáveis independentes 

métricas. Por meio dela é possível identificar quais variáveis são mais relevantes para explicar 

as diferenças entre os grupos que sejam heterogêneos num contexto, mas homogêneos entre 

si, ou seja, a análise discriminante estuda a separação de objetos de uma população em duas 

ou mais classes.  

Nesta etapa se procura características capazes de serem utilizadas para alocar objetos 

em diferentes grupos, previamente definidos. No caso deste trabalho, procurou-se através das 

características levantadas nos questionários, identificar se as empresas vencedoras possuíam 

características em comum em relação à PDP e Inovação, dentro de seu grupo, que as 

diferenciasse das características comuns às empresas apenas classificadas.  

Para a análise dos testes de normalidade usou-se como pressuposto o fato de que a 

hipótese nula é de que os dados possuem distribuição normal, então nesse caso, não se quer 

rejeitá-la, por isso o valor p deve ser maior que 0,05.    

 As análises estatísticas univariadas utilizam a análise de variância – ANOVA, a qual é 
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utilizada para comparação simultânea das médias. Segundo Hair et al. (2005) “a ANOVA é 

utilizada para determinar a probabilidade de que diferenças em médias ao longo de diversos 

grupos ocorrem apenas devido a erro amostral”.  
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4 ANÁLISES E RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo, são descritas as análises realizadas através do questionário aplicado 

nos meses de outubro e novembro de 2012, com as empresas vencedoras e classificadas nos 

Prêmios FINEP de Inovação e Nacional de Inovação, entre os anos de 2008 e 2011. 

Primeiramente, é feita a análise descritiva dos mecanismos de envolvimento com o 

consumidor, utilizados pelas empresas. Em seguida, foi realizada a análise do nível de 

envolvimentos dos consumidores em PDP em relação ao sucesso dos produtos. 

 As análises implicaram o uso de vários métodos estatísticos, para verificação dos 

dados, reunidos a partir do envio de 72 questionários. Houve retorno de 45 questionários 

respondidos, sendo desconsiderados cinco, por estarem incompletos, obtendo-se o resultado 

apresentado a partir da análise de 40 questionários válidos. 

 

4.1 Níveis de Envolvimento dos Consumidores em PDP 

 

 Nesta seção, destacam-se os níveis de envolvimento dos consumidores em PDP das 

empresas vencedoras e das empresas classificadas, conforme gráfico apresentado a seguir, 

com base nos questionários aplicados. É importante ressaltar que cada empresa pôde 

identificar as múltiplas formas de envolvimento com o consumidor utilizadas, ou seja, das 40 

empresas da amostra, todas tiveram oportunidade de apontar mais de uma ferramenta de 

envolvimento com o consumidor.  

 

Gráfico 1: Distribuição por mecanismo de interação utilizado 

Fonte: Dados da Pesquisa  
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 É importante ressaltar que dos 40 questionários respondidos válidos, 12 pertenciam a 

empresas vencedoras dos prêmios e 28 a empresas classificadas. O gráfico a seguir, mostra a 

distribuição dos níveis de envolvimento dos consumidores em PDP, entre empresas 

classificadas e vencedoras dos prêmios FINEP e Nacional de Inovação. 

 

 

Gráfico 2: Distribuição por mecanismo de interação utilizado classificado entre empresas 

vencedoras e classificadas. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Embora a literatura indique que o envolvimento do consumidor em PDP tornou-se 

uma técnica alternativa para as organizações coletarem informações de grande valor, em 

busca de vantagem competitiva por meio do lançamento de produtos inovadores (VON 

HIPPEL, 1998; ALAM 2002 e NAMBISAN, 2002), o mesmo não se percebe nos gráficos 1 e 

2, pois mesmo levando-se em conta que há maior número de empresas classificadas do que 

vencedoras que participaram da pesquisa, não há diferenças significativas entre os 

mecanismos de interação utilizados por ambos os grupos.  

 Segundo Prahalad e Ramaswany (2004) interações de alta qualidade que permitem um 

cliente cocriar experiências únicas com a empresa são a chave para conseguir novas fontes de 

vantagens. No antigo sistema, sem o envolvimento dos consumidores, as empresas é que 

decidem o que é valor para o cliente, muitas vezes de forma errônea. Segundo Bogue e Ritson 

(2006) pesquisas revelam a falta de atenção das organizações em relação a seus clientes, 

apesar de o desenvolvimento de estratégias de negócios das empresas implicarem na 
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avaliação do seu ambiente externo para analisar tendências, concorrentes e logicamente os 

clientes.  

 Para Prahalad e Ramaswamy (2004, p. 30) “vem sendo observado um paradoxo no 

mundo corporativo no século atual: cada vez mais escolhas são disponibilizadas aos 

consumidores sem que os ofertantes lhes consigam assegurar a obtenção de satisfação”. Pode-

se observar através dos resultados desta pesquisa, que as empresas estudadas apesar de todas 

as recomendações dos pesquisadores da área, não fazem investimentos expressivos no sentido 

de promover e potencializar os mecanismos de envolvimento com o consumidor, como forma 

de extrais destes, informações importantes para o desenvolvimento de vantagens 

competitivas. 

 Os resultados da pesquisa apontam que a maioria das empresas utilizam apenas 

mecanismos de envolvimento com o consumidor de moderada intensidade, ou seja, o 

consumidor participa do processo de desenvolvimento do produto apenas através de técnicas 

tradicionais, não há grande comunicação bilateral entre empresa e consumidor. 

 Segundo Wolff (1995), há uma forte relação entre os investimentos em PDP e o 

faturamento obtido pelos produtos novos ou melhorados, o que indica que os investimentos 

efetuados pelas empresas com alta intensidade de envolvimento com os consumidores acabam 

sendo recuperados no faturamento dos produtos da empresa. Percebe-se que as empresas 

devem ter consciência que investimentos em PDP não podem ser confundidos com despesas, 

ou seja, é preciso que as organizações entendam que os investimentos em PDP tem relação 

direta com o sucesso dos novos produtos lançados no mercado, refletindo diretamente em seu 

volume de vendas. 

 

4.2 Avaliação dos mecanismos de interação com os consumidores utilizados pelas 

empresas estudadas 

 

 Através dos dados coletados percebe-se que, todas as empresas estudadas possuem 

mecanismos de interação com os consumidores, algumas de forma mais desenvolvida, outras 

apenas com mecanismos básicos. Entre as modalidades mais tradicionais de coleta de dados, 

Alam (2002) encontrou em seu estudo, as seguintes técnicas: entrevistas pessoais em 

profundidade, visitas e reuniões dos consumidores com a equipe de desenvolvimento de 

produto, técnica de brainstorming com consumidores, observação de consumidores, 

recebimento de telefonemas, faxes, email-s e realização de grupos focais.  
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Percebe-se que apesar de as técnicas de coleta de dados citadas por Alam (2002), 

serem consideradas as mais tradicionais, as empresas participantes deste estudo não 

aproveitam todos os benefícios destas técnicas.  

     O mecanismo denominado como recebimento de telefonemas, faxes, e-mails e cartas 

com sugestões de novos produtos foi encontrado na maioria das empresas presentes na 

amostra deste estudo. Ao analisar o conteúdo dos questionários, é possível verificar que a 

entrada passiva de informações através deste mecanismo é muito utilizada pelas empresas. 

 As visitas e reuniões dos consumidores com a equipe de PDP podem ser consideradas 

uma forma mais ativa de envolvimento do consumidor em PDP, através destas visitas e 

reuniões é possível que a equipe de desenvolvimento de produtos obtenha impressões, desejos 

e necessidades de seus consumidores. Observou-se nesta pesquisa que 75% das empresas 

pesquisadas utilizam esta ferramenta de envolvimento. 

 O estudo de Alam (2002) aponta que o mecanismo de envolvimento com maior 

intensidade é proporcionado quando o consumidor participa ativamente como um membro da 

equipe responsável pelo desenvolvimento de produtos. Cooper e Kleinschmidt (2007) 

defendem a utilização de “stage-gate”, ou seja, momentos de validação do produto que 

ocorrem entre os estágios de desenvolvimento do produto, permitindo confirmações 

intermediárias que contribuem para a assertividade do produto no mercado. Dentre as técnicas 

de validação, o teste do produto é citado como uma ferramenta que possibilita aos 

consumidores tirarem suas primeiras impressões sobre o produto que está sendo 

desenvolvido, através do manuseio de protótipos ou discutindo com representantes da 

organização ou com outros consumidores, como resultado da pesquisa, 67,5% das empresas 

estudadas disseram utilizar este mecanismo como ferramenta de envolvimento com o 

consumidor.  

 Segundo Nambisam e Baron (2007) a interação com os consumidores está sendo 

desenvolvida em grande parte devido às novas ferramentas tecnológicas disponíveis aos 

consumidores, muitas vezes de baixo custo, fácil utilização e conveniência aos consumidores, 

porem, o que se percebeu na pesquisa é que dentre as empresas estudadas as ferramentas 

menos utilizadas são as virtuais, sendo que apenas 7,5% das empresas apontaram utilizar esta 

ferramenta, o que demonstra que estas empresas estão deixando de aproveitar grandes 

oportunidades de interação com seus consumidores. Se antes os consumidores se envolviam 

em PDP apenas quando havia troca de interesses, hoje, com as facilidades disponibilizadas 

pelo mundo virtual, os consumidores estão agindo de forma mais ativa, buscando influenciar 
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cada parte do sistema organizacional (PRAHALAD e RAMASWANY, 2004).  

 Percebe-se que as empresas estudadas pouco fazem uso das ferramentas virtuais a sua 

disposição, perdendo talvez, uma oportunidade valiosa de promover a interação com o 

consumidor, conhecendo suas preferências e desejos há um custo inferior as técnicas 

presenciais, isso devido até ao fato de se poder contar com consumidores de diferentes 

populações demográficas e geográficas em um mesmo ambiente virtual. Estas ferramentas 

podem ser utilizadas para a promoção de bate-papos, criação de protótipos on-line, 

preenchimento de pesquisas do tipo survey, entre outros. 

 Outro mecanismo de envolvimento com o consumidor pouco citado pelas empresas 

estudadas é a pesquisa de mercado, que segundo Malhotra (2006, p. 32) “é a identificação, 

coleta, análise e disseminação de informações de forma sistemática e objetiva, e o uso dessas 

informações para assessorar a gerência na tomada de decisões relacionadas à identificação e 

solução de problemas (e oportunidades) de marketing”.  

 Em relação ao mecanismo de observação de consumidores, apenas 37,5% das 

empresas disseram utilizar, apesar disso, Kaulio (1998) sugere que a aplicação deste tipo de 

mecanismo proporciona o desenvolvimento de “design para consumidores”, ou seja, o 

produto é desenvolvido com a observação das necessidades e desejos dos consumidores. 

Entende-se que as empresas que utilizam este mecanismo conseguem desenvolver seus 

produtos com grande assertividade, pois o fazem de forma totalmente voltada aos desejos e 

necessidades dos consumidores.   

 A utilização de grupos focais também não se destacou entre as empresas estudadas 

(30%), porem é definida por Gomes e Barbosa (1999) como um grupo de discussão informal 

e de tamanho reduzido, com a intenção de obter informações de caráter qualitativo em 

profundidade.  Em relação à interação no ponto de venda, citado por apenas 22,5% das 

empresas, corresponde às ações desenvolvidas nos locais de venda dos produtos da 

organização, através tipo de mecanismo entende-se que o representante da empresa pode 

colher impressões com os consumidores, observar a aceitação do produto e desenvolver 

relacionamentos com o cliente, possibilitando a coleta de informações importantes para o 

PDP. 

 A cocriação em PDP tem sido defendida na literatura desde meados de 1980, 

entretanto essa integração entre consumidor e organização permanece como um desafio para 

os gerentes das empresas de manufaturas. Um recente painel de discussão indicou que muitas 

companhias continuam carentes de integração de suas áreas funcionais internas e com os 



61 

 

membros externos de sua supply chain, apesar de tudo que tem sido escrito em todos estes 

anos (TRACEY, 2004). Percebe-se que essa dificuldade encontrada pelos gestores em todo o 

mundo, em aproveitar os benefícios obtidos pela interação com o consumidor, pode ser a 

razão pela qual as empresas pesquisadas, em sua maioria, não apresentam processos de 

cocriação bem desenvolvidos.  

 Na última década, o tema envolvimento de consumidores em processos de 

desenvolvimento de produtos tem se ampliado para a discussão da cocriação de valor. A 

essência desta discussão está no papel do consumidor como cocriador de valor em todos os 

momentos de interação com a empresa. Desde a geração de novas ideias, design do produto, 

teste de funcionalidades, se estendendo até o consumo. A lógica de gerar informações de 

mercado através da coleta de informações passa a se transformar em uma lógica de interação 

com o mercado (PRAHALAD E RAMASWAMY; VARGO e LUSCH, 2004).   

 Afinal, como aproveitar os benefícios da cocriação de valor, se muitas empresas ainda 

estão “amarradas” a velhos hábitos que dizem que as inovações devem partir de dentro da 

empresa para fora (HUSTON; SAKKAB, 2006)?  Apesar de a literatura disponível sobre 

PDP oferecer apoio às ações de envolvimento do consumidor para o desenvolvimento de 

produtos, o que se percebe é que o consumidor dificilmente é envolvido nos estágios iniciais 

de criação do produto e este desequilíbrio sugere falta de compromisso com design de produto 

e na obtenção da definição precisa do conceito do produto (BOGUE e RITSON, 2006).  

   

4.3 Identificação do sucesso de novos produtos lançados após os diferentes níveis de 

envolvimento dos consumidores em PDP 

 

 Nesta seção, apresentam-se os resultados obtidos a partir da análise da relação entre o 

sucesso dos novos produtos lançados no mercado e os diferentes níveis de envolvimento dos 

consumidores em PDP, ou seja, analisou-se se quanto maior o nível de envolvimento dos 

consumidores em PDP, maior o sucesso dos produtos lançados. 

 Com o objetivo de criar um modelo equacional capaz de prever o sucesso das 

empresas (variável dependente) através das variáveis independentes, que são os fatores PDP e 

Inovação e a variável nominal que classifica as empresas em vencedoras (0) e classificadas 

(1), nos prêmios FINEP e Nacional de Inovação, recorreu-se a técnica estatística de Regressão 

Linear com variável Dummy, conforme apresentados os resultados a seguir. 

 O modelo testado utiliza como variáveis preditoras os fatores Inovação, PDP e a 
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variável dummy classificação, com o objetivo de gerar um modelo capaz de estimar a variável 

dependente, que é o fator Sucesso. A Tabela 1 mostra o valor do coeficiente de determinação, 

R2, que é igual a 0,015. Isso quer dizer que apenas 1,5% da variação da variável Sucesso é 

predita por este modelo, indicando que o mesmo não é preditivo, ou seja, a classificação da 

empresa (vencedora ou classificada nos prêmios FINEP e Nacional de Inovação), não foi 

capaz de indicar diferenças significativas sobre a dependência da variável sucesso em relação 

a inovação e PDP. 

 

Tabela 1: Resumo do Modelo de Regressão Linear 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,301a ,091 ,015 ,46811 

a. Preditoras: Classificação, Inovação, PDP 

b. Variável Dependente: Sucesso 

Fonte: Primárias, 2012 

 

 A tabela 2, apresentada a seguir, mostra que o modelo estudado não é significativo, 

pois o valor-p=0,326, o que significa que os resultados coletados não conseguem classificar 

que as empresas vencedoras dos prêmios FINEP e Nacional de Inovação, utilizam 

mecanismos de interação com o consumidor de forma mais desenvolvida do que as empresas 

apenas classificadas nos prêmios citados, ou seja, não foi possível encontrar diferenças 

significativas entre os mecanismos de envolvimento do consumidor em PDP, utilizadas pelos 

dois grupos estudados. 

 
 

Tabela 2: ANOVA da Regressão Linear 

Model Sum of 

Squares 

DF Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,785 3 ,262 1,194 ,326b 

Residual 7,888 36 ,219   

Total 8,673 39    
a. Variável Dependente: Sucesso 
b. Preditoras: Classificação, Inovação, PDP 

Fonte: Primárias, 2012 

 

 A tabela 3 apresenta os testes dos coeficientes das variáveis preditoras. Em outras 

palavras, apresenta a importância de cada variável na predição do Sucesso. Como pode-se 

observar na coluna “Sig.”, nenhuma variável preditora foi significativa (todas com valores-p > 
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0,10). Inclusive a variável dummy (Classificação), que caso fosse significativa, mostraria a 

contribuição do fato da variável ser vencedora na previsão do sucesso da empresa. 

 

Tabela 3: Testes dos Coeficientes de Regressão 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,870 ,696  4,125 ,000 

Inovação ,214 ,199 ,224 1,080 ,287 

PDP ,057 ,157 ,077 ,366 ,717 

Classificação -,100 ,165 -,099 -,609 ,546 

a. Variável Dependente: Sucesso 

Fonte: Primária, 2012 

 

 Os resultados mostram que a variável dependente (sucesso), não sofre alteração de 

acordo com o comportamento das variáveis independentes (Inovação e PDP), ou seja, não foi 

possível determinar que uma ou outra variável tenha realmente influenciado os resultados dos 

prêmios pesquisados.  

 Este resultado destoa do foco dos prêmios estudados que deveriam premiar as 

empresas que se destacam em inovação, o que pode indicar que as empresas estudadas não 

apresentam diferenças significativas entre si, ou seja, empresas classificadas e vencedoras dos 

prêmios em estudo apresentam os mesmos comportamentos nas variáveis PDP e inovação em 

relação ao sucesso de seus produtos, deixando subjetivos os critérios de julgamento utilizados 

nestes prêmios.  

 

4.4 Comparação entre PDP, Inovação e Sucesso entre Empresas Vencedoras e 

Classificadas nos Prêmios FINEP e Nacional de Inovação  

 

 Nesta seção, utilizou-se para análise o teste não paramétrico Mann-Whitney, um teste 

de distribuição livre, ou seja, em que nenhuma suposição sobre a distribuição dos dados é 

necessária. Pode-se observar na Tabela 4 que tanto o teste Kolmogorov-Smirnov quanto o teste 

Shapiro-Wilk rejeitam a hipótese de normalidade dos dados, para todos os construtos, pois o 

valor-p é menor que 0,05 (coluna Sig. na Tabela 2). Apenas o teste Shapiro-Wilk, para variável 

Sucesso, não rejeita a hipótese de normalidade, ou seja, este teste mostra que os dados 

utilizados seguem uma distribuição normal. 
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Tabela 4: Teste de Normalidade dos Dados 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic DF Sig. Statistic DF Sig. 

Inovação ,165 40 ,007 ,925 40 ,011 

PDP ,269 40 ,000 ,753 40 ,000 

Sucesso ,159 40 ,012 ,955 40 ,111 

a. Lilliefors Significance Correction 

Fonte: Primárias, 2012 

 

 Após o teste de normalidade dos dados utilizou-se análise discriminante com o 

objetivo de identificar quais variáveis melhor diferenciam dois ou mais grupos. As variáveis 

Inovação, PDP e Sucesso, utilizadas neste estudo, foram agrupadas entre vencedoras e 

finalistas dos prêmios FINEP e Nacional de Inovação, a utilização destas variáveis foi 

realizada para se criar um índice ou função discriminante que represente de forma 

parcimoniosa as diferenças entre os grupos, classificar a priori novos indivíduos nos grupos. 

 O primeiro teste desta análise é o de igualdade de médias dos grupos, que visa 

identificar quais variáveis tem maior poder discriminador para os grupos em estudo. A 

variável com menor valor na estatística Wilk's Lambda é a mais discriminadora. Também é 

apresentado o teste F-ANOVA, que auxilia na interpretação e avaliação do teste anterior, 

apresentando o nível de significância de cada variável, que sendo inferior a 0,05, indica 

diferença significativa entre os grupos naquela variável. Pelos testes a seguir pode-se verificar 

que nenhuma das variáveis apresenta poder discriminador, pois os valores-p foram todos 

maiores que 0,05.  

 

Tabela 5: Teste de Igualdade das Médias dos Grupos 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

Inovação 1,000 ,009 1 38 ,923 

PDP ,975 ,967 1 38 ,332 

Sucesso ,987 ,502 1 38 ,483 

Fonte: Primárias, 2012 

   

 A tabela a seguir mostra a função discriminante gerada nesta análise, que representa 

100% da variância explicada em termos de diferença entre os grupos. 
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Tabela 6: Função Discriminante Canônica 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 ,049ª 100,0 100,0 ,216 

a. Função Discriminante Canônica utilizada na análise. 

 

O teste na Tabela 8 verifica a significâncias da função discriminante. Pelo teste 

concluí-se que ela não é estatisticamente significativa, pois o p-value (Sig.) foi 0,628; maior 

que 0,05. 

 

Tabela 7: Teste Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square DF Sig. 

1 ,953 1,741 3 ,628 

 

 

 A Tabela 8, a seguir, apresenta os coeficientes padronizados das funções 

discriminantes. Normalmente, as variáveis com maiores valores absolutos são as que mais 

contribuem para o poder discriminante de uma função.  

 

Tabela 8: Coeficientes Padronizados das Funções Discriminantes 

 Function 

1 

Inovação -,774 

PDP 1,111 

Sucesso ,487 

 
 

 Os coeficientes da Tabela 9 servem apenas para a classificação, não tendo qualquer 

interpretação discriminativa. 

 

Tabela 9: Coeficientes da Função de Classificação 

 Classificação 

Vencedora classificada 

Inovação 10,409 11,140 

PDP 4,143 3,317 

Sucesso 13,824 13,341 

(Constant) -61,417 -58,015 

Funções Discriminantes Lineares de Fisher 
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 A tabela a seguir mostra a classificação original da empresa e a classificação da 

mesma através da análise discriminante. Como apontavam os resultados anteriores, que 

mostraram que a função discriminante não foi significativa, o modelo não conseguiu 

classificar nenhum caso em empresa vencedora, colocando todas as empresas da amostra na 

condição de classificada. Ao todo apenas 70% dos casos foram classificados corretamente, o 

que caracteriza um índice baixo de acerto. 

  

 

Tabela 10: Resultados da Classificação 

  
Classificação Predicted Group 

Membership 
Total 

  Vencedora classificada 

Original 

Count 
vencedora 0 12 12 

classificada 0 28 28 

% 
vencedora ,0 100,0 100,0 

classificada ,0 100,0 100,0 

a. 70,0% dos casos originais agrupados corretamente. 

 

 

 Os testes realizados não conseguiram determinar diferenças entre as empresas 

vencedoras e classificadas nos prêmios estudados, o que pode remeter a não confiabilidade 

nos resultados dos prêmios, pois não há diferenças significativas entre os grupos nas variáveis 

estudadas.  

 
4.4.1 Classificação da Empresa X Inovação 

 

 Nesta seção verificou-se através do teste Mann-Whitney se empresas vencedoras dos 

prêmios FINEP e Nacional de Inovação, apresentavam ou não, melhores índices de inovação 

do que as demais empresas finalistas do prêmio. Como resultado o valor do teste Mann-

Whitney foi de 163,500 valor-p=0,901, ou seja, não encontrou-se diferença significativa entre 

os dois grupos de empresas. 
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Tabela 11: Teste de Mann-Whitney entre 

classificação da empresa e Inovação 

 Inovação 

Mann-Whitney U 163,500 

Wilcoxon W 241,500 

Z -,134 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,893 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

,896b 

  

Exact Sig. (2-tailed) ,901 

Exact Sig. (1-tailed) ,450 

Point Probability ,006 

a. Agrupando Variáveis: Classificação 
b. Não corrigido. 

 

 O Gráfico 3 apresenta as médias do fator Inovação seguido das barras de erro. As 

barras que se sobrepõem indicam que não existem diferenças entre as duas classificações. As 

empresas classificadas e as empresas vencedoras não se diferenciaram estatisticamente com 

relação ao fator Inovação. 

 

 

 
Gráfico 3: Média do fator inovação por classificação da empresa 
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 Não houve diferença significativa entre as empresas classificadas e vencedoras, na 

média do fator Inovação. 

 

 
Gráfico 4: Média com Intervalo de Confiança do fator Inovação por Classificação da Empresa 

 

 

4.4.2 Classificação da Empresa X PDP 

 

 Nesta seção verificou-se através do teste Mann-Whitney se empresas vencedoras dos 

prêmios FINEP e Nacional de Inovação, apresentavam ou não, PDP mais desenvolvido do que 

as demais empresas finalistas do prêmio. Como resultado o valor do teste Mann-Whitney foi 

de 139,500 valor-p=0,388, ou seja, não encontrou-se diferença significativa entre os dois 

grupos de empresas. 
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Tabela 12: Teste Mann-Whitney entre classificação da empresa e PDP 

 PDP 

Mann-Whitney U 139,500 

Wilcoxon W 545,500 

Z -,881 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,378 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

,405b 

Exact Sig. (2-tailed) ,388 

Exact Sig. (1-tailed) ,193 

Point Probability ,007 

a. Agrupando Variáveis: Classificação 
b. Não corrigido. 

 

 Apesar da média dos escores do fator PDP ter sido um pouco maior nas empresas 

vencedoras, esta diferença não foi estatisticamente significativa.  

 

 

 
Gráfico 5: Média do fator PDP por classificação da empresa 

 

 

 O Gráfico 6 apresenta as médias do fator PDP seguido das barras de erro. As barras 

que se sobrepõem indicam que não existem diferenças entre as duas classificações. As 
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empresas classificadas e as empresas vencedoras não se diferenciaram estatisticamente com 

relação ao fator PDP. 

 

 

 
Gráfico 6: Média com Intervalo de Confiança do fator PDP por Classificação da Empresa 

 

 

4.4.3 Classificação da Empresa X Sucesso 

 

 Nesta seção verificou-se através do teste Mann-Whitney se empresas vencedoras dos 

prêmios FINEP e Nacional de Inovação, apresentavam ou não, sucesso superior, em relação 

as suas vendas de produtos novos lançados no mercado, do que as demais empresas finalistas 

do prêmio. Como resultado o valor do teste Mann-Whitney foi de 134,500 valor-p=0,322, ou 

seja, não encontrou-se diferença significativa entre os dois grupos de empresas. 
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Tabela 13: Teste Mann-Whitney entre 

classificação da empresa e Sucesso 

 Sucesso 

Mann-Whitney U 134,500 

Wilcoxon W 540,500 

Z -1,008 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,313 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

,328b 

Exact Sig. (2-tailed) ,322 

Exact Sig. (1-tailed) ,159 

Point Probability ,003 

a. Agrupando Variáveis: Classificação 
b. Não corrigido. 

 

 Não houve diferenças significativas entre as empresas vencedoras e as empresas 

classificadas no fator Sucesso. 

 

 

 

 
Gráfico 7: Média do fator Sucesso por classificação da empresa 
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 O Gráfico 8 apresenta as médias do fator Sucesso seguido das barras de erro. As barras 

que se sobrepõem indicam que não existem diferenças entre as duas classificações. As 

empresas classificadas e as empresas vencedoras não se diferenciaram estatisticamente com 

relação ao fator Sucesso. 

 

 

 

 

 
Gráfico 8: Média com Intervalo de Confiança do fator Sucesso por Classificação da Empresa 

 

 

 

 

4.4.4. Verificação das hipóteses 

 

 As hipóteses levantadas neste estudo estão apresentadas no quadro a seguir: 
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Hipótese Situação Comentários 

H1: Há relação significativa 

entre o envolvimento do 

consumidor em PDP e o 

sucesso de novos produtos. 

Rejeitada a hipótese foi rejeitada com base nas 

análises de regressão linear com 

variável dummy, que mostrou não 

significância nos resultados, ou seja, 

a análise dos resultados da amostra 

estudada não conseguiu estabelecer a 

relação entre maior envolvimento do 

consumidor em PDP e o sucesso de 

novos produtos. 

 

H2: Empresas vencedoras em 

prêmios de inovação utilizam 

mais ferramentas de 

envolvimento com 

consumidor que as empresas 

apenas classificadas nestes 

prêmios.  

 

Rejeitada a hipótese foi rejeitada, uma vez que 

a análise discriminante realizada não 

mostrou significância, ou seja, 

durante a análise, tanto as empresas 

vencedoras quanto as classificadas 

foram colocadas em um mesmo 

grupo com sinais de igualdade nos 

critérios estudados. 

Quadro 7: Situação das hipóteses da pesquisa 

Fonte: Autora 

 

 Apesar dos resultados das análises apontarem para a rejeição das hipóteses deste 

estudo, a literatura não corrobora com estes resultados, sendo assim, realizou-se no tópico a 

seguir, a discussão dos resultados, objetivando esclarecer alguns pontos desta pesquisa.  

 

4.5 Discussão dos Resultados 

 

 Neste item são discutidos os resultados desta pesquisa, as análises são feitas com o 

apoio da literatura e com base nos resultados obtidos, buscando favorecer os estudos sobre 

inovação e PDP, cocriação de valor e sucesso de novos produtos.  

 A discussão acerca dos resultados encontrados sobre os níveis de envolvimento dos 

consumidores com as empresas estudadas baseia-se no entendimento de que os clientes não 

compram bens e serviços e sim itens que lhes retornam serviços que criam valor, ou seja, o 

marketing evoluiu de uma visão que focava no que as empresas pensavam para uma visão 

baseada no que os clientes necessitam (VARGO e LUSCH, 2004; ARNOULD e 

THOMPSON, 2005). 

 Utilizando-se os resultados da pesquisa, percebe-se que apesar de a literatura 
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“apontar” o caminho para a satisfação e fidelização dos consumidores, muitas empresas não 

tem conseguido, ou não tem se esforçado o suficiente, para utilizar todos os mecanismos 

disponíveis de envolvimento com os consumidores. O que se percebe é que muitas delas 

acabam restritas aos tipos básicos de envolvimento, que lhes custam poucos investimentos, 

mas também não garantem todos os bons resultados possíveis. 

 Os resultados obtidos nesta pesquisa, não corroboraram com a teoria, que indica que 

quanto maior o envolvimento do consumidor, maior o sucesso dos produtos lançados, pois as 

análises não demonstraram diferenças significativas entre os níveis de envolvimento de 

empresas vencedoras e classificadas nos prêmios utilizados como referência para a pesquisa. 

 Percebe-se porem, que as empresas do universo da pesquisa, para concorrer aos 

prêmios, podem ter criado produtos ou projetos especificamente para este fim, que talvez 

apresentassem características inovadoras, mas que não significassem bens de interesse do 

consumidor. 

Outra possibilidade é que as características de algumas empresas, de terem como 

clientes outras empresas, podem fazer com que influências externas alheias a esta pesquisa 

acabem interferindo nos resultados dos prêmios, uma vez que as empresas não são escolhidas 

aleatoriamente e sim mediante inscrição no prêmio. 

 Clark e Wheelwright (1993) afirmam que uma das causas ligadas ao não sucesso no 

PDP pode ser a não articulação entre projetos de novos produtos e a estratégia da empresa. O 

que indica que todas as “frentes” da organização devem estar voltadas para a mesma direção, 

quando se objetiva o sucesso no lançamento de novos produtos. No caso das empresas 

estudadas, se o perfil inovador realmente refletir-se apenas em alguns projetos e não na 

cultura organizacional, é bem possível que essas organizações realmente não se diferenciem 

das demais do mercado, no sucesso de lançamento de novos produtos. 

 Entende-se que para o lançamento de um novo produto com sucesso, se devem 

direcionar todos os esforços da organização para este objetivo. O consumidor precisa 

conhecer o produto desde antes de seu lançamento, apontando erros que podem ser corrigidos 

ainda no projeto ou protótipo. Ainda segundo Clancy e Shulman (1994), novos produtos 

fracassam por cinco razões: 

 

1) Estratégia de posicionamento e alvos mal articulados; três entre 10 fracassos encerem-

se nessa categoria; 

2) Descontentamento em relação ao bem adquirido, que não atendem ou superam as 
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expectativas do consumidor e as ofertas da concorrência; três entre 10 fracassos estão 

incluídos nesta categoria; 

3) Nível insuficiente de suficiência de um novo produto, fator esse que se deve a um 

esforço de vendas ineficiente e/ou ineficaz; corresponde a 20% dos casos; 

4) Promoção insuficiente corresponde a 10% dos casos; 

5) Distribuição inadequada corresponde aos outros 10%. 

 

 Percebe-se acerca do posicionamento de Clancy e Shulman (1994) que muitas vezes 

os produtos fracassam, não por serem ruins, ou não serem inovadores, e sim porque a 

organização não consegue se comunicar de forma adequada a seus clientes, projetando valor a 

seus produtos. Erros gerenciais podem colocar todo um bom trabalho de PDP a perder, 

fazendo com que o resultado do produto lançado não seja satisfatório. Questiona-se se as 

empresas reconhecidas como mais inovadoras são realmente merecedoras desse título, ou 

apenas são as que possuem esforços de comunicação com o cliente, de forma mais eficazes. 

 Os resultados encontrados nesta pesquisa indicam que ao se fazer a comparação das 

variáveis PDP e inovação entre as empresas vencedoras e classificadas nos prêmios FINEP e 

Nacional de Inovação, não foi possível constatar-se diferenças significativas. Para Hart (1993) 

há uma forte relação entre as empresas com tendência à inovação e o sucesso no mercado.  

 

4.6 Implicações Gerenciais 

 

 Diante dos resultados obtidos com esta pesquisa e do levantamento teórico realizado 

durante este estudo, sugere-se que as empresas interessadas em participar e vencer os prêmios, 

FINEP e Nacional de Inovação devem participar mais ativamente junto as agências 

idealizadoras destes prêmios e investir de forma que ganhem maior visibilidade junto a esses 

órgãos, pois estar presente em prêmios de inovação pode vincular positivamente a imagem da 

organização com posturas inovadoras. 

 O fato dos prêmios FINEP e Nacional de Inovação avaliarem apenas projetos de 

empresas que se inscreveram para eles, podem fazer com que organizações que ficaram de 

fora dos prêmios, mas possuem métodos de interação mais desenvolvidos e maior 

inovatividade, não sejam reconhecidas como tal.  

 Apesar deste estudo não ter encontrado relação entre inovação, PDP e sucesso de 

novos produtos dentro da amostra analisada, percebeu-se que muitas vezes as organizações 
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perdem oportunidades de sucesso por não investir em desenvolvimento no setor de PDP, o 

que é amplamente confirmado pela literatura (OLIVEIRA et al, 2006; SLACK et al., 2002; 

BROWN e EISENHARDT, 1995). 

 Entende-se também, através da literatura levantada que o investimento em melhorar o 

PDP das organizações trás resultados positivos para a mesma, sendo na diminuição de custos 

de pesquisas ou do tempo de lançamento dos produtos, ou seja, mesmo que os investimentos 

em PDP não resultem em prêmios, muitas vezes por fatores alheios aos critérios dos prêmios, 

os resultados junto ao consumidor se mostram satisfatórios, e o reconhecimento pode aparecer 

em números de vendas.  

 Com base na subjetividade encontrada para a análise dos produtos e/ou empresa 

concorrente aos prêmios FINEP e Nacional de Inovação entende-se que os organizadores do 

prêmio poderiam considerar o ambiente de inovação da organização concorrente, mesmo em 

categorias onde a avaliação do prêmio se refere a produtos, afinal, pode-se estar classificando 

uma empresa como inovadora, por ter ganhado o prêmio, baseado em critérios errôneos.  

 Outro fator a ser observado é a composição das comissões julgadoras, lembrando que 

os dois prêmios têm como responsáveis agências públicas. Segundo Finep (2013), as 

comissões regionais serão formadas por renomados profissionais das áreas de ciência, 

tecnologia e comunicação e por empresários e representantes de entidades do setor; a 

comissão nacional será composta por um presidente e especialistas das áreas científicas e 

tecnológicas de diferentes estados; o júri é soberano e sobre o resultado não caberá recurso. 

 Sugere-se aos organizadores dos prêmios citados, avaliação “às cegas”, ou seja, que o 

avaliador só tenha acesso aos dados avaliados nos prêmios, e em hipótese nenhuma conheçam 

as características nominais dos projetos e organizações que estão avaliando. Esse tipo de 

procedimento não é citado em nenhum dos regulamentos dos prêmios estudados, o que pode 

gerar desconforto para os avaliadores ou ainda favorecimento para uma ou outra organização 

por relacionamentos alheios ao prêmio entre empresa e avaliador.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste capítulo, são apresentadas as conclusões referentes à relação entre, PDP, 

Inovação, Cocriação de Valor e Sucesso de Novos Produtos através de análises dos 

questionários respondidos por gestores de empresas classificadas e vencedoras nos prêmios 

FINEP e Nacional de Inovação. As conclusões são apresentadas de forma a contemplar e 

responder os objetivos específicos deste estudo, bem como, apresentam-se limitações e 

recomendações para trabalhos futuros. 

 

5.1. Conclusões 

 

 Esta dissertação procurou responder à questão, quais os níveis de envolvimento dos 

consumidores em processos de PDP, como medida de sucesso no lançamento de novos 

produtos. 

 A pesquisa iniciou-se em fontes de referências bibliográficas de relevância na 

academia, utilizando-se de artigos nacionais e estrangeiros, para que conhecesse conceitos 

como Estratégia de PDP, Inovação, Comportamento do Consumidor, Cocriação de Valor, 

Medidas de Sucesso e a relação entre as variáveis utilizadas. 

 O objetivo geral foi atingido conforme a pesquisa foi realizada com base nos 

levantamentos teóricos, analisando-se a participação de consumidores em PDP, a inovação e 

sua influência no sucesso de novos produtos. A utilização do questionário em parte adaptado 

de Santos e Brasil (2010) e em parte de Damanpour (1991) permitiu a concretização deste 

objetivo, por meio da análise das respostas dos responsáveis pelo PDP das empresas 

participantes da amostra. 

 Em relação à contribuição teórica, pode-se perceber que os estudos de Prahalad e 

Ramaswany (2004); Slater e Narver (1995); Sawhney et al, 2005; Jugend et al, 2006; Brown e 

Eisenhardt (1995), sugerem que as empresas precisam cocriar valor para obter vantagem de 

seus concorrentes e assim, obter sucesso no lançamento de novos produtos, foram 

confirmados por este trabalho.  

 Na fundamentação teórica desta dissertação foram encontrados estudos com 

implicações gerenciais como Von Hippel (1986); Lilien et al (2002); Alam (2002); Nambisan 

(2002), que corroboram com a defesa das vantagens do envolvimento de consumidores 

realizada por Prahalad e Ramaswamy (2004) e Vargo e Lusch (2004), no entanto, ainda no 



78 

 

início do estudo foi possível verificar que existem lacunas entre a conceituação do tema e a 

realidade das empresas estudadas e apesar de esta dissertação ter-se baseado em várias 

publicações nacionais e internacionais, não se encontrou nenhuma pesquisa integrando a 

relação entre PDP, inovação e sucesso no lançamento de novos produtos, e apenas um estudo 

sobre os mecanismos de interação com o consumidor utilizados por empresas vencedoras de 

Prêmios de Inovação.   

Dessa forma, este trabalho deu início às discussões da relação entre essas variáveis, 

contribuindo para a redução das lacunas encontradas sobre o tema, pois investigou os 

mecanismos de envolvimento com o consumidor utilizados pelas empresas vencedoras e 

classificadas nos Prêmios FINEP e Nacional de Inovação e estabeleceu as conexões 

necessárias com a literatura. 

 Com relação ao primeiro objetivo específico, que foi destacar, na percepção dos 

gerentes, os diferentes níveis de envolvimento dos consumidores em processo de PDP, 

percebe-se que o mecanismo mais utilizado foi o recebimento de telefonemas, faxes, e-mails e 

cartas com sugestões de novos produtos, ou seja, o mecanismo mais utilizado parte do 

consumidor para empresa, mostrando-se a empresa muitas vezes como um sujeito passivo. 

 Em seguida aparecem as visitas e reuniões dos consumidores com a equipe de 

desenvolvimento de produtos, mostrando uma postura mais ativa das empresas que passam a 

ouvir de seus consumidores quais são suas necessidades. Em terceiro lugar aparece o teste de 

produto que mostra o interesse da empresa em receber o feedback de seus consumidores. 

 Em relação ao segundo objetivo específico, que era avaliar os mecanismos de 

interação com os consumidores utilizados pelas empresas estudadas, percebe-se que todas as 

empresas estudadas possuem mecanismos de envolvimento com seus consumidores, algumas 

de forma mais desenvolvida e outras de forma muito sutil ainda.  

Percebe-se que ferramentas mais inovadoras de interação como comunidades virtuais e 

ferramentas virtuais que permitem ao usuário, criar design e novas funcionalidades são itens 

menos apontados na pesquisa, o que revela que as empresas ainda estão focadas em métodos 

tradicionais de interação, quando o “mundo” virtual possui uma ampla gama de oportunidades 

a serem aproveitadas. 

 Quanto ao terceiro objetivo específico, que se trata de identificar o sucesso de novos 

produtos lançados após os diferentes níveis de envolvimento dos consumidores em processos 

de PDP, os resultados encontrados não mostraram significância entre as variáveis. 

 Em relação ao último objetivo, que se trata da comparação entre PDP, Inovação e 
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Sucesso entre Empresas Vencedoras e Classificadas nos Prêmios FINEP e Nacional de 

Inovação, chegou-se ao resultado que as empresas vencedoras e classificadas nos prêmios não 

apresentaram resultados significativos em relação às variáveis estudadas. 

 A importância deste trabalho dá-se por uma abordagem diferente entre os critérios que 

envolvem PDP, inovação e sucesso de forma conjunta, contribuindo com estudos sobre fatores 

que influenciam o sucesso de novos produtos e a importância da cocriação em PDP, 

principalmente pelas facilidades de entradas em novos mercados e aumento exponencial da 

concorrência. 

  

5.2 Limitações da Pesquisa 

 

 O estudo realizado apresentou limitações importantes quanto a sua população e 

amostra. A população definida para este estudo, empresas vencedoras e classificadas nos 

prêmios FINEP e Nacional de Inovação, entre os anos 2008 e 2011, mostrou-se relativamente 

pequena, pois apesar do grande número de empresas premiadas em cada edição dos prêmios, 

em muitos casos a mesma empresa ganhou o prêmio por mais de um ano, ou em mais de uma 

categoria e muitas vezes a empresa vencedora de um prêmio foi também a vencedora do outro 

prêmio estudado, resultando em uma população de 72 empresas. 

 Para a obtenção da amostra, como descrito anteriormente entrou-se em contato com as 

empresas, com a intenção de conhecer a melhor pessoa para responder o questionário, 

posteriormente o questionário foi enviado por e-mail, o que em alguns casos pode ter 

permitido respostas não condizentes com a realidade. 

 Outro fator limitante é o fato de os prêmios em estudo basearem seus julgamentos em 

dois critérios diferentes; em alguns casos ações das empresas e em outros casos produtos 

desenvolvidos pelas empresas, o que pode fazer com que algumas organizações tenham 

preparado produtos “especiais” para concorrer aos prêmios, aplicando neles mais inovação e 

utilizando mais cocriação do que de costume, fazendo com que aquele produto não reflita a 

realidade da empresa.   

  Outro importante fator limitador é a falta de definições claras sobre os julgamentos 

dos prêmios, se há ou não critérios subjetivos no momento da premiação, como por exemplo, 

se as empresas participantes apoiam em forma de patrocínio a realização dos prêmios, se 

algum dos avaliadores possui algum tipo de vínculo profissional ou pessoal com alguma 

empresa.   



80 

 

 Outra limitação se deve ao fato de que as empresas precisam se inscrever para 

participar dos prêmios, o que sugere que há possibilidade de que empresas com PDP 

extremamente desenvolvido, com sucesso no lançamento de seus produtos, não tenham se 

inscrito no prêmio. Entende-se que as limitações encontradas podem ter interferido nos 

resultados da pesquisa, fazendo com que as não significâncias de resultado ocorressem.  

 

5.3 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

 A partir da realização deste trabalho, foi possível verificar que ainda há muito a 

avançar na compreensão sobre o envolvimento de consumidores, ou ainda sobre a cocriação 

de valor. O tema ainda considerado emergente necessita ser aprofundado e testado sob 

diferentes dimensões. Esse trabalho se apoiou na descoberta de quais os níveis de 

envolvimento dos consumidores em processos de PDP, como medida de sucesso no 

lançamento de novos produtos, no entanto, muitas lacunas ainda precisam ser preenchidas 

para compreensão total sobre o tema. Sendo assim, apresentam-se as seguintes sugestões: 

 

- Realizar trabalhos utilizando todo o histórico de empresas vencedoras e classificadas 

nos prêmios em estudo, gerando uma maior população para pesquisa. 

- Analisar os dados secundários de empresas de capital aberto, sendo possível a coleta 

de informações que ficam obrigatoriamente disponíveis em seus sites; 

- Analisar os critérios subjetivos utilizados pelos prêmios, em estudo nesta dissertação, 

objetivando dar uma visão mais realista sobre o funcionamento dos prêmios e sua 

idoneidade; 

- Realizar um trabalho qualitativo com as empresas selecionadas, objetivando 

conseguir mais elementos para a análise do ambiente de inovação e cocriação das 

empresas. 

- Avaliar grupos de outros prêmios ligados a área de inovação e cocriação. 

- Realizar estudos de cocriação de valor em empresas de prestação de serviços. 

- Realizar uma pesquisa qualitativa com os organizadores dos prêmios para verificar 

quais os critérios utilizados nos prêmios, e se coincidem à teoria sobre o tema. 
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 
 

1.1 Nome da Empresa: 

 

1.2 Tempo de existência, (em anos): 

 

1.3 Município:                                                         Estado: 

 

1.4 Área de atuação da empresa: 

 

 

2. ENVOLVIMENTO DO CONSUMIDOR EM PROCESSOS DE 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

 

 Dentre os mecanismos de interação com os clientes, identifique quais sua empresa faz 

uso, assinale todas que forem utilizadas pela empresa: 

 

(   ) Interação no ponto de venda 

(   ) Recebimento de telefonemas, faxes, e-mails e cartas com sugestões de novos produtos  

(   ) Grupos focais  

(   ) Teste de produto  

(   ) Observação de consumidores  

(   ) Visitas e reuniões dos consumidores com a equipe de desenvolvimento de produto 

(   ) Ferramentas virtuais que permitem a usuários criar design e novas funcionalidades  

(   ) Comunidades virtuais: fóruns de discussão na internet  

(   ) Outros: _________________________________________________________________ 
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3. INOVAÇÃO E PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 
 

 

Leia as questões e indique a opção correspondente à sua resposta. 

 

Discordo 

Totalmente 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Concordo 

Totalmente 

5 

 

Item  Escala 

3.1 Possui no mercado uma reputação inovadora 1 2 3 4 5 

3.2 A empresa apenas oferece novos produtos e serviços 

quando começa a perder clientes para os concorrentes  

1 2 3 4 5 

3.3 O Processo de Desenvolvimento de Produtos é visto 

como parte fundamental da empresa 

1 2 3 4 5 

3.4 O Processo de Desenvolvimento de Produtos é algo 

contínuo na empresa  

1 2 3 4 5 

 

Como você analisa as principais inovações que a empresa utiliza frente a seus concorrentes. 

Responda utilizando a escala de relação abaixo: 

 

Muito Menor 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Muito Maior 

5 

 

Item  Escala 

3.5 Atendimento diferenciado 1 2 3 4 5 

3.6 Marketing 1 2 3 4 5 

3.7 Preço 1 2 3 4 5 

3.8 Promoções (estratégia de vendas) 1 2 3 4 5 

3.9 Diferenciação dos produtos e serviços 1 2 3 4 5 
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4. SUCESSO DE NOVOS PRODUTOS 
 

  

 Como você analisa o sucesso da empresa no lançamento de novos produtos, em 

relação à escala abaixo: 

 

Discordo 

Totalmente 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Concordo 

Totalmente 

5 

 

 

Item  Escala 

4.1 Os produtos lançados atingem grandes volumes de 

vendas nos primeiros 6 meses 

1 2 3 4 5 

4.2 O índice de recompra dos produtos lançados é muito 

grande 

1 2 3 4 5 

4.3 As reclamações dos clientes sobre os produtos são 

frequentes 

1 2 3 4 5 

4.4 A lucratividade dos produtos lançados é expressiva 

para a empresa 

1 2 3 4 5 
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ANEXOS 

 
ANEXO I – Empresas Vencedoras e Classificadas no Prêmio FINEP de Inovação 2011  
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ANEXO II – Empresas Vencedoras e Classificadas no Prêmio FINEP de Inovação 2010 
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ANEXO III – Empresas Vencedoras e Classificadas no Prêmio FINEP de Inovação 2009 
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ANEXO IV – Empresas Vencedoras e Classificadas no Prêmio FINEP de Inovação 2008 
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ANEXO VI – Empresas Vencedoras e Classificadas no Prêmio Nacional de Inovação 2011 

 

 

Kapeh Cosméticos 
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Projeto: Desenvolvimento de Cosméticos à base de Flor de Café 

Finalistas: 

Centro de Diagnostico Agroindustrial 

Projeto: Masteste 

Pctel - Soluções Inteligentes 

Projeto: Servidor de Gravação Telefônica de Grande Porte para Linhas Analógicas 

 

Origem Jogos e Objetos 

Projeto: Oficina do Pensar e Agir – Fase 1 

Finalistas: 

Lifetec Ind e Com De Equipamentos Biomédicos 

Projeto: Negatoscopio em leds 

Light Insight Iluminação 

Projeto: Luminária Light INsight Nº15 

 

Zenite Soluções em TI 

Finalistas: 

POLIEDUC S/A 

Intercientifica 

 

Novus 

Projeto: Dispositivo Configurável de Aquisição de Dados com Múltiplas Interfaces e 

Protocolos de Comunicação 

Finalistas: 

Latina Eletrodomésticos 

Projeto: Lavadora de roupas semi-automatica Latina RUBI 

Escritório de Engenharia JOAL TEITELBAUM 

Projeto: Racionalização de Fachadas com Painéis Arquitetônicos de Concreto e Isolamento 

Termo-Acústico com produtos reciclados 

 

MVC Componentes Plásticos Ltda 

Projeto: Caixa de Rancho Isotérmica 

Finalistas: 
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CEUSA Revestimentos Cerâmicos 

Projeto: Desenvolvimento de revestimentos cerâmicos com decoração em impressão digital, 

em porcelanato superslim, e inspirados em revestimentos naturais 

Aços Macom Indústria e Comércio 

Projeto: Estação de Cozinha 

 

Siemens 

Finalistas: 

Coelce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI – Empresas Vencedoras e Classificadas no Prêmio Nacional de Inovação 2010 
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Marcopolo S/A 

Projeto: Família Rodoviárias Geração 7 

Caxias do Sul – RS 

 

CIBER Equipamentos Rodoviários Ltda 

Projeto: KOMPAKT - Linhas de usinas de asfalto compactados, uma solução para o pequeno 

produtor. 

Porto Alegre – SC 

 

Coza Utilitades Plásticas 

Projeto: Acessórios para banhos Native 

Caxias do Sul - RS 

 

Nastek Indústria e Tecnologia 

Projeto: Inovação tecnológica como mola propulsora de mercado 

Campo Grande – MS 

 

Baumgarten Gráfica Ltda 

Projeto: Melhoria na retirada de rolos da rebobinadeira 

Blumenau – SC 

 

BCM Engenharia LTDA 

Projeto: BCM 3 K- RMPST – Unidade Terminal Remota Para Seccionadores de Distribuição 

Porto Alegre – RS 

 

Modo Arte Indústria Comércio Exportação Ltda 

Projeto: Loville Canil Portátil 

Contagem – MG 

Apform Ind e Com de Móveis Ltda 

Projeto: Armário em aço e plástico 

Parnamirim – RN 
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Bauen Indústrias Plásticas Ltda 

Projeto: Embalagem à prova de crianças viável economicamente para o Brasil 

Rio de Janeiro – RJ 

 

PSS Indústria e Comércio Ltda 

Projeto: Desenvolvimento de suspensão ativa tipo “dual air” para prática de ciclismo sportivo 

São José dos Campos – SP 

 

Laboremus Indústria de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda 

Projeto: Gerador de Hidrogênio Eletrolítico de Pequeno Porte 

Campina Grande – PB 

 

El Shaddai Indústria de Alimentos LTDA 

Projeto: Massa ultra congelada para bolo 

Chopinzinho – PR 
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Masterfrio Ind. Com. de Refrigeração 

Projeto: Reestruturação de portfólio 

 

Águas de Ouro Fino 

Projeto: Ouro Fino Plus – Uma questão de Design 

Campo Largo, PR 

 

Metalúrgica Forma Ltda 

Projeto: Conjunto para picar temperos (Herb Chopper) Kyoto 

Caxias do Sul - RS 

 

Altus Sistemas de Informática S.A 

Projeto: “CHIP GBL – Uma nova perspectiva para a indústria eletrônica brasileira 

 

Cooperativa Santa Clara Ltda 

Projeto: SanBios: Sua vida mais leve 

 

Treetech Sistemas Digitais Ltda 

Projeto: Sistema de Monitoramento On-line de ativos do sistema elétrico via web 

 

Bauen Plásticos Ltda 
Projeto: Design aliado a Inovação funcional geram novos e significativos benefícios para o 

cliente, o consumidor e o meio ambiente 

 

Renk’s Insdustrial Ltda 

 

Apoena Ltda 
Projeto: Apoema Verão 2009 – When I’m Sixty Four 

Brasília – DF 

 

Central Wireless Telecom Ltda 
Projeto: Solio – Carregador Solar híbrido de alta eficiência 

 

CEDAN – Cerâmica Dantas Ltda 
Projeto: Forno CEDAN – Evolução de queima em cerâmica vermelha 

 

Indusplast Utensílios Plásticos Ltda 
Projeto: MINDUSPLAST – Utensílios de Plásticos Ltda. 

 


