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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar a gestão da co-criação de valor e sua integração com a 

estratégia de orientação para mercado em empresas multinacionais estrangeiras e brasileiras. 

O estudo do tema parte de uma revisão teórica, em que são considerados três tópicos: (1) a 

evolução dos conceitos de marketing e a orientação estratégica para mercado; (2) a construção 

de vantagem competitiva e a gestão da co-criação de valor; (3) as empresas multinacionais 

estrangeiras e brasileiras, o papel das subsidiárias e a gestão do marketing global. A pesquisa 

de campo, de natureza qualitativa, utilizou o método de estudo de caso múltiplo, seguindo o 

esquema protocolar proposto por Yin (2001). Este estudo foi realizado junto a quatro 

empresas multinacionais, sendo duas multinacionais estrangeiras e duas empresas 

multinacionais brasileiras, junto as áreas responsáveis pela gestão da co-criação de valor. 

Foram realizadas oito entrevistas, com dois profissionais de cada empresa pesquisada. As 

entrevistas ocorreram entre os meses de outubro e dezembro de 2012. Os resultados desta 

pesquisa apontam não apenas a orientação para mercado como um antecedente da gestão da 

co-criação, mas também a disciplina de valor escolhida pela empresa como uma diretriz 

estratégica para a implementação da co-criação. Com relação à comparação entre empresas 

multinacionais brasileiras e estrangeiras, foi possível verificar que a forma de gestão está 

atrelada as características organizacionais das empresas multinacionais e não a sua 

nacionalidade. Como contribuições, este estudo preenche uma lacuna ao aproximar o tema 

orientação para mercado da prática da co-criação e a gestão da co-criação em empresas 

multinacionais.  

Palavras-Chave: Marketing Internacional; Marketing de Relacionamento; Estratégia de 

Marketing; Orientação para Mercado; Co-criação de Valor.   



 
 

ABSTRAT 

This study is dedicated to the analysis of the Value Co-Creation Management and its relation 

to the market oriented strategy in foreign and Brazilian multinational companies. It is based 

on a theory review in which three main topics are discussed: (1) Marketing concepts evolution 

and the strategic orientation to market; (2) competitive advantage development and the value 

co-creation management; (3) foreign and Brazilian multinational companies, subsidiaries' role 

and the global Marketing management. The qualitative nature research developed on the 

market used the methodology of multiple case studies, following the protocol proposed by 

Yin (2001). This study was performed in 4 multinational companies, among them two 

Brazilian and two foreign ones, directly with the areas that are responsible for value co-

creation management. In total, eight interviews were performed, being two per company, 

between the months of October and December 2012. After analysis, the research pointed not 

only to market orientation as a predecessor of co-creation management, but also to the value 

discipline chosen by the company as a strategical driver to co-creation implementation. In 

relation to Brazilian and foreign multinational companies, it was possible to identify that the 

management style is related to the organizations characteristics rather than their nationalities. 

As a contribute, this study fills a gap by bringing closer the subjects of Marketing orientation 

of co-creation practices and co-creation management in multinational companies. 

Key-words: International Marketing; Relationship Marketing; Market Orientation; Value Co-

Creation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão da co-criação de valor nas organizações combina dois temas, relevantes e 

atuais: a empresa orientada para mercado e a co-criação de valor para clientes. A empresa 

orientada para mercado não é um fenômeno novo, mas a dificuldade de implementação nas 

organizações tem sido amplamente discutida pela literatura desde Jaworski e Kohli (1990). Já 

o conceito de co-criação de valor é mais recente. Ele tem como foco o desenvolvimento do 

relacionamento entre a empresa e os consumidores, por meio da interação e do diálogo 

(PAYNE; STORBACKA; FROW, 2008). 

Neste cenário, a gestão da co-criação em empresas multinacionais é influenciada por 

três fatores. O primeiro está diretamente relacionado à internacionalização das empresas, que, 

com suas subsidiárias instaladas ao redor do mundo, necessitam de novas estratégias para 

enfrentar os desafios das corporações multinacionais (BARTLETT E GHOSHAL, 1992).  O 

segundo fator refere-se à gestão do marketing global e à necessidade de se identificar e 

compreender as necessidades, semelhantes e diferentes, dos consumidores espalhados pelo 

mundo (KELLER, 1998). E, por último, a influência da orientação estratégica das 

corporações internacionais voltadas para o consumidor e a adoção de práticas de marketing 

apoiadas na mudança de comportamento do consumidor (KOTLER; KARTAJAVA; 

SETIAWAN 2010). 

Estes fatores têm sido amplamente discutidos na literatura sobre corporações 

multinacionais, à medida que estas empresas aumentam sua importância nos negócios 

internacionais. O último relatório publicado pela United Nations Conference on Trade and 

developement (UNCTAD) aponta que a produção das empresas multinacionais gerou US$ 16 

trilhões em 2010, valor que representa um quarto do PIB global no ano (UNCTAD, 2011). 

Um dos desafios das empresas multinacionais consiste em adotar estratégias de 

atuação que as mantenham competitivas nesse mercado global.  Bartlett e Goshal (1992), em 

um estudo realizado durante 5 anos junto a empresas norte-americanas, europeias e japonesas, 

identificaram três tipos de estratégias nas empresas, as multinacionais, as globais e as 

internacionais. Como conclusão à pesquisa, os pesquisadores propuseram um quarto tipo, as 

empresas transnacionais.  

Para cada um dos tipos de estratégia adotados pelas empresas, Bartlett e Ghoshal 

(1992) discutem três pontos: o primeiro refere-se à configuração de ativos e recursos e o grau 

de centralização e descentralização das empresas que fazem parte da corporação 

internacional, também denominadas subsidiárias; o segundo aponta o papel das subsidiárias 
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no exterior; o último trata do desenvolvimento e da difusão do conhecimento em cada uma 

das subsidiárias.  

Para Bartlett e Goshal (1992), as empresas que possuem estas características 

organizacionais são, em parte, as multinacionais e, de forma mais completa, as empresas 

transnacionais. Neste estudo sobre a gestão da co-criação, serão analisadas as empresas com 

características multinacionais e transnacionais. Uma vez que, neste tipo de empresa, a 

disposição dos recursos não é centralizado na matriz, o desenvolvimento de ações é local e 

independente e o desenvolvimento de conhecimento do mercado é um ponto determinante na 

definição da estratégia de marketing global e na escolha das práticas de marketing. 

Em sinergia com o desenvolvimento dos negócios das empresas multinacionais no 

mundo, as multinacionais brasileiras apresentaram, em 2010, uma “expansão consciente”, 

após a crise de 2009, segundo o relatório do “Ranking das Transnacionais Brasileiras em 

2011”, publicado pela Fundação Dom Cabral. Segundo o relatório, as empresas 

multinacionais brasileiras retomaram seus investimentos e seu foco está voltado para novas 

formas de gestão. Esta nova gestão tem maior preocupação com a gestão dos stakeholders. 

Segundo o resultado do ranking, o stakeholder clientes é o terceiro público mais importante 

no Ranking da Fundação Dom Cabral (2011), perdendo apenas para acionistas e parceiros 

estratégicos. A importância desse público na gestão dos stakeholders reforça a necessidade de 

se estabelecerem estratégias para ouvir o mercado, atrair e manter os clientes.  

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), a evolução dos conceitos de marketing 

aponta para a identificação das necessidades dos consumidores, a interatividade e o diálogo e 

para o desenvolvimento de valores reais para os clientes.  Para o autor, um dos futuros 

conceitos de marketing é a co-criação, percebida como uma nova abordagem da inovação, 

que ocorre por meio da colaboração entre os diferentes stakeholders da empresa, como 

consumidores, fornecedores e parceiros.  

Os aspectos ligados à evolução do marketing e às estratégias adotadas nas empresas 

multinacionais nos direcionam para o desenvolvimento deste estudo, mais especificamente, 

aos temas orientação para mercado e gestão da co-criação de valor. 

Em uma revisão da literatura sobre o tema orientação para mercado, verificaram-se 

os principais aspectos que estimulam as organizações a serem orientadas para o mercado. 

Jaworski e Kohli (1990) discutem os conceitos de marketing apontados por Kotler (1988): 

foco no consumidor, coordenação de marketing e rentabilidade. Eles reforçam que o foco 

deve estar no consumidor e na coordenação de marketing capaz de gerar informações de 

mercado, e os definem como as características das empresas orientadas para mercado.  
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Day (2001) aponta três elementos chave para o sucesso das empresas orientadas para 

o mercado: cultura para fora da empresa, que reflete crenças valores e procedimentos 

internos; aptidões para ouvir e conhecer o mercado; e a estrutura de marketing com foco em 

antecipar e responder às mudanças do mercado. O autor afirma, ainda, que a junção dos três 

elementos possibilita uma abordagem compartilhada de conhecimento, favorecendo a tomada 

de decisão nas empresas, baseadas em percepção de oportunidades, movimentação da 

concorrência e mudanças no mercado.  

Tanto Jaworski e Kohli (1990) quanto Day (2001) afirmam que as empresas 

orientadas para mercado atuam com a informação de mercado compartilhada com as 

diferentes áreas da empresa e que o conjunto dessas informações, distribuídas em diferentes 

áreas, geram vantagem competitiva para as empresas.  

Estas informações, com origem na interação e no diálogo com os clientes, podem ser 

obtidas por meio da gestão da co-criação de valor entre a empresa e os clientes. Para Lusch e 

Vargo (2006), a co-criação de valor é um objetivo desejável para as empresas, pois pode 

ajudar a identificar consumidores, seus pontos de vista, e a melhorar seus processos, a partir 

das necessidades e desejos desses consumidores.  

Para detalhar melhor a interação entre as empresas e os consumidores, Payne, 

Storbacka e Frow (2008) desenvolveram um modelo de gestão de co-criação, motivados a 

partir da investigação sobre como as empresas podem criar vantagem competitiva por meio 

do desenvolvimento de melhores abordagens para a gestão da co-criação de valor. 

Nesse sentido, este trabalho discute a integração da estratégia de orientação para 

mercado e a gestão de co-criação de valor junto a clientes, em empresas multinacionais 

estrangeiras e brasileiras.  

 

1.1 Questão 

 

Este estudo tem como questão a ser analisada a integração entre os temas orientação 

para mercado e co-criação de valor, no ambiente de empresas multinacionais estrangeiras e 

brasileiras.   
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1.2 Objetivos 

 

O objetivo desta dissertação é desenvolver uma proposta de integração entre 

orientação para mercado e gestão da co-criação de valor em empresas multinacionais 

estrangeiras e brasileiras.  

Como objetivos secundários pretende-se: a) avaliar a estratégia de orientação para 

mercado adotada em quatro empresas, sendo duas empresas multinacionais estrangeiras e 

duas multinacionais brasileiras; b) analisar a forma de construção de vantagem competitiva e 

a gestão da co-criação de valor, por meio de um estudo de caso múltiplo nestas empresas; c) 

compreender as convergências e as divergências existentes entre empresas multinacionais 

estrangeiras brasileiras, na gestão da co-criação de valor; d) propor um esquema integrador 

entre orientação para mercado e gestão da co-criação de valor.  

 

1.3 Justificativa do tema 

 

O tema “gestão da co-criação de valor” está ligado à orientação para 

mercado, pois a empresa orientada para mercado estimula a adoção de estratégias de 

relacionamento com seus consumidores. Um exemplo de Day (2001) é o da empresa 

americana Intuit, fundada em 1983, que, com especial aptidão para ouvir o mercado, 

possibilitou que um dos seus produtos, o Quicken, um software de finanças pessoais lançado 

em 1993, tivesse, em 1998, uma participação de 75% do mercado, concorrendo com a 

Microsoft e com outras empresas. Esta mesma empresa foi apontada por Payne, Storbacka e 

Frow  (2008) como um modelo de gestão de co-criação. Os autores relatam a implementação 

da co-criação com objetivo de desenvolver o codesign do software Quicken, entre a empresa e 

os clientes. Essa co-criação foi possibilitada pelo treinamento dos funcionários como “posto 

de escuta” e  pela realização de  visitas à residência dos clientes para se entender como o 

software é utilizado e instalado. Por meio da co-criação, foi possível desenvolver mudanças 

no produto, conforme as necessidades levantadas, e atender às expectativas dos clientes. 

Nesta empresa, pontos chave de orientação para mercado, como cultura para fora da 

empresa, aptidões para ouvir o mercado e estrutura da empresa, motivaram a gestão da co-

criação, estimulando o estabelecimento de uma forma de diálogo estruturado, baseada nos 

momentos de interatividade entre os clientes do software Quicken e a empresa. 
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O tema gestão da co-criação de valor tem sido abordado por visões que se 

complementam, com foco na interação e no diálogo empresa e cliente, de forma estratégica. 

Para Kotler, Kartajaya, Setiawan (2010), a co-criação é uma aplicação de marketing 

com objetivo de estabelecer relacionamento interativo com os clientes, permitindo cada vez 

mais o diálogo e o que o autor chama de “conversa com o cliente”. 

Para Payne, Storbacka, Frow (2008), a co-criação pode ser vista de diferentes 

formas. Uma delas é como a empresa pode gerir a co-criação de valor, por meio de processos 

que podem melhorar a compreensão da co-criação de valor com base na ideia de que “o 

cliente é sempre um co-criador de valor: não há valor até que a oferta é usada ou vivenciada e 

a percepção é essencial para determinar o valor” (PAYNE; STORBACKA; FROW, 2008, p. 

84). 

Outro ponto a ser observado é a co-criação como mais uma forma de gestão do 

stakeholder cliente (ROCHA; GOLDSCHMIDT, 2010). Neste aspecto, a co-criação tem 

como foco estimular o engajamento do cliente por meio de temas e ferramentas usadas para 

estimular o diálogo aberto e transparente, essencial para gerar confiança e credibilidade.  

E, por último, a co-criação será analisada como uma forma para aumentar o poder de 

inovação nas empresas globais (NAMBISAN, 2011). Segundo os autores, em uma pesquisa 

junto a empresários, quando perguntados sobre as fontes da empresa mais confiáveis para 

buscar ideias inovadoras, os clientes ficam no topo da lista, junto com parceiros de negócios e 

comunidades de funcionários. Como reforço, os autores citam que os presidentes das 

empresas participantes da pesquisa afirmam que recebem duas vezes mais sugestões 

inovadoras de clientes do que de suas próprias equipes de vendas e serviços.  

Outro ponto importante é a divulgação de casos de co-criação na mídia, como, por 

exemplo, de um artigo publicado na revista HSM Management, afirmando que a co-criação 

talvez seja o principal fenômeno da atualidade; por gerar valor aos diferentes stakeholders das 

empresas e por seu potencial de gerar crescimento nas empresas, a partir do uso da 

informação para entrega de valor, que possibilita maior participação de mercado e melhores 

margens de lucro. (HSM MANAGEMENT, 2011).  

Como conclusão, as visões complementares a respeito da gestão da co-criação e a 

importância atual do tema direcionam este estudo, que tem o objetivo principal de discutir a 

integração da estratégia de orientação para mercado e a gestão da co-criação de valor em 

empresas multinacionais estrangeiras e brasileiras.  
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1.4 Abordagem metodológica 

 

A elaboração deste estudo se dá em duas etapas: pesquisa bibliográfica e pesquisa de 

campo. A abordagem metodológica adotada na parte empírica deste trabalho é o estudo de 

caso múltiplo.   

A primeira etapa refere-se à revisão bibliográfica, realizada com o objetivo de se 

construir um arcabouço teórico sobre os temas empresas multinacionais estrangeiras e 

brasileiras, gestão do marketing global, evolução do marketing e novos conceitos, orientação 

para mercado e gestão da co-criação de valor.   

Nessa fase, foram realizados levantamentos em livros sobre os temas abordados 

neste estudo, dissertações e teses, periódicos acadêmicos nacionais e internacionais e anais de 

congressos acadêmicos. Além disso, foram coletadas notícias na mídia que apresentassem 

dados relevantes e atuais sobre o tema gestão de co-criação, uma vez que o assunto é recente 

e a mídia tem gerado muitas informações sobre ele.  

A segunda etapa do estudo consiste em uma pesquisa de campo, que compreende o 

levantamento de dados primários. A pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, tem como 

base um roteiro de entrevistas. As empresas selecionadas para a realização das entrevistas são 

multinacionais estrangeiras e brasileiras que adotam a gestão de co-criação. As áreas das 

empresas pesquisadas são administração e marketing e os entrevistados são seus diretores e 

gerentes. 

 

1.5 Estrutura do estudo 

 

Este trabalho está estruturado em 7 capítulos: 1 Introdução; 2 Fundamentação teórica 

específica sobre os temas evolução do marketing na nova década, orientação para mercado, 

construção de valor e co-criação de valor para os clientes; 3 Fundamentação teórica 

referente a empresas multinacionais, ao papel estratégico das suas subsidiarias e à gestão do 

marketing internacional; 4 Proposta de esquema conceitual, com base na literatura sobre 

orientação para mercado e gestão da co-criação de valor; 5 Aspectos metodológicos referentes 

ao desenvolvimento dos estudos de caso múltiplos e procedimentos de coleta de dados; 6 

Estudo de casos múltiplos, os diferentes aspectos que envolvem as empresas entrevistadas, 

dados coletados no estudo de caso, análise dos dados, resultados da pesquisa de campo; 7 

Considerações finais, com uma discussão sobre as limitações do estudo e recomendações de 

novas pesquisas na área. 
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A estrutura deste estudo é representada na figura 1.  

 

Figura 1 - Estrutura do estudo 

Fonte: Adaptado de Rocha (2007) 
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2 ORIENTAÇÃO PARA MERCADO E CO-CRIAÇÃO DE VALOR 

 

Nesta seção, a revisão da literatura tem como foco o entendimento da evolução do 

marketing para marketing de relacionamento, os conceitos fundamentais do marketing 

responsáveis por essa evolução, levando em conta o avanço da tecnologia da informação, o 

surgimento das mídias segmentadas e o desenvolvimento de novos modelos de 

relacionamento. Além disso, faz-se uma análise dos temas orientação para mercado e gestão 

da co-criação de valor.  

Com relação à orientação para mercado, o objetivo é entender, na visão de vários 

autores, o conceito e a sua aplicação nas empresas. O tema gestão da co-criação de valor é 

abordado por meio de diferentes aspectos, entre eles, a discussão sobre o conceito e a 

estratégia adotada pelas empresas para sua implementação. Por fim, é apontado o esquema 

proposto de gestão da co-criação de valor junto aos clientes. 

 

2.1 A Evolução do marketing e os novos conceitos 

 

Durante as últimas seis décadas, o marketing evoluiu significativamente. Seus 

conceitos evoluíram do foco na gestão de produtos, nas décadas de 1950 e 1960, para o foco 

na gestão do cliente, nas décadas de 1970 e 1980. Logo depois, em 1990 e 2000, acrescentou-

se a seu estudo a disciplina de gestão de marca. Esse dinamismo do marketing, atrelado a 

mudanças do mercado, dos clientes e dos concorrentes, provoca o surgimento contínuo de 

novos conceitos e ferramentas, conforme mostra a figura 2.  
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Figura 2 - A evolução dos conceitos de marketing 

Fonte: Kotler, Kartajaya, Setiawan (2010, p. 32).  

 

Para Kotler, Kartajaya, Setiawan (2010), o marketing gira em torno de três 

disciplinas, a gestão de produtos, a gestão de clientes e a gestão de marcas, que, dispostas ao 

longo do tempo, demonstram a contínua adaptação dos conceitos de marketing a diferentes 

épocas da vida humana. Na gestão de produtos, o marketing era visto como apoio à produção. 

Nesse período, entre 1950 e 1960, com a economia aquecida, a função do marketing se 

limitava a orientações táticas. Nas duas décadas seguintes, 1970 e 1980, denominadas pelo 

autor de épocas de incertezas, com a demanda de produtos mais escassa e os consumidores 

mais inteligentes, os profissionais de marketing foram forçados a refletir cada vez mais e a 

criar novos conceitos, evoluindo para a gestão de clientes. Neste cenário ocorreu a introdução 

do marketing estratégico, que marcou o nascimento do Marketing 2.0 (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN 2010, p.31). 

No final da década de 1980, com a intensificação da globalização, o avanço da 

tecnologia e o surgimento da Internet, os consumidores se tornaram mais conectados e bem 

informados. Essas mudanças provocaram a expansão dos conceitos de marketing, com o 

surgimento de conceitos como o de marketing emocional, marketing experimental e valor de 

marca. Nessa trilha, a marca passa a ter um valor importante na mente dos consumidores e os 

profissionais de marketing, ao redor do mundo, passam a focar suas atividades na gestão das 

marcas.  

Entretanto, segundo Kotler, Kartajaya, Setiawan (2010), as mudanças não pararam e 

a expectativa é a de que o futuro do marketing seja horizontal, e não mais vertical. Isto quer 
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dizer que os consumidores possivelmente acreditem mais nos relacionamentos horizontais que 

nos verticais. Segundo esta visão, os consumidores depositariam mais confiança uns nos 

outros do que nas empresas. Em recente pesquisa realizada pela Nielsen Global Survey 

(2009), cerca de 90% dos consumidores entrevistados confiavam nas recomendações de 

pessoas conhecidas e 70% dos consumidores acreditavam nas opiniões de outros 

consumidores postadas na Internet.    

Desta forma, é possível dizer que o marketing não é apenas algo que seus 

profissionais fazem com os consumidores; os consumidores também estão fazendo marketing 

para outros consumidores ((KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN 2010, p.36). Este fato 

reforça o conceito de marketing horizontal e a necessidade de entendimento de como os 

consumidores interagem, cada vez mais, com a co-criação, a “comunização” e o 

desenvolvimento da personalidade da marca, conforme demonstra a figura 3. 

 

Figura 3 - O futuro do marketing 

Fonte: Kotler, Kartajaya, Setiawan (2010, p.32). 

 

   Cada um dos conceitos apontados, como o futuro do marketing, são, segundo os 

autores, “pedras fundamentais das futuras práticas do marketing”. 

Sobre a co-criação, termo criado por C.K. Prahalad (2004), em A nova era da 

Inovação, o autor descreve esse conceito como uma nova abordagem da inovação, que ocorre 

por meio da colaboração entre os diferentes stakeholders da empresa, que envolvem 

consumidores, fornecedores e parceiros, interligados por uma rede, com objetivo de gerar 

valor para todos os envolvidos. Segundo Kotler, Kartajaya, Setiawan (2010), um dos 
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benefícios para as empresas é o fato de a co-criação ocorrer na rede horizontal de 

consumidores, o que estimula a confiança e entrega valor para os participantes. 

A “comunização” ocorre à medida que os consumidores se conectam uns com os 

outros e formam comunidades. Estas conexões podem ser estimuladas pela web, por um líder 

ou por uma ideia. E, para a empresa obter vantagem neste novo modelo de relacionamento, é 

preciso que ela tenha em mente o fato de que as comunidades existem para servir aos 

consumidores e não às empresas.  

Por último, o conceito de desenvolvimento de personalidade da marca está atrelado à 

autenticidade de uma marca. Pine e Gilmore (2007), em seu livro sobre autenticidade da 

marca, afirmam que os consumidores, ao verem uma marca, avaliam imediatamente se ela é 

verdadeira ou falsa. No futuro do marketing, segundo os autores, as empresas devem 

desenvolver a verdadeira personalidade da marca, pois, de outra forma, perderão a 

credibilidade. Segundo Kotler (2010), no mundo horizontal dos consumidores, perder a 

credibilidade significa perder os consumidores.  

A evolução desses conceitos é responsável pelo surgimento do marketing 3.0. Nele, 

entende-se que é importante definir com clareza a identidade de uma marca, fortalecê-la com 

integridade autêntica, para se construir uma imagem forte, e desenvolver um marketing 

focado na atenção em recuperar a confiança dos consumidores. No marketing 3.0 a conversa é 

a nova propaganda (KOTLER, 2010, p.72). 

Como o tema deste estudo é a gestão da aplicação do conceito de co-criação de valor 

junto a clientes, é importante salientar que o público alvo, objeto do estudo, é o cliente e que a 

segmentação do público encaminha a discussão para o tema marketing de relacionamento.  

Por definição, a co-criação de valor deve gerar um relacionamento dos clientes com a 

empresa, para que, juntos, possam identificar necessidades específicas e criar valor, para ser 

convertido em benefício para o cliente e em lealdade à marca para a empresa.  

A revisão teórica sobre marketing de relacionamento aponta para a evolução de 

alguns conceitos de marketing que se fundiram com marketing de relacionamento. Vavra 

(1993), por exemplo, criou o conceito de pós-marketing, ou aftermarketing, que refletiria o 

objetivo de se construir relacionamentos duradouros com os clientes. Para Peppers e Rogers 

(2005), o conceito de marketing individual, ou marketing one-to-one, representa um novo 

marketing, voltado para a construção de relacionamentos individuais com cada cliente. Já para 

Mckenna (1993, p.69), “o marketing de relacionamento representa uma forma de integrar o 

cliente à empresa, criando e sustentando o relacionamento entre a empresa e o cliente”. 
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Rocha (2007, p. 88), em sua tese de doutorado sobre Marketing de Relacionamento e 

Competitividade no Mercado Empresarial, definiu marketing de relacionamento como “(...) 

instrumento de gestão, baseado na orientação para o mercado, que busca estabelecer um 

relacionamento profundo e duradouro com os públicos de interesse, como forma de obter 

vantagem competitiva sustentável”.  

Assim, é possível afirmar que a co-criação tem como origem a gestão de produtos 

(KOTLER, 2010) e também o marketing de relacionamento (ROCHA, 2007). Uma vez que a 

gestão da co-criação de valor está baseada na orientação para mercado, ela busca estabelecer 

um relacionamento profundo e duradouro com os clientes, com objetivo de identificar 

necessidades e oferecer benefícios, como forma de obter vantagem competitiva sustentável. 

 

2.2 Orientação para o mercado 

 

Jaworski e Kohli (1990), em seu artigo sobre orientação para mercado, apontam o 

uso do termo “orientação de mercado” como uma tentativa da organização de implementar os 

conceitos de marketing. Para melhor detalhar esse ponto de vista, os autores apontam os 

pilares da definição do conceito de marketing - foco no consumidor, coordenação de 

marketing e rentabilidade, descritos por Kotler (1988) - como sendo limitados, no seu valor 

prático, e concluem que uma organização orientada para o mercado é aquela em que os três 

pilares do marketing se manifestam operacionalmente:  

- O foco no consumidor é apontado por Jaworski e Kohli (1990) como o pilar 

central da orientação para mercado. Para eles, as definições de ações junto ao 

consumidor devem estar baseadas em inteligência de mercado, sobre suas 

necessidades e preferências. Segundo Houston (1986 apud JAWORSKI E KOHLI, 

1990), a inteligência não deve estar concentrada apenas nas necessidades atuais, mas 

também nas necessidades futuras. Esse conhecimento permitiria à empresa 

desenvolver ações que antecipassem as necessidades do consumidor.  

- A coordenação de marketing é vista de forma multidisciplinar. A orientação para 

mercado não é responsabilidade apenas do departamento de marketing, as ações 

envolvem vários departamentos, sendo esse um dos maiores desafios. Segundo 

Jaworski e Kohli (1990), a empresa é orientada para mercado quando possui 

capacidade de resposta às informações obtidas por meio da inteligência de mercado, 
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que deve envolver vários departamentos da empresa, com o objetivo comum de 

responder às tendências de marketing. 

- A rentabilidade é vista como uma consequência da orientação para mercado e não 

como parte dela. Este ponto vista é reforçado por Levitt (1969), que apresenta forte 

objeção ao conceito de rentabilidade como um componente isolado da orientação de 

mercado.   

 Desse modo, a orientação de mercado estaria concentrada na operacionalização dos 

dois pilares do conceito de marketing. O foco no consumidor e a coordenação de marketing 

deveriam estar presentes em toda a organização e ter capacidade de resposta às necessidades 

dos consumidores, baseando-se em inteligência de mercado.  

A necessidade de envolvimento dos diferentes departamentos da empresa também é 

abordada por Shapiro e Sviokla (1994, p. 16). Para os autores, a orientação para mercado é 

alcançada pela comunicação de preocupações e exigências de clientes, em todos os níveis da 

organização. Para atingir esta meta, os gerentes deveriam combater a tendência natural que as 

organizações apresentam de atuarem com foco nos objetivos internos.  

A ênfase sobre a necessidade de envolver todos os níveis da organização também é 

apontada por Narver e Slater (1990, p. 20). Para os autores, a orientação para mercado 

apresenta três componentes principais: orientação para clientes, orientação para a 

concorrência e orientação interfuncional. Na orientação para clientes, os autores apontam a 

aquisição de informação sobre os clientes no mercado e a disseminação das informações na 

organização como pontos importantes para a estratégia de orientação para mercado. Sobre a 

orientação para a concorrência, eles afirmam que o foco é conhecer os concorrentes, para que, 

baseada neste conhecimento, a empresa mantenha a vantagem competitiva no mercado. A 

orientação interfuncional consiste, segundo os autores, em esforços coordenados entre 

departamentos da empresa, que vão além da área de marketing. 

Outros aspectos são considerados por George Day (2001) para se definir a orientação 

para mercado. Para o autor, uma empresa é orientada para mercado quando demonstra uma 

capacidade mais elevada para compreender, atrair e manter clientes importantes. Ele utiliza a 

expressão “mais elevada” para reforçar o fato de que, em mercados competitivos, é 

importante superar os concorrentes.   

Day (2001, p. 20) apresenta um modelo com elementos que permitem às empresas 

compreender, atrair e manter clientes. Para o autor, as empresas orientadas para mercado 
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apresentam três elementos-chave: cultura orientada para fora, aptidões para sentir o mercado e 

estrutura; conforme demonstra a figura 4.  

 

Figura 4 - Elementos de uma Orientação para Mercado 

Fonte: Day (2001, p. 20) 

 
A cultura orientada para fora é mais do que um discurso, ela deve refletir crenças, 

valores e comportamentos dominantes, enfatizando o valor superior para o cliente e a busca 

contínua de novas fontes de vantagem competitiva. Um exemplo da importancia da cultura 

citado por Day (200, p. 21) é o da empresa Scandinvian Airline System. Seu presidente, Jan 

Carlson, na época de sua gestão, chamava a atenção para os “milhões de momentos da 

verdade”, que são determinantes na experiência dos clientes quando interagem com a 

tripulação das aeronovas, os agentes que vendem as passagens, os carregadores e o pessoal de 

balcão. Como conclusão, o autor afirma que o fato de as pessoas empregarem um valor 

superior no relacionamento com os clientes depende de incentivo, instrumentos e cenário 

organizacional corretos.  

As aptidões para sentir o mercado vão além do aspecto cultural, permitem às 

empresas estarem aptas para estabelecer relações estreitas com os clientes importantes e o 

mercado. A clareza de sua visão estratégica as ajuda a criar estratégias que antecipem os 
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riscos e as oportunidades do mercado, ao invés de reagir a eles. A empresa americana Intuit,  

fundada em 1983, é um exemplo de como as aptidões contribuiem para o sucesso da empresa. 

Estas aptidões possibilitaram que um dos seus produtos, o Quicken, um software de finanças 

pessoais, lançado em 1993, tivesse, em 1998, 75% do mercado,  concorrendo com a Microsoft 

e com outras empresas. Nesse caso, o ponto chave da Intuit era a capacidade de sentir o 

mercado, ouvindo não apenas os clientes mas também os não clientes, realizando visitas na 

residencia dos clientes, para entender como eles instalam e utilizam o software. Cabe lembrar 

que tanto a assistência aos clientes como o atendimento a eles são importantes fontes de 

coleta de dados (DAY, 2001, p. 23). 

A estrutura possibilita à organização inteira antecipar e responder às mudanças 

exigidas pelos clientes, nas condições do mercado. Ela inclui uma estrutura organizacional 

adaptável, com sistemas de suporte, controles, medidas e políticas de recursos humanos 

alinhadas com uma política de valor superior. Um exemplo de estrutura é o programa 

desenvolvido para o lançamento do Saturn, da General Motors, em que a estrutura orientada 

para um mercado com forte cultura de qualidade e aptidões de relacionamento, desenvolvidas 

pela equipe, posicionaram o carro em um mercado altamente competitivo.  

Como suporte aos três elementos acima, existe ainda uma base de conhecimento e 

informações sobre os clientes e concorrentes compartilhada em toda a empresa.  

O resultado da conjugação e adequação de cultura, aptidões, estrutura e base de 

conhecimento é o que gera a capacidade superior para compreender, atrair e reter clientes 

valiosos, o que representa a própria definição de orientação para mercado (DAY, 2001, p. 21). 

A revisão da literatura sobre a definição de uma empresa orientada para mercado 

aponta, em especial, um aspecto em comum: a inteligencia de mercado, para  Jaworski e 

Kohli (1990), e a base de conhecimento compartilhada sobre os clientes, para Day (2001). 

Jaworski e Kohli (1990) afirmam que a orientação para mercado é bem sucedida 

quando se implementam ações a partir da capacidade de resposta da inteligência de mercado. 

Para o autor, essa inteligência não deve trabalhar apenas com informações sobre as 

necessidades atuais dos consumidores, mas também com as necessidades futuras.   

Para Day (2001), a base compartilhada de conhecimento, gerada a partir da 

integração dos aspectos culturais da empresa, das suas aptidões e da estrutura, permite à 

empresa entregar valor ao cliente e estar à frente da concorrência. 

A base de conhecimento favorece também a atuação das empresas em mercados 

globais, à medida que esses mercados se tornam cada vez mais globais e menos locais. 

Segundo Day (2001, p. 35), essas empresas estão menos ligadas à geografia e mais 
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preocupadas com o perfil dos clientes, o que estimula a criação de métodos eficazes para 

conhecer os mercados locais e gerar conexão com eles. 

Para conhecer os mercados, é preciso gerar a habilidade de compreensão, para que a 

empresa seja capaz de perceber oportunidades, prever o movimento dos concorrentes e tomar 

decisões baseadas em fatos (DAY, 2001, p. 28). A percepção de oportunidades está no 

esforço contínuo de encontrar soluções para os clientes, por meio de uma visão criativa do 

mercado e da cultura dos principais líderes da empresa. Porém, apenas perceber as 

necessidades dos clientes não é suficiente, é necessário prever a movimentação dos 

concorrentes e ser eficiente na coleta das informações de mercado e na disseminação dessas 

informações na empresa.  

Por último, com relação à tomada de decisão com base em fatos, as empresas 

orientadas para mercado tomam suas decisões baseando-se em informações sobre o 

comportamento real dos clientes e concorrentes. Elas também buscam informações que 

oferecem critérios de oportunidade com relação à estrutura do mercado, aos critérios de valor 

para os clientes, à forma com que os concorrentes irão reagir, e sobre a economia de mercado, 

ou seja, sobre quem são os clientes mais lucrativos e como a empresa esta ganhando dinheiro.  

Além do esforço de compreensão do mercado, Day (2011) reforça que a empresa 

movida pelo mercado está mais apta a atrair e reter clientes mais importantes e valiosos. Um 

ponto levantado pelo autor é a necessidade de se entregar valor superior aos clientes. E isso só 

acontece quando a empresa conhece profundamente seus mercados-alvo, seus diferentes 

públicos, e busca reconhecer os pontos aos quais os clientes dão mais valor. Porém, somente a 

satisfação das necessidades dos clientes não basta. Essa satisfação precisa ser convertida em 

relacionamento e lealdade, entendendo-se por lealdade a intenção dos clientes de comprarem 

novamente da empresa e a disposição para pagarem um preço mais elevado que o dos 

produtos dos concorrentes, entre outros pontos.  

Por último, as empresas orientadas para mercado, as quais têm a capacidade de atrair 

e manter clientes valiosos, de um modo geral, alavancam seus investimentos gerando maior 

lucratividade, na medida em que fazem melhores investimentos em longo prazo. Neste caso, 

as empresas levam em conta o fato de que o processo de desenvolvimento de um cliente leal 

leva tempo e a construção desse relacionamento depende diretamente do investimento em 

marketing. 

Neste estudo, é discutido como a visão estratégica de uma empresa orientada para 

mercado, envolvendo a habilidade superior de compreensão do mercado, e a capacidade para 

atrair e manter clientes valiosos favorecem a gestão da co-criação de valor junto aos clientes. 
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Também busca-se entender como a orientação para mercado e a co-criação de valor podem 

ser vistos como um objetivo único para a empresa multinacional, à medida que o primeiro cria 

a cultura de conhecimento e atendimento das necessidades dos clientes e o segundo representa 

uma ferramenta para se conhecer e atender as necessidades dos clientes. 

 

2.3 Valor e vantagem competitiva 

 

Os conceitos de valor e vantagem competitiva estão presentes no dia a dia das 

organizações que, em cenários cada vez mais competitivos, possuem como missão oferecer 

valor aos clientes como forma de obter vantagem competitiva. Segundo os autores Kotler e 

Keller (2012, p.35) “a missão de qualquer negócio é fornecer valor ao cliente sem abrir mão 

do lucro”. De acordo com Peppers e Rogers (2005), o valor que a empresa sempre criará é o 

valor que vem dos clientes, o que a empresa já conhece e o que terá no futuro.  

Os clientes estão cada vez mais bem informados, possuindo ferramentas para 

conhecer os valores ofertados no mercado e também buscar alternativas. Neste cenário, onde 

o cliente é um agente ativo, é importante o entendimento sobre o que é valor para este cliente.  

A revisão da literatura apresenta uma multiplicidade de conceitos sobre valor. Na 

literatura a respeito de Marketing, a abordagem sobre valor está associada à percepção do 

consumidor. Segundo Woodruff (1997), valor para o cliente é a percepção e a avaliação do 

mesmo sobre a capacidade de um produto satisfazer as suas necessidades, sendo que a 

avaliação ocorre mais com base nos atributos do produto do que nas suas características e 

preço.  

Para Kotler e Keller (2012, p.131), o valor percebido pelo cliente é a diferença entre 

a avaliação que o cliente faz de todos os benefícios e custos relativos a um produto e suas 

possíveis alternativas a ele. Segundo os autores, os clientes buscam maximizar o valor com 

base nos custos envolvidos e nas limitações de conhecimento, mobilidade e renda. Desta 

forma, os clientes estimam qual oferta entrega o maior valor percebido e agem com base nesta 

estimativa. A figura 5 apresenta as determinantes do valor percebidas pelo cliente, segundo 

Kotler e Keller (2012). 
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Figura 5 - Determinantes do valor percebido pelo cliente 

Fonte: Kotler; Keller (2012, p. 131) 

 

Segundo os autores, a avaliação dos clientes de todos os benefícios e custos resulta 

no valor percebido. O benefício total para o cliente é o valor monetário de um conjunto de 

benefícios econômicos, funcionais e psicológicos, que os clientes esperam em função de 

produto, pessoal e imagem. O custo total, para o cliente, envolve um conjunto de custos, 

incluindo custos monetários, energia física e psicológica. Desta forma, segundo Kotler e 

Keller (2012), o valor percebido pelo cliente se baseia na diferença entre o que o cliente 

obtém de benefícios e os custos envolvidos nas diferentes opções possíveis. Ainda segundo os 
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autores, a empresa pode elevar o valor da oferta para o cliente por meio da combinação entre 

os benefícios funcionais e/ou emocionais e a redução de um ou mais tipos de custos.    

A abordagem de benefícios e custos para determinação de valor também é feita por 

Churchill e Peter (2005). Os autores dividem os benefícios em funcionais, sociais, pessoais e 

de experiências. Para eles, os benefícios funcionais são tangíveis, os sociais são atribuídos a 

respostas positivas no ambiente social, os pessoais, a respostas positivas quando da utilização 

do produto e, por último, os benefícios relacionados à experiência também são uma referencia 

positiva atrelada ao uso do produto. Com relação aos custos, os autores classificam os custos 

em monetários, temporais, psicológicos e de comportamento.  

Em resumo, o valor percebido pode variar de cliente para cliente, dependendo do 

momento da compra, do produto e da experiência de uso do consumidor. Woodruff (1977, 

p.147) afirma que, para as empresas entregarem valor para os clientes, necessitam responder a 

questões como: (1) Quem são os clientes relevantes para a empresa? (2) Quais são as 

dimensões valorizadas por esses clientes? (3) Como a empresa entrega o que os clientes 

valorizam? (4) Por que a empresa entrega dessa maneira? (5) O que o consumidor valorizará 

no futuro? 

Uma proposta de sistematização das atividades da empresa para avaliar o valor 

percebido também é apresentada por Toledo e Goldstein (2001, p. 8-10). Para os autores, essa 

avaliação envolve sete etapas: 

1. Selecionar os clientes a serem avaliados; 

2. Averiguar o que os clientes selecionados valorizam; 

3. Verificar o que os clientes selecionados priorizam; 

4. Auferir o quão bem a empresa entrega valor para seus clientes; 

5. Analisar os resultados obtidos; 

6. Propor soluções para melhorar o valor entregue; 

7. Implementar e acompanhar ações e monitorar o mercado. 

Desta forma, é possível afirmar que o processo de criação de valor e a entrega para o 

cliente são dinâmicos e complexos, sendo imperativo para as organizações conhecerem seus 

clientes, o que valorizam, como a empresa entrega estes valores, quais os resultados e a visão 

de futuro, como melhorar a proposta de valor e a forma de entrega de valor. 

 

Para Woodruff (1997), a vantagem competitiva de uma empresa pode ocorrer por 

meio da entrega de valor. Hamel e Prahalad (1995, p. 235-236) recomendam que uma 

empresa deva se concentrar em suas competências específicas, aquelas que realmente fazem 
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diferença para os clientes. Juntas, elas se convertem em competências essenciais, devendo 

possibilitar a criação de valores perceptíveis pelos clientes. 

A vantagem competitiva vinculada à criação e entrega de valor para o cliente 

também é discutida por Treacy e Wiersema (1995). Os autores apresentam três formas de 

desenvolvimento de valor e vantagem competitiva por meio de disciplinas de valor, quais 

sejam: excelência operacional, liderança em produtos e intimidade com o cliente; conforme 

resume o quadro 1. 

 

Quadro 1 - Disciplina de valor 

Fonte: Adaptado de Treacy e Wiersema (1995) 

 

Segundo os autores, para ser competitiva, a empresa precisa ser superior aos 

concorrentes em uma determinada disciplina de valor (excelência operacional, liderança 

tecnológica ou intimidade com o cliente) e suficientemente competente nas outras duas. Na 

excelência operacional, os processos envolvem a entrega de produtos básicos, a organização 

apresenta uma estrutura centralizada e os sistemas administrativos são padronizados. Na 

liderança tecnológica, o foco é o desenvolvimento de produtos e a exploração de mercado, a 

organização possui uma estrutura mutável e os sistemas administrativos estão voltados para a 

inovação e o sucesso. Na intimidade com o cliente, o foco é o desenvolvimento de soluções, 

gerenciamento de resultados e relacionamento com os clientes, a organização possui uma 

estrutura descentralizada e os sistemas medem o valor do cliente e a administração dos 

resultados.  

Neste estudo, para melhor adequação da revisão da literatura à pesquisa de campo, o 

conceito de disciplina de valor, apresentado por Treacy e Wiersema (1995), foi nomeado de 

construção de vantagem competitiva. 
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2.4 A Gestão da Co-criação de Valor 

 

A literatura apresenta pouco conhecimento sobre como os consumidores se engajam 

na co-criação de valor (PAYNE, STORBACKA, FROW, 2008). Tradicionalmente, as 

empresas oferecem bens e serviços e os consumidores adquirem esses bens e serviços. Hoje, 

os consumidores podem se envolver em cada estágio, desde o desenvolvimento do design até 

a entrega do produto. Esta forma de diálogo pode ser vista como um processo interativo de 

aprendizado em conjunto, entre empresa e consumidores (BALLANTYNE, 2004).  

Para Lusch e Vargo (2006), a co-criação de valor é um objetivo desejável para as 

empresas, pois pode ajudar a identificar consumidores, seus pontos de vista, e a melhorar seus 

processos, a partir das necessidades e desejos desses consumidores.  

Para Payne, Storbacka e Frow (2008), a co-criação pode ser vista de diferentes 

formas, sendo que uma delas diz respeito a como a empresa pode gerir a co-criação de valor, 

por meio de processos que podem melhorar a compreensão da co-criação de valor, com base 

no pressuposto de que “o cliente é sempre um co-criador de valor: não há valor até que a 

oferta é usada ou vivenciada e a percepção é essencial para determinar o valor” (VARGO; 

LUSCH, 2006, apud PAYNE, STORBACKA, FROW, 2008, p. 84). 

Ferreira e Simpson (2011), em um artigo publicado no EnANPAD (2011), discutem 

a co-criação de valor a partir de duas vertentes. Uma explora os princípios da co-criação de 

valor enquanto um componente central da lógica do serviço-dominante em marketing 

(VARGO; LUSCH, 2004). A outra vertente aponta a co-criação como uma competência de 

marketing para criar valor e, assim, alcançar a vantagem competitiva (PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2004). Apesar das diferenças, os autores Ferreira e Simpson identificam 

uma mesma nova linha de pesquisa sobre o tema, a qual aborda a questão de como gerenciar e 

organizar as atividades de marketing para a implementação do conceito de co-criação de 

valor.    

Nessa trilha, traçada por Payne, Storbacka e Frow (2008) e Ferreira e Simpson 

(2011), este estudo aborda a gestão da co-criação de valor nas empresas multinacionais 

estrangeiras e brasileiras, a partir dos processos envolvendo as atividade de marketing e suas 

ferramentas.  

Para o entendimento e a gestão do conceito de co-criação, Payne, Storbacka e Frow 

(2008) desenvolveram um modelo baseado na estrutura do relacionamento entre empresas e 

consumidores, colocando as empresas e os consumidores no mesmo nível de importância.    
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Uma das perspectivas de gestão do processo de co-criação está relacionada com o 

tipo de experiência que a empresa oferece ao consumidor. Estas experiências podem ter 

ênfase emocional, cognitiva ou comportamental. Do ponto de vista do consumidor, o valor só 

é criado quando a experiência for personalizada. Neste sentido, é a experiência que define o 

que é valor para o consumidor (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004, p. 172).  

Segundo Payne, Storbacka e Frow (2008), a construção do modelo prevê diferentes 

formas de experiências ou relacionamentos gerados com consumidores. A primeira 

experiência, ou relacionamento, é o engajamento emocional do consumidor, por meio da 

propaganda e de atividades promocionais (exemplo: Club Med criou um forte apelo 

emocional através de uma propaganda altamente diferenciada). A segunda tem como base o 

conceito de self-service, isto é, a transferência de trabalho para o consumidor (exemplo: Ikea). 

A terceira ocorre quando o fornecedor oferece uma experiência e o consumidor é parte deste 

contexto (exemplos: a Disney, com o desenvolvimento de um “teatro” para criar experiência 

agradáveis para seus clientes). A quarta experiência ocorre quando o cliente autosseleciona 

uma escolha de processos prescritos pelo fornecedor (exemplo: Citibank, com o seu Call 

Center preparado para atender os clientes em qualquer situação). A quinta ocorre quando o 

cliente e o fornecedor exercem a atividade de codesign de produtos (exemplo: Intuit, produtos 

de software financeiros, em que todos os funcionários são treinados como “posto de escuta” 

para obter insights dos clientes e desenvolver mudanças nos produtos). 

 

2.4.1 O modelo conceitual de co-criação de valor 

O modelo conceitual de co-criação, desenvolvido por Payne, Storbacka e Frow 

(2008), foi motivado por uma investigação sobre como as empresas podem criar vantagem 

competitiva por meio do desenvolvimento de melhores abordagens para a gestão da co-

criação de valor. Nesse modelo, apresentado na figura 6, os autores exploram a natureza da 

co-criação de valor, desenvolvendo um mapa conceitual a partir da síntese de diversos 

conceitos de co-criação de valor, como a pesquisa, a discussão sobre o que é valor para o 

consumidor e o marketing de relacionamento, e fornecem novas ideias sobre a gestão do 

processo da co-criação de valor. 



23 
 

 

Figura 6 - Modelo Conceitual Para Co- Criação de Valor 

Fonte: Payne, Storbacka e Frow (2008, p. 4).  

 

O desenvolvimento do modelo conceitual teve início com a centralização dos 

processos de co-criação. Vargo e Lusch (2004 apud PAYNE, STORBACKA E FROW, 2008) 

enfatizam que o marketing deve ser visto como um conjunto de processos e recursos com os 

quais a empresa procura criar valor. 

Os processos desenvolvidos incluem procedimentos, tarefas, mecanismos, atividades 

e interações que apoiam a co-criação de valor. Eles se dividem em três tipos:  

- Processos de criação de valor para o consumidor - desenvolvidos para gerenciar 

as atividades dos consumidores; 

- Processos de criação de valor para a empresa - desenvolvidos para gerenciar o 

negócio e as atividades com os consumidores; 

- Processos de interação - desenvolvidos para gerenciar a relação entre a empresa e 

os consumidores. 

Estes três tipos de processos formam a base do modelo de co-criação, apresentado na 

figura 6. Segundo os autores, esse modelo ilustra um conjunto interligado de processos e o 

curso da co-criação.  

Além dos processos, neste modelo de co-criação de valor, são apresentados dois 

importantes eixos que determinam o curso da co-criação. O primeiro eixo é o que os autores 

denominam de aprendizagem do cliente e o segundo é o que denominam aprendizagem da 

organização. 
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- Aprendizagem do cliente - considera a experiência um ponto importante nas 

cognições, emoções e comportamento do consumidor durante o relacionamento. Esses 

elementos envolvem o pensar, o sentir e o fazer do consumidor, enquanto partes integrantes 

do processo de co-criação de valor. Nesta aprendizagem, o papel da empresa é promover 

encontros ou pontos de contato com seus clientes que os estimulem a interagir com a empresa. 

Para entender as cognições, emoções e comportamentos, em um conceito mais amplo, as 

empresas devem mudar o seu foco de comunicação de marketing, da atenção para o dialogo 

com os clientes e/ou consumidores.    

- Aprendizagem da organização - baseada no processo de criação de valor, não 

deve estar focada apenas em dados concretos, como pesquisa de satisfação dos clientes, mas 

deve também incorporar uma profunda compreensão das experiências dos clientes. Este 

entendimento das experiências provocadas pelo relacionamento com os clientes é o que os 

autores chamam de co-criação.  

Na perspectiva da organização, para o processo de “aprendizagem”, o modelo 

destaca a co-criação de oportunidades, o planejamento, a implementação e as métricas. 

A co-criação de oportunidades são as opções estratégicas que a empresa adota. Para 

Payne, Storbacka e Frow (2008), é possível identificar três tipos de oportunidades, que devem 

ser escolhidas pelas empresas de acordo com o tipo de indústria a que pertencem e com a base 

de clientes que possuem: 

- Oportunidades oferecidas por avanços tecnológicos (por exemplo, banda larga, 

TV digital e serviços móveis de terceira geração) criam novas  

maneiras com que as empresas se relacionam com seus clientes. Por exemplo, o iPod instigou 

uma mudança dramática na forma como os consumidores se relacionam com a compra e o 

armazenamento de músicas; 

- Oportunidades oferecidas pelas mudanças na lógica da indústria levam à 

transformação de alguns segmentos de mercado, muitas vezes impulsionados pelo 

desenvolvimento de novos canais de atendimento, como os canais eletrônicos; 

- Oportunidades oferecidas pelas mudanças nas preferências dos clientes são as 

decorrentes, por exemplo, dos estilos de vida.  Segundo os autores, as empresas devem estar 

constantemente à procura de oportunidades, com base nas alterações de preferências e de 

estilo de vida dos clientes. Por exemplo, a última década assistiu à tendência de uma maior 

individualidade das pessoas.  

Com relação ao planejamento, em modelos tradicionais de estratégia de negócio, as 

empresas tomam decisões e fazem escolhas com base em uma visão “de dentro para fora”. 
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Segundo os autores, o planejamento para co-criação ocorre “de fora para dentro”, uma vez 

que começa a partir de uma compreensão do que é valor para o cliente e exige uma mudança 

na lógica dominante no marketing das empresas de “produzir, vender e entregar serviços” 

para "ouvir, customizar e co-criar”. 

Segundo Payne, Storbacka e Frow (2008), a implementação da estratégia de co-

criação deve ter início a partir de um protótipo. O número de opções para estabelecer 

relacionamento com os clientes é grande. O desenvolvimento do protótipo na forma de 

ambientação, encontros e conteúdo permite a realização de testes ou a implementação de 

operações mais rápidas. O desenvolvimento de métricas é outro ponto chave para as 

empresas. Há uma preocupação em medir e monitorar o desempenho dos relacionamentos 

com os clientes. As métricas devem medir e avaliar o valor potencial de relacionamento de 

co-criação com o cliente, a forma como o valor é criado e entregue ao longo do tempo e a 

forma como a relação entre empresa e cliente se desenvolve. 

Por fim, cabe salientar que as setas no meio da figura 6 representam diferentes 

formas de interação entre a empresa e o consumidor. As setas entre os processos do 

consumidor e o “aprendizado do consumidor” indicam o engajamento do cliente no “processo 

de aprendizagem”, baseado na experiência do consumidor. 

Este “aprendizado do consumidor”, por sua vez, tem impacto sobre como o 

consumidor irá se envolver em futuras atividades de co-criação com a empresa. 

Da mesma forma, as setas, na figura 6, entre os processos da empresa e o 

“aprendizado organizacional” indicam que a empresa aprende mais sobre o consumidor, gera 

mais oportunidade e pode melhorar ainda mais as experiências de relacionamento, 

aumentando a co-criação com este consumidor.  

Os autores Payne, Storbacka e Frow (2008) demonstram em detalhes um exemplo 

prático de gestão da co-criação de valor. O desenho do modelo tem como abordagem o 

mapeamento detalhado dos processos que envolvem o cliente, a empresa e os momentos de 

interatividade entre eles. Para o desenvolvimento desse processo de mapeamento, os autores 

buscaram respaldo em um recente trabalho desenvolvido por Lusch e Vargo (2006, p. 10). 

Com base em uma pesquisa de campo junto a uma empresa de viagens, Payne, 

Storbacka e Frow (2008) demonstram como um mapa do processo de interatividade cliente e 

empresa pode ajudar a identificar oportunidades de co-criação. 

A figura 7 ilustra os processos de integração entre a empresa e os clientes de uma 

empresa de viagem da Europa, na sua divisão de viagens de fretamento, com foco no público 

em geral.  
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O objetivo dessa empresa era obter um maior relacionamento com os clientes ao 

longo do tempo. Neste exemplo, o público alvo, segmentado para a aplicação do conceito de 

co-criação, são os clientes identificados como mais importantes.  

 

Figura 7 - Mapa do consumidor, empresas e processos interativos 

Fonte: Payne, Storbacka e Frow (2008, p. 10).  

 

O mapa apresentado na figura 7 foi desenvolvido com base nas informações obtidas 

durante um workshop realizado com gerentes e funcionários da linha de frete da empresa de 

viagem, que envolveu 18 funcionários, em dois workshops de um dia. Todos os participantes 

possuíam larga experiência no setor. Eles representavam diferentes áreas da empresa, como 

marketing, vendas, atendimento ao cliente, controle e finanças, operações e desenvolvimento 

de produtos. Estes funcionários foram selecionados de modo a representar diferentes níveis da 

organização. Nesses workshops, os participantes foram estimulados a mapear os processos de 

um determinado tipo de cliente. Conforme afirmam os autores, as necessidades e 

preocupações dos clientes foram analisadas e cada processo de interatividade foi projetado 

com base nessa discussão. 

Diferentes categorias de interatividade foram exploradas. Os processos dos clientes 

denominados “objetivos na vida” e “planos de viagens” dão ênfase à interatividade por meio 

da comunicação (ex: propaganda e material informativo) e à interatividade por meio de 
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serviços (ex: consultoria de viagem e solicitação de contato). Conforme caminha o processo 

do cliente, a ênfase do marketing muda para apoiar os clientes durante a interatividade no uso 

do serviço (ex: material com informações/dicas, check lists e mapas) e no acompanhamento 

pós-viagem. 

Segundo Payne, Storbacka e Frow (2008), os processos que envolvem a empresa são 

realizados por várias áreas independentes, o que reforça a necessidade de alinhamento entre 

elas. A experiência do cliente é resultado da somatória de todos os momentos de 

interatividade e o ajuste entre o conteúdo e a execução de diferentes momentos e experiências 

vividas. Porém, o aprendizado não pode ser de mão única, deve envolver as diferentes 

funções e níveis hierárquicos da empresa, abrangendo, inclusive, o cliente.  

Quanto mais o cliente entender as oportunidades disponíveis em cada momento de 

interatividade, maior valor poderá ser criado. O objetivo e os significados de cada encontro 

devem ser definidos a partir de uma perspectiva de aprendizagem do cliente, nas experiências 

vividas no relacionamento. Na expêriencia  "cognitiva", os objetivos  incluem educar o cliente 

sobre o destino, fornecendo documentos de informação úteis e conselhos importantes. Na  

"emotiva",  as metas se destinam a estimular o interesse em viajar, através do envio de 

folhetos dos destinos desejáveis, material com informações mais detalhadas, e a reforçar a 

segurança de viajar com uma empresa responsável. Nas experiências com base no 

“comportamento”, os objetivos incluem obter respostas dos clientes, por meio de ofertas, 

descontos para passeios turísticos e promoções especiais para viagens futuras (PAYNE, 

STORBACKA; FROW 2008, p. 10). 

A co-criação, neste tipo de prestação de serviço, dá oportunidades para se romperem 

conceitos tradicionais de serviços de viagens e se criarem vantagens competitivas para a 

empresa, uma vez que a concorrência, por  meio da internet, oferece cada vez mais descontos 

e serviços de menor importância. Segundo os autores, o mapeamento dos processos 

envolvendo cliente, empresas e momentos de interatividade possibilitam o desenvolvimento 

de benefícios pertinentes e com alto valor percebido para o cliente. 

Nessa trilha, conhecendo em profundidade as necessiades e expectativas dos clientes, 

as empresas podem reduzir ou maximizar seus investimentos. Porém, segundo Payne, 

Storbacka e Frow (2008), um dos pontos importantes no processo de co-criação é a 

capacidade de gerir expectativas, comunicações e promessas, entre ambas as partes, durante 

todo o processo de  co-criação. 

O modelo apresentado na figura 7 é analisado pelos autores sob as perspectivas 

teórica e prática. Com relação à perspectiva teórica, o modelo integra vários fluxos dentro da 
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lógica do serviço dominante (S.D) e evolui em relação à literatura, na medida em que inclui o 

cliente como co-criador de valor, o marketing como um estruturador de relacionamento e o 

momento de interatividade como facilitador do diálogo. O modelo ainda reforça a visão do 

conhecimento enquanto fonte de vantagem competitiva e dos recursos disponíveis das área de 

maketing como moedas de troca de informação com o cliente. A pesquisa sugere que, juntos, 

empresas e clientes criam valor e competências essenciais, tais como a aprendizagem e o 

conhecimento. Neste sentido, a pesquisa desenvolve um modelo considerando o valor, o 

comportamento dos clientes, os processos do negócio e o marketing de relacionamento. 

A perspectiva prática aponta a possibilidade de gestores utilizarem uma estrutura e 

ferramentas semelhantes para gerenciar o processo de co-criação de valor e o 

desenvolvimento de experiências de relacionamento. O modelo pode ajudar profissionais de 

marketing a desenvolverem o desenho e a estrutura de relacionamento e ajudar as empresas a 

centralizarem suas ofertas, em momentos específicos, enfatisando-se o que os autores 

chamam de “value-in-use”.   

Além disso, o modelo conceitual apresenta diferentes implicações gerenciais. A 

primeira refere-se à natureza interativa e interdependente do processo de co-criação, que 

desafia a prática de gestão tradicional das empresas. A co-criação de valor requer a 

capacidade de envolvimento de diferentes áreas da empresa nos diferentes momentos de 

interatividade, dentro e fora das organizações. 

Em relação à segunda implicação gerencial, o modelo demonstra porque os bens e 

serviços devem ser percebidos como um processo flexível e não como entidades estáticas. 

Desta forma, destaca o envolvimento dos clientes, e também dos gerentes da empresa, em 

todas as fases, sendo que ambos devem considerar a apadrendizagem em conjunto como uma 

operação contínua.  

Como terceira implicação, os autores ressaltam a importância de cada encontro ou 

momento de interação, sendo que esses encontros possibilitam uma contribuição cumulativa 

de co-criação de valor. Este aspecto indica que as empresas necessitam de uma visão de longo 

prazo de relacionamento com os clientes, que, na maioria das vezes, não são aderentes a 

objetivos financeiros de curto prazo. 

A quarta implicação diz respeito à importancia da comunicação de marketing e do 

diálogo na co-criação. A comunicação necessita ter foco em todos os diferentes canais de 

relacionamento com o cliente, para que os diferentes tipos de encontros cognitivos, emocional 

e de comportamento possibilitem um aprendizado entre eles. 
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Para finalizar,  as oportunidades da co-criação de valor podem ser identificadas pela 

empresa quando estão “ensinando” ao cliente o comportamento de co-criação. Os gerentes 

precisam buscar novas formas de participação dos clientes na co-criação, para que as 

empresas possam apoiar a aprendizagem contínua do cliente sobre ofertas e 

processos, levando em conta diferentes segmentos de clientes, capacidades e vontades de 

aprender (PAYNE, STORBACKA e FROW 2008, p. 11). 
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3 EMPRESAS MULTINACIONAIS 

 

Neste capítulo, são revisados os conceitos sobre as empresas multinacionais, os 

diferentes modelos de operação das empresas multinacionais e seu papel na economia global. 

São discutidos também o crescimento das empresas multinacionais brasileiras, os principais 

fatores que ajudam na decisão de internacionalização dessas empresas e sua importância no 

cenário econômico atual. 

Em seguida, são abordados a gestão da área de marketing nas empresas 

multinacionais, a importância dos programas de marketing global, que envolvem estratégia de 

marketing, estrutura e implementação, e o seu impacto no desempenho geral das empresas 

multinacionais. 

 

3.1 Empresas Multinacionais 

 

As empresas multinacionais têm tido um importante papel no mundo dos negócios 

internacionais nos últimos anos. No mundo, as vendas das subsidiárias representam cerca de 

52% do Produto Interno Bruto mundial. As exportações dessas subsidiárias respondem por 

1/3 das exportações mundiais e o investimento estrangeiro direto que as empresas 

multinacionais fazem anualmente totaliza cerca de 12% da formação de capital bruto mundial 

(MARIOTTO, 2007).  

Na conferência realizada em Genebra, em setembro de 2011, o diretor da Divisão de 

Investimento e Empreendimento da United Nations Conference On Trade And Developement 

(UNCTAD), James Zhan, apresentou alguns dados sobre Investimento Estrangeiro Direto 

(IED) e afirmou que estes dados apontam para uma lenta recuperação em 2010, ano em que o 

valor do IED havia sido de US$ 1,24 trilhão (UNCTAD, 2011). Esse número está 15% abaixo 

do IED médio pré-crise de 2008. O UNCTAD estima que o IED mundial atinja de US$ 1,4 a 

US$1,6 trilhão, em 2011. A lenta recuperação do IED, em 2010, mascara tendências 

divergentes por região, setores da economia e modo de entrada do IED. Com relação a 

diferenças regionais, um ponto a ser considerado é o fato de que, neste cenário de baixo 

crescimento, a América Latina teve um aumento de 14% no fluxo de IED (UNCTAD, 2011). 

Segundo James Zhan (2011), pela primeira vez, as economias em desenvolvimento 

absorveram mais da metade das entradas do IED global, cerca de 642 bilhões de dólares, o 

correspondente a 52% dos fluxos globais de IED. A mudança de consumo para economias em 

desenvolvimento faz com que empresas multinacionais invistam cada vez mais em projetos 
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nesses países. James Zhan (2011) apresentou, também, dados sobre a produção das empresas 

transnacionais, cujo valor gerado, em todo o mundo, foi de US$ 16 trilhões, em 2010, o que 

equivale a cerca de um quarto do PIB global. As filiais estrangeiras de empresas 

transnacionais são responsáveis por mais de um décimo do PIB mundial e por um terço das 

exportações mundiais (UNCTAD, 2011). 

O volume de negócios gerados pelas empresas multinacionais e o crescimento dos 

negócios internacionais, nos países em desenvolvimento, apontam alguns desafios para estes 

países e regiões. Um dos importantes desafios diz respeito à capacidade dos países e regiões 

em desenvolvimento de atraírem empresas multinacionais, não apenas enquanto um polo de 

produção de baixo custo ou uma possibilidade de economia de escala, mas também como 

ambientes em que se possam instalar empresas multinacionais com capacidade de 

investimento em inovação e tecnologia, desenvolvendo, desta forma, subsidiárias com 

relevância estratégica (OLIVEIRA; BOEHE; BORINI, 2009).  

Segundo Oliveira, Boehe e Borini,  

países em desenvolvimento como o Brasil precisam assegurar uma presença mais 

qualificada na chamada economia global do conhecimento, e dois pilares são 

fundamentais para isso. O primeiro é o das empresas brasileiras que estão se 

internacionalizando e, ao longo desse processo, aprendendo e desenvolvendo novas 

competências de padrão global (...). O outro pilar é o composto pelas subsidiárias de 

corporações multinacionais que atuam no Brasil, sendo que, atrair e manter 

subsidiárias de alta relevância estratégica é fundamental para as empresas 

estrangeiras que atuam no Brasil. (OLIVEIRA; BOEHE; BORINI, 2009, p. 3) 

 

Segundo os autores, os dois pilares são importantes para grandes economias, pois as 

empresas nacionais que se internacionalizam reinvestem seus lucros, desenvolvem parcerias 

com universidades e centros de pesquisa e diluem seus riscos. Além disso, as empresas 

multinacionais com subsidiárias de alta relevância estratégica estimulam o desenvolvimento 

de inovação e tecnologia. 

Como neste estudo um dos objetivos é compreender em profundidade a gestão da co-

criação de valor, entre empresas multinacionais estrangeiras e brasileiras, cabe discutir os 

diferentes modelos de operação das corporações multinacionais e seu papel na economia 

global. 
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3.2 O papel das corporações multinacionais 

 

Segundo Bartlett e Ghoshal (1992), a empresa multinacional é aquela que possui 

substancial investimento direto em países estrangeiros e que está engajada em uma 

administração ativa de suas operações internacionais. Para os autores, essas operações 

internacionais, chamadas de subsidiárias, podem estar conectadas por uma relação de 

propriedade ou podem estar interligadas compartilhando conhecimento, recursos e 

responsabilidades. Eles ressaltam que este conhecimento pode não estar localizado na matriz, 

mas, sim, em qualquer uma das operações internacionais.  

Essa relação de propriedade ou de interligação por meio do conhecimento está 

relacionada com a estratégia adotada pelas empresas multinacionais. Em um estudo realizado 

por Bartlett e Ghoshal (1992), com duração de 5 anos, foram pesquisadas empresas norte-

americanas, europeias e japonesas. Como conclusão dessa pesquisa, os autores puderam 

identificar três tipos de estratégias em corporações: as multidomésticas, as globais e as 

internacionais: 

 

 Multidoméstica: as empresas são capazes de atender a demandas 

específicas dos mercados locais, construindo uma forte presença no 

mercado local; 

 

 Global: as empresas são capazes de gerar vantagens de custos por meio de 

operações em escala global; 

 

 Internacional: as empresas exploram o conhecimento e os recursos da 

matriz, transferindo e adaptando-os a mercados estrangeiros.  

 

Após análises dos tipos de empresas e modelos de atuação, Bartlett Ghoshal (1992) 

propuseram uma nova estratégia, capaz de agregar os modelos global e multidoméstico, que 

seria a da empresa transnacional. A esse respeito, os autores afirmam que “a empresa 

transnacional não é uma postura estratégica ou uma forma de organização específica. Em 

essência, a transnacional é uma nova mentalidade de gestão” (BARTLETT e GHOSHAL, 

1992, p. 93). Neste modelo, as principais características são uma rede integrada que 

possibilita o aprendizado, a transferência de conhecimento e a inovação entre as subsidiárias e 

a matriz.  
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O quadro 2 resume a configuração de ativos e recursos adotados pelos diferentes 

modelos de corporações, o papel das subsidiárias no exterior e o desenvolvimento e difusão 

do conhecimento nas empresas. 

 

  

Quadro 2 - Características organizacionais de estratégia de corporações multinacionais 

 

Com base nas características organizacionais atribuídas a cada tipo de empresa 

multinacional descrita por Bartlett e Ghoshal (1992), é possível afirmar que as empresas que 

farão parte desse estudo deverão ser prioritariamente do tipo multidoméstica e transnacional. 

Esta escolha é justificada pela estratégia adotada nestas corporações, pois a empresa 

multidoméstica possui uma estrutura descentralizada, com capacidade de sentir e explorar 

oportunidades locais, e as empresas transnacionais combinam características de uma escala 

global e uma rede integrada, atuam de forma a desenvolver e integrar oportunidades locais e 

mundiais, desenvolvendo um conhecimento em conjunto e compartilhando-o. 

 Este estudo, sobre a gestão da co-criação de valor junto aos clientes em empresas 

multinacionais, está diretamente relacionado à estratégia das empresas de explorar 

oportunidades locais e, de forma estratégica, compartilhar este conhecimento local com outras 

unidades das empresas.  
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A discussão sobre a estratégia de padronização global e a adaptação local ocorre com 

maior ênfase desde a década de 80, com Yves Doz (1980), Hedlund (1986), e mais tarde, na 

década de 90, com Christopher Bartlett (1992) e Sumantra Ghoshal (1990).  

Doz (1980), em um artigo, trata do conflito vivido pelas empresas multinacionais em 

meio ao “imperativo econômico”, baseado no sucesso econômico dessas empresas, e ao 

“imperativo político”, relativo a ajustes necessários, realizados com base nas demandas dos 

países hospedeiros. Este conflito é semelhante ao conflito estratégico relativo à padronização 

global e à adaptabilidade local. A principal diferença é que, para Doz (1980), a adaptação 

local visa atender a exigências dos governos locais e não à adaptabilidade com a preferência 

dos consumidores.  

Hedlund (1986) formulou uma teoria que tem como base as tipologias de atitudes 

gerenciais descritas por Permutter (1968) (etnocêntrica, policêntrica e geocêntrica). Nessa 

teoria, Hedlund discute a migração das empresas, ao longo do tempo, de um tipo de atitude 

gerencial para outro. Para Hedlund (1986), no início, a empresa é etnocêntrica, sendo dirigida 

pela matriz. Nessa fase, o papel das subsidiárias estrangeiras seria operacional e não 

estratégico. Com o fortalecimento das subsidiárias, as operações deixariam de ser marginais e 

a empresa possuiria várias unidades semi-independentes. Neste estágio, a empresa se tornaria 

policêntrica, as atividades tenderiam a ser duplicadas internacionalmente, o controle da matriz 

não seria mais tão rígido e a organização evoluiria do etnocentrismo para as adaptações, 

conforme as necessidades dos diferentes mercados. Outra possibilidade é a empresa 

geocêntrica, em que as operações internacionais estariam agrupadas de forma sistêmica, 

considerando-se as subsidiárias e as vantagens oferecidas pelos locais em que elas estão 

instaladas como parte de um sistema.   

Porter (1986) também discute o fenômeno da globalização e as estratégias de 

expansão das empresas multinacionais. Em um texto publicado em 1986, Porter discute as 

estratégias internacionais das empresas, e, para tanto, faz uso da ideia de cadeia de valor, 

representada graficamente pelas atividades que a empresa exerce para produzir e vender seus 

produtos (logística de insumo, operações, logística do produto, marketing, vendas e 

assistência técnica). Segundo o autor, as atividades no fim da cadeia (logística do produto, 

marketing, vendas e assistência técnica) tendem a ser localizadas nos países em que os 

produtos são vendidos, uma vez que são atividades ligadas ao comprador. As atividades do 

início da cadeia podem ser localizadas na matriz ou em um país diferente. Uma importante 

conclusão é a de que as atividades do fim da cadeia tendem a criar vantagem competitiva, 

pois são específicas de cada país. 
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Em resumo, o tema da padronização global e da adaptação local tem sido 

amplamente discutido, ora com uma visão econômica, ora como uma atitude gerencial, ou 

seja, com uma visão de processo de produção. Neste sentido, os estudos acadêmicos procuram 

compreender melhor qual o papel das subsidiárias da corporação multinacional.  

Oliveira, Boehe e Borini (2009) também discutem o tema da padronização global e 

da adaptação local. Eles afirmam que, para responder à questão sobre o papel das subsidiárias, 

é necessário conhecer os papéis e as estratégias que estas subsidiárias podem desempenhar 

nas corporações multinacionais. Segundo os autores, quando se fala em “papel das 

subsidiárias”, parte-se de uma visão rígida, com base na qual a corporação impõe uma função 

para ser desempenhada pela subsidiária, e quando se fala em “estratégia da subsidiária”, essa 

estratégia deve ser entendida como um processo em que a subsidiária tem liberdade para 

definir sua própria função (BIRKINSHAW e MORRISON, 1995). Como conclusão, Oliveira, 

Boehe e Borini (2009) afirmam que algumas subsidiárias podem ter sua função determinada 

pela corporação e outras possuem capacidade e recursos para definir sua própria função.  

Além das discussões sobre padronização global e adaptação local, outro aspecto 

observado na revisão da literatura sobre a atuação das subsidiárias é o grau de autonomia 

destas em relação à matriz. Esta autonomia tem sido discutida com foco em duas atividades 

chave: administrativo e operações (NOBEL e BIRKINSHAW, 1988). A administrativa está 

relacionada a aprovação de orçamentos, contratação de executivos e terceiros; as atividades 

de operações estão relacionadas a mercado, envolvendo desenvolvimento de produto, abertura 

de novos mercados e processos de produção. 

Para Ghoshal e Bartlett (1988), a autonomia nas subsidiárias possui um efeito 

positivo nas inovações em marketing e, como consequência, um efeito positivo no 

desempenho da empresa. Os autores estudaram o processo de autonomia local de subsidiárias 

multinacionais e concluíram que as empresas com baixo nível de autonomia local não 

apresentavam disposição em inovação, de um modo geral, porém eram mais receptivas na 

adoção de novos produtos e processos desenvolvidos pela matriz. Entretanto, subsidiárias 

com alto nível de autonomia local estão mais aptas à inovação, mas são mais resistentes à 

implementação de estratégias direcionadas pela matriz. Desta forma, os autores concluem que 

as subsidiárias com maior autonomia local tendem a criar e difundir a inovação.  

Neste estudo, analisam-se o papel da subsidiária no processo de gestão da co-criação 

de valor, o grau de padronização global e adaptação local com relação ao desenvolvimento da 

co-criação e a autonomia das subsidiarias participantes da pesquisa de campo.  
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3.3 Empresas multinacionais brasileiras  

 

A internacionalização das empresas brasileiras ocorre em conformidade com a 

tendência de décadas recentes, que aponta na direção da globalização da economia em 

diferentes países, independentemente do seu estágio de desenvolvimento. Almeida (2007, p. 

2), em seu livro sobre Internacionalização das Empresas Brasileiras, afirma que “no mundo 

atual, o que existem são a economia global e as economias locais, com lugar sempre menor 

para as economias nacionais”. Segundo o autor, como a globalização ainda está longe de unir 

todos os mercados e, como consequência, longe de obter uma economia de escala mundial, a 

internacionalização não é uma escolha das empresas, mas uma necessidade.  

Um exemplo de empresas que optaram pela não internacionalização é o da Metal 

Leve e da Cofap, empresas brasileiras, consideradas de alto nível de excelência, que tiveram 

seu controle passado para empresas estrangeiras. No caso destas empresas, a única maneira de 

se evitar a compra seria a decisão de estender sua produção para mercados externos, o que 

possibilitaria a elas competir em mercados de escala maior. Esse fato reforça a ideia de que a 

questão não é investir ou não no mercado externo, mas, sim, investir no mercado externo ou 

acabar sendo comprada por investidores poderosos (ALMEIDA, 2007, p. 4). 

Além da necessidade de sobrevivência das empresas, a revisão teórica sobre o tema 

apontou alguns benefícios da internacionalização das empresas brasileiras, como o efeito 

positivo na geração de empregos, na competitividade e no desenvolvimento de tecnologia.  

No Brasil, o crescimento das empresas que se internacionalizaram ocorreu em um 

cenário de crescimento nacional baixo, em que as empresas foram buscar maior dinamismo 

no mercado externo. Nesse cenário, as empresas brasileiras presentes em diferentes países têm 

se beneficiado do processo de internacionalização por meio de ganho de escala e escopo, 

eficiência e aprendizagem, pontos que estão sendo incorporados pela operação doméstica.  

Portanto, à medida que são expostos os benefícios para as organizações e para o país, 

as resistências à internacionalização das empresas diminuem. A Fundação Dom Cabral, em 

sua publicação sobre o Ranking das Transnacionais Brasileiras em 2011 (FDC, 2011), reforça 

que o cenário, em 2010, é de “expansão consciente” das empresas transnacionais brasileiras, 

que, após a crise de 2009, retomaram seus investimentos, porém com foco voltado para novas 

formas de gestão e planejamento, maior atenção à alocação de recursos e à gestão dos 

stakeholders das organizações. Para finalizar, o relatório aponta o fato de que o atual 

momento é de crescimento sustentado (do ponto de vista econômico-financeiro) e sustentável 

(do ponto de vista socioambiental) (FDC, 2011). 
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O Ranking das Transnacionais Brasileiras em 2011, publicado pela Fundação Dom 

Cabral, teve como base uma pesquisa realizada junto a empresas de capital aberto, com a 

participação de grupos empresariais e empresas individuais. A metodologia da pesquisa teve 

como base a mesma aplicada pela United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD, 2011). 

Para a construção do questionário, foi utilizado um índice que consiste na avaliação 

de três indicadores empresariais, os quais, agregados, compõem o grau de internacionalização 

das empresas brasileiras: 

 Receitas: receita bruta de subsidiárias no exterior/receitas totais. 

 Ativos: valor dos ativos no exterior/valor total dos ativos da empresa. 

 Funcionários: número de funcionários no exterior/número de funcionários 

total. (FDC, 2011) 

Para cada um dos três indicadores utilizados, é calculado um índice que reflete a 

proporção do exterior sobre o total. Posteriormente, calcula-se a média dos três índices, para 

se compor o índice de transnacionalidade de cada empresa. 

Com relação à receita, em 2010, as receitas no exterior cresceram 27,3%, em 

comparação com o ano anterior. E o crescimento no Brasil foi de 45,3%.  

Os ativos no exterior também cresceram (32,7%), neste caso, em proporções maiores 

do que no mercado doméstico (16,1%). Isso fez com que, em 2010, as vinte empresas mais 

internacionalizadas tivessem mais de um terço de seus ativos totais (34,6%) no exterior. 

Em 2010, as empresas transnacionais brasileiras aumentaram o número de 

funcionários, tanto no Brasil quanto no exterior. Segundo o relatório, as vinte maiores 

transnacionais aumentaram as contratações e/ou incorporaram os funcionários das empresas 

adquiridas ao seu quadro de pessoal, tanto no mercado doméstico quanto no estrangeiro. 

Além disso, a taxa de crescimento de funcionários no Brasil (12,8%) é superior à do exterior 

(9,1%), o que, em parte, desmistifica a crença de que a internacionalização diminuiria a 

geração de empregos nacionais. (FDC, 2011)  

O Ranking das empresas participantes da pesquisa da Fundação Dom Cabral e as 

informações sobre os critérios referentes a receita, ativo e número de funcionários são 

detalhados no quadro 3.  
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Quadro 3 - Ranking das Transnacionais Brasileiras 2011 

Fonte: Fundação Dom Cabral (2011, p. 9) 

 

No Ranking de 2011, vinte e três empresas aumentaram seu grau de 

internacionalização. As quarenta e seis empresas integrantes do Ranking das Transnacionais 

Brasileiras 2011 tiveram um aumento médio de 17,4% no Índice de Transnacionalidade. 

Dentre as Top 20, a Stefanini IT Solutions foi a empresa que apresentou maior crescimento no 
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exterior entre 2009 e 2010, com aumento de 223,0% no grau de internacionalização, enquanto 

a média das demais foi de 12,9% (FDC, 2011). 

Na avaliação geral do desempenho das transnacionais, os resultados de 2010 foram 

muito superiores aos do ano anterior, principalmente no que diz respeito às operações 

externas. Segundo o relatório, a recuperação da economia mundial também pode ter 

contribuído para esse resultado, mas em uma proporção menor, uma vez que os mercados 

europeu e norte-americano não se recuperaram completamente e a valorização do real em 

relação ao dólar tem dificultado as vendas no exterior.  

Um dos pontos abordados junto às empresas participantes desta pesquisa, 

denominado de “um olhar para o futuro”, tem como objetivo avaliar as tendências para o ano 

de 2011 e o futuro próximo. Neste sentido, a Fundação Dom Cabral avaliou a expectativa dos 

executivos quanto ao desempenho das operações no ano de 2011, suas intenções de expansão 

dos investimentos no exterior, os possíveis modos de entrada em novos mercados, a gestão de 

stakeholders e de sustentabilidade nas internacionalizações (FDC, 2011). 

O item gestão de stakeholders, considerado na pesquisa como uma das tendências 

para um futuro próximo, é pertinente à gestão da co-criação de valor em empresas 

multinacionais estrangeiras e brasileiras. 

O relacionamento com stakeholders nas operações globais tem sido percebido como 

um fator importante pelos executivos das empresas brasileiras. Os stakeholders são todos os 

públicos que influenciam e são influenciados pelas atividades das empresas, englobando 

grupos de interesses diretamente ligados ao negócio, tais como acionistas, fornecedores, 

clientes e funcionários, e grupos cuja esfera de relacionamento é mais externa ao negócio, tais 

como governos, comunidades, sindicatos, ONGs e grupos ativistas. A pesquisa do Ranking 

das Transnacionais Brasileiras 2011 procurou identificar como as empresas têm envolvido os 

diferentes stakeholders em seus processos de tomada de decisão. Além disso, ela comparou 

esse processo, referente a diferentes públicos de interesse, com o mercado doméstico e o 

mercado internacional; conforme apontado na figura 8. 
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Figura 8 - Grau de envolvimento dos stakeholders nas decisões das transnacionais 

Fonte: Fundação Dom Cabral (2011, p. 32). 

 

Segundo a pesquisa, o grau de envolvimento dos stakeholders nas decisões das 

empresas é muito parecido nos mercados doméstico e internacional, sendo maior no mercado 

doméstico. A menor intensidade de relacionamento no mercado internacional pode estar 

diretamente ligada à condição de empresa estrangeira. No entanto, os dados demonstram que 

existe relacionamento significativo no exterior (FDC, 2011). 

Outro dado importante da pesquisa é o de que as transnacionais brasileiras têm se 

relacionado de forma mais intensa com os stakeholders internos ao negócio. Acionistas e 

investidores são o grupo com o qual as empresas mantêm maior diálogo para a tomada de 

decisões estratégicas, seguidos por parceiros em alianças e joint-ventures, clientes e 

funcionários. 

O público cliente aparece em terceiro lugar no Ranking, com grau de envolvimento 

superior a 3.0. E o grau de envolvimento dos clientes, tanto no mercado doméstico quanto no 

exterior, é muito próximo. Segundo o relatório, pode-se concluir que os clientes são 

importantes para as empresas, independentemente de sua localização. Como exemplo, é 

citado o caso da Embraer, que pertence a um mercado, por definição, global. A empresa 
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conseguiu se diferenciar exatamente em função de sua interação com os passageiros e com as 

companhias aéreas. Inovações como aeronaves pequenas, com quatro portas, capazes de 

pousar e decolar rapidamente, e com maior espaço interno, para agradar os passageiros, 

surgiram em função do diálogo com os clientes. Ou seja, a Embraer não fabrica o avião que 

ela planeja, mas, sim, o avião que o cliente considera mais adequado. Segundo a pesquisa, 

essa é uma das principais razões do sucesso internacional da empresa (FDC, 2011). 

Como conclusão, o grau de envolvimento do stakeholder clientes nas empresas 

transnacionais brasileiras é o terceiro mais importante no Ranking da Fundação Dom Cabral 

(2011).  

Segundo Rocha e Goldschimidt (2010), a gestão dos stakeholders apoia-se em três 

decisões, que devem ser tomadas no processo de engajamento dos públicos de interesse: 

 Quem engajar – desenho do mapa e definição de quais stakeholders 

cujo engajamento a empresa prioriza; 

 Sobre o quê – definição de quais temas são importantes para serem 

tratados junto aos diferentes públicos; 

 Como eles são envolvidos – escolha das ferramentas adequadas para o 

engajamento. 

Ainda segundo as autoras, no engajamento do stakeholder clientes é possível utilizar-

se a co-criação de valor, com o objetivo de se estabelecer uma colaboração entre a empresa e 

os consumidores, por meio de comunicação de mão dupla ou de vias múltiplas, permitindo 

que ocorra aprendizado, negociação e tomada de decisão entre os púbicos envolvidos 

(ROCHA; GOLDSCHIMIDT, 2010, p. 32).   

 

3.4 Gestão de marketing em empresas multinacionais 

 

Para tratar da gestão do marketing nas empresas multinacionais, é necessário abordar 

o marketing global, os programas de marketing global e o impacto desses programas no 

desempenho da empresa, além da importância de sua implementação em subsidiárias 

multinacionais estrangeiras e brasileiras.  

O mercado global cresce à medida que os avanços na comunicação, no sistema de 

informação e inovação em tecnologia geram mudanças na economia e no consumo global. 

Também a disponibilidade de meios de comunicação ajuda na proliferação de produtos 

globais, o que torna o mundo um grande mercado, simples, e praticamente sem fronteiras 
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(YIP, 1995). Esses fatores aumentam o volume de acesso das empresas nestes mercados e, 

como resultado, cresce a importância do marketing global nas organizações.  

A revisão da literatura sobre o tema revelou a importancia do marketing global nas 

organizações. Para Yip (2003), as estratégias de marketing são as mais difíceis de serem 

globalizadas, em comparação a outras estratégias, como financeira ou industrial. As principais 

dificuldades na implementação das estratégias de marketing global em diferentes regiões têm 

relação com a atitude e o comportamento dos consumidores e com a forma com que as ações 

de marketing influenciam estes comportamentos (YIP, 2003). 

Nesse cenário, cresce a importância dos programas de marketing, responsáveis por 

implementar estratégias para identificar e customizar as necessidades dos diferentes mercados 

de atuação das corporações multinacioanis, o que possibilita às empresas gerar conhecimento 

local. 

Para explicar melhor a contribuição do marketing para o desempenho de empresas 

globais, Townsend (2004) desenvolveram um modelo que tem o objetivo de medir o impacto 

dos motivadores globais internos e externos nas dimensões de marketing de empresas globais. 

Essas dimensões compreendem a estratégia de padronização do produto global, a estrutura de 

marketing global e os processos, conforme mostra a figura 9.  

 

Figura 9 - Impacto dos programas de marketing no desempenho da empresa 

Fonte: Townsend (2004, p. 3) 

Neste modelo, os autores comprovam o efeito dos motivadores da globalização nas 

dimensões de marketing relacionadas à estratégia e à estrutura e discutem o que influencia os 

processos. Há, portanto, um elo positivo entre a globalização e a implantação de atividades de 

marketing.  
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Os autores mostraram também que as empresas com maior orientação global tendem 

a traçar uma estratégia global e a montar uma estrutura global. Porém, não foi encontrada uma 

relação entre os processos (de produto global) e o desempenho de marketing. Townsend 

(2004) defendem a hipótese de que os processos contribuem para a implantação das demais 

dimensões, que afetam o desempenho de marketing, o qual, por sua vez, exerce impacto 

significativo no desempenho geral da empresa.  

Para os autores, a globalização tem criado meios para que as empresas prosperem em 

um mundo não vinculado a nações, estados ou regiões. E, neste mundo globalizado, as 

empresas têm encontrado uma maneira de fazer com que as atitudes e comportamentos dos 

consumidores convirjam, independentemente dos limites geográficos ou culturais, reforçando, 

com esta afirmação, a ideia de que as estratégias e as estruturas de marketing global são 

influenciadas pela orientação global. Entretanto, o maior desafio para os gerentes de 

marketing das empresas multinacionais é implementar os conceitos de marketing através dos 

processos que ligam a organização ao consumidor em diferentes países. 

Nesse sentido, a literatura sobre a implementação dos conceitos de marketing em 

diferentes países sugere a padronização global das estratégias de marketing ou a adaptação 

local. A padronização global tem sido defendida por acadêmicos e profissionais do mercado, 

pois, à medida que a globalização propicia mercados cada vez mais homogêneos, as empresas 

multinacionais podem padronizar produtos e serviços ao redor do mundo, com baixo custo e 

altas margens de lucro (JAIN, 1989). 

Segundo Jain (1989), a literatura sobre internacionalização das empresas possui 

muitos textos sobre marketing global, porém, não existem textos ou práticas conclusivas. 

Neste sentido, o autor propõe uma discussão sobre a padronização das estratégias de 

marketing internacional envolvendo dois aspectos. O primeiro diria repeito aos programas de 

marketing, sendo que o termo programa se refere aos vários aspetos do marketing mix da 

empresa. O segundo envolveria os processos de marketing. Cabe ressaltar que as empresas 

poderiam padronizar um ou ambos os aspectos. 

Jain (1989) propõe um modelo para determinar o grau de padronização com base em 

alguns pressupostos chave, quais sejam: 

 Os programas de padronização dependem de vários fatores, tais como 

mercado-alvo, posicionamento de mercado, natureza do produto e meio 

ambiente;  

 A implementação efetiva de uma estratégia de padronização é influenciada 

pelas perspectivas das organizações; 
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 A padronização total é impensável; 

 O grau de padronização do produto e do mercado devem ser analisados 

com base nos benefícios em longo prazo. 

Para o autor, conceitualmente, a padronização de uma ou mais partes do programa de 

marketing depende de cinco fatores, os quais são apresentados na figura 10. Esses fatores 

afetam, individualmente e coletivamente, a padronização, em diferentes áreas de decisão.  

 

Figura 10 - Modelo para determinar o programa de padronização de marketing 

Fonte: Jain (1989, p. 72) 

 

Para cada um dos diferentes fatores chave que influenciam o grau de padronização 

dos programas de marketing global é apresentada, pelo autor, uma questão, seguida de 

proposições com objetivo de detalhar o modelo teórico: 

 mercado alvo - as questões propostas discutem: 

1- Se a semelhança econômica entre as nações, referente ao PIB per 

capita, renda e qualidade de vida, promove a homogeneidade de 

mercado, em termos de necessidade de produtos específicos, abrindo 

espaço para a globalização. 

- Como conclusão, a proposição do autor reforça que, em geral, a 

padronização é mais prática em mercados que são economicamente 

iguais. 

2- Se os mercados dos países podem ser segmentados por ocupação e 

por necessidades de compra de um determinado segmento. 
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- Sobre este tema, o autor afirma que a estratégia de padronização é 

mais efetiva se a base de segmentação são os consumidores ao redor do 

mundo e não os países. (JAIN, 1989) 

 

 posição de mercado - este fator é discutido com base em duas questões: 

1- A decisão de padronização de um produto deve ser considerada com 

base no significado psicológico do produto em diferentes mercados, 

por exemplo, produtos estrangeiros versus produtos locais?  

 - As proposições sobre esta questão são duas: (i) quanto maior a 

semelhança nos mercados, em termos de comportamento do cliente e 

estilo de vida, maior o grau de padronização; (ii) quanto maior a 

compatibilidade cultural do produto, nos países de entrada, maior o 

grau de padronização.  

2- Existem ou não concorrentes nos diferentes mercados?  

- As proposições quanto a esta questão são: (i) quanto maior o grau de 

similaridade da posição de competitividade da empresa, em diferentes 

mercados, maior o grau de padronização; (ii) competir com os mesmos 

adversários em diferentes países, com similar participação de mercado, 

leva a uma maior padronização.  

 

 natureza do produto - a principal questão a respeito deste tema é a 

seguinte: 

- A padronização varia de acordo com o tipo de produto e o 

posicionamento do produto no mercado?  

 - As proposição feitas a este respeito são: (i) produtos industriais e de 

alta tecnologia são mais adequados para padronização do que os 

produtos de consumo; (ii) a padronização é mais adequada quando a 

estratégia de posicionamento do mercado local é mais significativa no 

mercado de entrada. 

 

 meio ambiente - a questão referente a este ponto é:  

- O que é tolerável com relação às diferenças físicas, legais, políticas, 

de ambiente e infraestrutura, que permitem a padronização?  
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      - As proposições sobre este tema são: (i) quanto maior a diferença 

física, política e legal entre o país de origem e o país de entrada, menor o 

grau de padronização; (ii) quanto mais semelhante a infraestrutura de 

marketing entre o país de origem e o país de entrada, mais elevado o grau 

de padronização. 

 

 fatores organizacionais- os fatores organizacionais envolvem os fatores 

inerentes à organização, como relacionamento da empresa com suas 

subsidiárias, centralização de poder e forma de gestão, os quais podem 

afetar a padronização. Em relação a estes fatores são feitas as seguintes 

proposições: 

- Empresas em que os gerentes mais importantes partilham uma visão 

comum do mundo, bem como uma visão comum das tarefas críticas 

decorrentes da estratégia, são mais eficazes na implementação de uma 

estratégia de padronização. 

– Quanto maior o consenso estratégico entre a empresa e sua 

subsidiária, maior a eficácia na implementação de uma estratégia de 

padronização. 

– Quanto maior a centralização do responsável por gerenciar as pólices 

da empresa e seus recursos, mais eficaz a implementação de uma 

estratégia de padronização. 

   

Segundo Jain (1989), ao se desenvolverem as proposições feitas por ele, fica 

evidente que o programa de padronização propõe ser uma função de diversos fatores, com 

relação a mercado alvo, posição de mercado, natureza do produto, meio ambiente e fatores 

organizacionais. E, como ponto relevante para a padronização, o autor reforça a dependência 

do resultado financeiro para os programas de padronização.  

Esta interdependência entre os diferentes fatores que compõe o programa de 

marketing e sua influência na padronização das estratégias de marketing internacional 

reforçam a importância do papel das subsidiárias estrangeiras e brasileiras com relação a seu 

papel estratégico, no cenário global, e sua capacidade de implementação das diferentes 

atividades de marketing, já discutidas neste estudo.  

Yip (2003) também discute esse tema. Para o autor, “o objetivo da estratégia de 

integração global é maximizar o desenvolvimento mundial por meio de compartilhamento” 
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(YIP, 2003, p. 141) e “o objetivo da estratégia de alta adaptação local é maximizar o 

desempenho mundial por meio da maximização da vantagem competitiva local, receitas e 

lucros” (YIP, 2003, p. 141). 

Com relação à integração global, algumas multinacionais implementam estratégias 

para maximizar seus esforços no planejamento e produção de produtos, na distribuição e, até 

mesmo, na contratação de fornecedores globais (GHOSHAL e NOHRIA, 1989). Este aspecto 

tem sido discutido também em sua relação com a integração das atividades de marketing 

(BIRKINSHAW E PEDERSEN, 2009). 

Já a estratégia de adaptação local tem como base a adequação das áreas de vendas e 

distribuição, com foco na satisfação do cliente de cada mercado, possibilitando agregar valor 

aos bens e serviços, mesmo que seja necessário sacrificar a economia de escala. Esta 

flexibilidade pode transformar as organizações em unidades independentes e autossuficientes, 

em cada mercado (OLIVEIRA, BOEHE E BORINI, 2009).   

Além dos aspectos já apontados sobre a gestão da área de marketing nas empresas 

multinacionais, mais um ponto deve ser discutido, a autonomia de marketing das empresas 

multinacionais estrangeiras e brasileiras.   

Em um estudo sobre a autonomia de marketing das subsidiárias estrangeiras no 

Brasil para desenvolvimento de novos produtos, os autores Rocha, Borini e Spers (2010) 

desenvolveram uma pesquisa com objetivo de verificar a relação entre as estratégias de 

integração global e a adaptação local. 

Esta pesquisa quantitativa, realizada por meio de uma survey junto a gestores de 

marketing e vendas de 104 subsidiárias de empresas multinacionais, considerou pontos 

importantes sobre o tema, como: as decisões sobre o desenvolvimento de novos produtos e 

sobre a autonomia no contexto das multinacionais, incluindo a autonomia da área de 

marketing das subsidiárias brasileiras.  

Os resultados da pesquisa sugerem que não existe relação entre o grau de integração 

global da multinacional e do alinhamento estratégico global e a autonomia de marketing em 

novos produtos. Entretanto, a pesquisa indica que quanto maior a adaptação local, maior a 

autonomia de marketing para o desenvolvimento de novos produtos. 

Ainda segundo Rocha, Borini e Spers (2010), é possível perceber que as empresas 

brasileiras trabalham com alto grau de adaptação local, produzindo produtos e serviços 

adequados à realidade brasileira, e que, ao mesmo tempo, ocorre a integração global.  
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4 ESQUEMA PROPOSTO: INTEGRAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORIENTAÇÃO 

PARA MERCADO E A CO-CRIAÇÃO DE VALOR  

 

O esquema sugerido é a junção das teorias orientação para mercado e gestão da co-

criação de valor, que permitem o desenvolvimento de um esquema de integração entre os 

elementos chave característicos das empresas orientadas para mercado (DAY 2001, p.20) e os 

processos de gestão para a implementação da gestão de co-criação de valor (PAYNE, 

STORBACKA, FROW, 2008), conforme mostra a figura 11.  

 

 

Figura 11 - Estrutura Proposta de Gestão da Co- Criação de Valor 

Fonte: Adaptado de Day (2001) e Payne, Storbacka e Frow (2008).  

 
Para Day (2010), as empresas orientadas para mercado são mais eficientes na 

manutenção dos seus clientes. As estratégias adotadas permitem a adição de valor para os 

clientes, através da ampliação de serviços, de incentivo e de interações “sob medida”. 

Segundo o autor, “a intenção é oferecer benefícios mútuos irresistíveis e reforçar suas 

conexões com seus clientes para que estes não os troquem por rivais” (DAY, 2010, p. 143).   

A busca pela diferenciação, por meio da interação e do diálogo, com objetivo de criar 

ofertas de valor para os clientes, ocorre, especialmente, em duas situações. Na primeira se 

enquadram as empresas que atuam em mercados de massa maduros, em que quase todas as 

vantagens competitivas foram minimizadas e os clientes se tornaram mais sensíveis a preço, 
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além de menos fiéis. Na segunda se encaixam as empresas globalizadas que padronizam suas 

ações de marketing, mas necessitam implementar ferramentas de marketing que gerem 

informações sobre os mercados locais, com o objetivo de se tornarem mais competitivas 

localmente. 

Segundo Day (2001), as empresas preocupadas em buscar a diferenciação junto ao 

mercado são semelhantes em alguns aspectos: 

- Tratamento diferente: existe disposição para atender aos clientes de forma 

diferenciada, e, em alguns casos, os tratamentos têm como base ofertas exclusivas; 

- Base de informações: as decisões se baseiam em informações internas e externas. A 

junção das diferentes fontes de informação permite o desenvolvimento de ofertas 

segmentadas conforme a necessidade dos diferentes perfis de clientes; 

- Mentalidade centrada no cliente: a mentalidade da empresa é “tenha do jeito que 

você quer”, permitindo que as campanhas de marketing atinjam, de forma diferenciada, micro 

segmentos; 

- Flexibilidade: os processos essenciais são flexíveis e permitem o desenvolvimento 

de múltiplas maneiras de se produzir e entregar produtos e serviços.  

Com relação à co-criação de valor, para Payne, Storbacka e Frow (2008), o 

desenvolvimento do modelo de gestão da co-criação integra diferentes aspetos, tais como: 

- O consumidor enquanto co-criador de valor: quanto mais o consumidor estiver 

envolvido, maiores serão as oportunidades de co-criação; 

- Marketing como uma estrutura de relacionamentos: o modelo de gestão permite 

estruturar o relacionamento com os clientes através do desenvolvimento de processos e a 

definição dos momentos de interatividade; 

- Conhecimento como recurso para ganhar vantagem competitiva: tanto em empresas 

locais quanto em multinacionais, o conhecimento pode representar um importante recurso 

para se conseguir vantagem competitiva. 

Os pontos destacados acima são analisados a partir da perspectiva teórica. Com 

relação à perspectiva prática, o esquema acima visa prover uma ferramenta de gestão de 

processos de co-criação de valor, para o desenvolvimento de experiências de relacionamento. 

Ferreira e Simpson (2011) discutiram duas vertentes da co-criação. Uma explora os princípios 

da co-criação de valor enquanto um componente central da lógica do serviço-dominante (SD) 

em marketing (VARGO; LUSCH, 2004). A outra vertente considera a co-criação como uma 

competência de marketing para se criar valor e, assim, alcançar a vantagem competitiva 

(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004).  
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Este estudo está alinhado aos autores Prahalad e Ramaswamy (2004), que definem a 

co-criação como uma competência de marketing para a criação de valor. O estudo inclui a 

orientação para mercado como um aspecto preliminar para o desenvolvimento do esquema de 

co-criação de valor.  

A proposta deste estudo é analisar a estratégia de orientação para mercado enquanto 

um antecedente da co-criação de valor junto a clientes. Este ponto é reforçado pelos principais 

aspectos encontrados em empresas orientadas para o mercado, como: disposição para atender 

aos clientes de forma diferenciada, decisões baseadas em informações internas e externas, 

visão centrada no cliente e processos flexíveis, que permitem diferentes maneiras de produzir 

e entregar produtos e serviços.  

  A partir das principais características das empresas orientadas para mercado e da 

implantação da gestão da co-criação de valor, tem-se como pressuposto inicial a ideia de que 

quanto mais as empresas estiverem orientadas para o mercado, maior será a possibilidade de 

elas desenvolverem um projeto de interação e diálogo com seus consumidores.  

Outro pressuposto é o de que a forma de construção de vantagem competitiva 

adotada pela empresa faz com que a gestão da co-criação siga a mesma diretriz. Neste estudo, 

as disciplinas de valor detalhadas por Treacy e Wiersema (1995), envolvendo a excelência 

operacional, a liderança tecnológica e a intimidade com o cliente, foram consideradas como 

formas de construção de vantagem competitiva na empresa. 

Além disso, este trabalho se propõe a analisar a gestão da co-criação com base no 

modelo proposto por Payne, Storbacka e Frow (2008), que integra os processos de 

relacionamento entre empresas e consumidores e seus momentos de interatividade, com 

objetivo de estabelecer experiências de relacionamento que geram a oportunidade da co-

criação de valor.  

E por último, é possível propor também a integração da co-criação e da forma de 

gestão em empresas multinacionais estrangeiras e brasileiras.  A figura 12 resume o esquema 

proposto neste estudo. 
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Figura 12 - Esquema proposto 
 

O esquema proposto, acima, considera tanto a orientação para mercado quanto a 

construção de vantagem competitiva como antecedentes da gestão da co-criação de valor, e a 

a gestão da co-criação de valor como uma consequência das características organizacionais da 

empresa multinacional.  

A visão da estratégia de orientação para mercado como um antecedente da gestão da 

co-criação de valor prevê que a empresa tenha um comportamento que corresponda a 

conjugação e adequação de cultura, aptidões, estrutura e base de conhecimento, sendo, desta 

forma, capaz de compreender, atrair e reter clientes valiosos (DAY, 2001, p. 21).  

Ao considerar a construção de vantagem como antecedente da co-criação, o modelo 

proposto prevê que a empresa atue estrategicamente, baseada em uma ou mais disciplinas de 

valor, envolvendo excelência operacional, liderança tecnológica e intimidade com o cliente. 

As setas do modelo apontam para uma alimentação constante, à medida que a co-criação 

segue a mesma diretriz de como a empresa constrói vantagem competitiva. Em resumo, o 

modelo propõe que a gestão da co-criação seja uma competência de marketing para a criação 

de valor (Prahalad e Ramaswamy, 2004).  

O modelo proposto também considera a gestão da co-criação em empresas 

multinacionais como uma consequência das características organizacionais da empresa 

multinacional, envolvendo a independência da subsidiária participante da pesquisa, a forma 

de implementação de estratégias globais ou locais e a transmissão ou não de conhecimento 

para outras subsidiárias ou para a matriz.  
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5. ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 

Este capítulo tem o objetivo de descrever o percurso metodológico utilizado nesta 

pesquisa durante o estudo da gestão do conceito de co-criação de valor em empresas 

multinacionais estrangeiras e brasileiras. Com base no objetivo proposto, serão descritos o 

método de pesquisa e o detalhamento das técnicas utilizadas na coleta, na interpretação e na 

análise de dados (YIN, 2010; EISENHARDT, 1989; GODOY, 2010; BARDIN, 2010). A 

figura 13 ilustra o percurso metodológico seguido na pesquisa, o qual será pormenorizado ao 

longo do capítulo. 

 
Figura 13 - Estrutura do Percurso Metodológico  

 

5.1 Abordagem metodológica - parte empírica 

 

A escolha da abordagem ou, nas palavras de Creswell (2010), da estratégia de 

investigação proporciona a definição dos procedimentos técnicos mais adequados à pesquisa. 

As principais estratégias de investigação são as quantitativas, as qualitativas e os métodos 

mistos.   
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A abordagem quantitativa tem por objetivo quantificar os dados e generalizar os 

resultados da amostra para a população-alvo, utilizando um grande número de casos, com 

amostras quantitativamente representativas, coleta de dados estruturada e análise estatística 

dos dados. As investigações podem ser realizadas por meio de projetos experimentais e 

levantamentos estatísticos.  

A abordagem qualitativa, por outro lado, procura obter uma compreensão qualitativa 

das informações. Nela, a coleta dos dados é pouco estruturada e o resultado é a compreensão 

do problema. Os métodos utilizados são, entre outros, as pesquisas narrativas, a 

fenomenologia, as etnografias, o estudo de teorias fundamentadas e o estudo de caso. 

A estratégia de métodos mistos, não tão conhecida quanto as quantitativas e as 

qualitativas, utiliza-se de métodos múltiplos, como sequencial, concomitante e 

transformativo. As diferentes alternativas de investigação estão ilustradas na figura 14. 

 

 

Figura 14 - Estratégias alternativas de investigação 

Fonte: Creswell (2010, p. 36) 

 

Com relação à abordagem qualitativa, Godoy (2010, p. 353) pondera que “em um 

estudo qualitativo, o pesquisador parte de questões ou focos de interesse amplos, que vão se 

definindo à medida que o estudo se desenvolve”.  A possibilidade de evolução da 

investigação e a busca do pesquisador de conhecer os detalhes pesquisados em profundidade, 

geralmente, geram resultados mais ricos e próximos do fenômeno estudado. 

Em se tratando de um assunto que permeia as áreas administrativa e de marketing 

das empresas, nesta pesquisa, a adoção da abordagem qualitativa possibilita ao pesquisador 

partir da questão sobre:  integração entre os temas orientação para mercado e co-criação de 

valor,  desenvolver uma pesquisa de campo com objetivo de: 

 QUANTITATIVA QUALITATIVA    MÉTODOS MISTOS 

• Projetos experimentais 

• Projetos não experimentais, 

como os levantamentos  

•  Pesquisa narrativa 

•  Fenomenologia 

•  Etnografias 

•  Estudo de teoria fundamentadas 

•  Estudo de caso  

•  Sequencial 

•  Concomitante 

•  Transformativa 
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 avaliar a estratégia de orientação para mercado adotada em quatro 

empresas, sendo duas empresas multinacionais estrangeiras e duas 

multinacionais brasileiras; 

  analisar a forma de construção de vantagem competitiva e a gestão da 

co-criação de valor, por meio de um estudo de caso múltiplo, nestas 

empresas; 

 compreender as convergências e as divergências existentes na gestão da 

co-criação entre empresas multinacionais estrangeiras e  multinacionais 

brasileiras; 

 propor um esquema integrador entre orientação para mercado e gestão 

da co-criação de valor 

Levando em conta o fato de a gestão da co-criação ser um fenômeno recente, pouco 

conhecido, que exige mudanças na forma de atuação das empresas e de suas estruturas, será 

utilizada a pesquisa qualitativa com o suporte do método estudo de caso múltiplo. 

 

5.2 Método: estudo de caso múltiplo 

 

Para Yin (2010, p. 39), “o estudo de caso é uma investigação empírica, que investiga 

um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes”. Desta forma, 

o estudo de caso é usado para entender um fenômeno da vida real, inserido em condições 

contextuais pertinentes ao fenômeno.  Ainda segundo o autor, o método estudo de caso 

permite aos pesquisadores uma visão holística e significativa dos eventos da vida real. Ele cita 

como exemplos o comportamento de pequenos grupos sociais, os processos organizacionais e 

administrativos, as relações internacionais e a maturação da indústria. Merriam, ao definir o 

estudo de caso, corrobora a visão de Yin (2010), enfatizando a necessidade de se investir em 

descrições holísticas e intensivas de um fenômeno “bem delimitado” (MERRIAM apud 

GODOY, 2010, p. 119).   

Para Eisenhardt (1989, p. 534), “o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que 

foca em entender a dinâmica presente em uma unidade de análise”.  Os desafios inerentes ao 

estudo de caso, como identificação e delimitação do fenômeno, são discutidos por vários 

autores, como Creswell (2010), Yin (2010) e Godoy (2010). Os pontos de alerta na utilização 

do método são a identificação do caso, sua delimitação e suas fronteiras. 
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A revisão da literatura sobre o método estudo de caso revelou que vários autores 

associam a escolha do estudo de caso à questão de pesquisa. Para Campomar (1991) e Yin 

(2010), o estudo intensivo de um caso permite a descoberta de relações que não seriam 

identificadas de outra forma, pois as análises e inferências em estudos de casos são feitas por 

analogia, respondendo principalmente a questões sobre “como” e “por quê”.  

Yin (2010, p. 29) é um dos autores que associam a escolha do método ao tipo de 

problema investigado. Nessa direção, ele assegura que a escolha do método depende do tipo 

de interrogação que irá nortear a investigação. De acordo com o autor, tais questões podem 

envolver perguntas como “quem”, “o quê”, “onde”, “como” e “por quê”. Ele afirma que o 

método estudo de caso é adequado para responder às questões do tipo “como” e “por quê”. 

Dois outros pontos também ajudam na escolha do método, conforme demonstra a 

figura 15. Primeiramente, pode-se destacar o controle de eventos comportamentais que, se 

necessário, requereria como método mais adequado o experimental.  Com relação ao enfoque 

de eventos contemporâneos, segundo o autor, o estudo de caso é mais adequado. 

 
Figura 15 - Situações relevantes para diferentes métodos de pesquisa 

Fonte: COSMOS Corporation (apud Yin, 2010, p. 29).  

 

No âmbito dessa pesquisa, é feito o uso dos recursos disponibilizados pelo método 

do estudo de caso múltiplo, uma vez que se pretende entender um fenômeno contemporâneo, 

inserido em um contexto de empresas multinacionais estrangeiras e brasileiras. Mais 

especificamente, o evento a ser pesquisado é a integração entre a estratégia de orientação para 

mercado e a gestão da co-criação de valor em empresas multinacionais estrangeiras e 

brasileiras. 

Nesse cenário, a escolha do estudo de caso múltiplo é adequada, pois contribui para 

entender “como” as empresas desenvolvem a estratégia de orientação para mercado e a  
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gestão da co-criação de valor e “porque” a co-criação pode ser considerada uma evolução da 

estratégia de orientação para mercado.   

Em relação ao método de estudo de caso, Yin (2010, p. 41) define três tipos de 

pesquisa: exploratório, descritivo e explanatório ou causal.  

 exploratório: possibilita maior compreensão sobre um fenômeno pouco 

explorado e seus resultados geram hipóteses que podem ser validadas em 

pesquisas posteriores;  

 descritivo: relata as características de situações e o contexto no qual 

determinada situação ocorre. Não é guiado por hipóteses, porém pode apoiar 

investigações futuras; 

 explanatório ou causal: verifica quais variáveis são as causas e quais são os 

efeitos de determinado fenômeno. Objetiva identificar a natureza da relação 

entre as variáveis causais e o efeito previsto, permitindo generalizações.  

 

Merriam (1998) também propõe três categorias de pesquisa, conforme a natureza dos 

seus objetivos, sendo eles descritivos, interpretativos e avaliativos.  

 Descritivo – quando apresenta um relato detalhado de um fenômeno social que 

envolve sua configuração, estrutura, atividades, mudança no tempo e 

relacionamento com outros fenômenos. Apresenta e discute a complexidade da 

situação e, geralmente, não se guia por hipóteses previamente estabelecidas, 

nem busca a formalização de hipóteses genéricas; 

 Interpretativo - apresenta uma descrição detalhada do fenômeno, procura 

encontrar padrões de dados e desenvolve categorias conceituais que permitem 

ilustrar, confirmar ou opor-se a suposições teóricas;  

 Avaliativo - sua função é avaliar um fenômeno ou programa por meio de 

coleta sistemática de dados e informações, com objetivo de entender, avaliar e 

julgar os resultados e a efetividade do programa.  

 

Para este estudo foi escolhido o método de estudo de caso múltiplo e exploratório, 

pois possibilita um conhecimento mais amplo sobre um tema pouco explorado tanto no 

mundo acadêmico como nas empresas. Apesar de existirem estudos sobre orientação para 
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mercado e gestão da co-criação de valor, o conhecimento é limitado quando se trata da 

integração do conceito de orientação para mercado e a gestão da co-criação de valor.   

As categorias de pesquisa interpretativa e avaliativa apresentadas por Merriam 

(1998) também são adequadas para esta pesquisa, uma vez que a revisão da literatura sobre os 

dois temas principais deste estudo apontam aspectos relevantes nas empresas orientadas para 

mercado e na gestão da co-criação de valor, que devem ser interpretados e avaliados.  

Dessa forma, para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, definiu-se como 

estratégia de pesquisa a utilização do método de estudo de caso múltiplo exploratório, 

interpretativo e avaliativo. 

 

5.3 Tipos de Pesquisa 

 

O planejamento de uma pesquisa e seu desenvolvimento dependem do problema a 

ser pesquisado, do ambiente em que os dados serão coletados, do momento em que se 

encontra e de uma série de considerações que poderão auxiliar na definição da escolha do tipo 

de pesquisa. Para Marconi e Lakatos (2010), os principais tipos de pesquisa e seus objetivos 

são:                         

 bibliográfica: trata-se do levantamento, seleção e documentação de toda a 

bibliografia já publicada sobre o assunto pesquisado, a fim de colocar o 

pesquisador em contato direto com todo o material escrito sobre o assunto; 

 experimental: esta pesquisa tem como objetivo demonstrar como e porque 

determinado fato é produzido. O pesquisador refaz as condições de um fato 

a ser estudo e passa a observá-lo sob controle; 

 causal: objetiva verificar uma hipótese previamente formulada, obter 

relações de causa e efeito, o que requer uma concepção estruturada; 

 descritiva: visa descrever características, ou seja, apresentar de modo 

preciso as características de uma situação, verificar a frequência das 

ocorrências e formular modelos;  

 documental: tem como objetivo, recolher, analisar e interpretar as 

contribuições teóricas já existentes sobre determinado assunto; 

 campo: tem como objetivo observar, coletar os dados diretamente no local 

em que se deu o fato em estudo; 
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 exploratória: tem como objetivo buscar informações mais detalhadas e 

aprofundadas sobre o tema estudado, obtendo assim novas percepções.  

          

Neste estudo, as opções de tipos de pesquisa escolhidas são a bibliográfica, 

documental e de campo. A pesquisa bibliográfica tem como objetivo rever os estudos já 

publicados sobre os temas do estudo. A pesquisa de campo tem o papel de auxiliar na busca 

de informações para fundamentar possíveis soluções para o problema de pesquisa, 

possibilitando a avaliação de múltiplos aspectos e permitindo a obtenção de conhecimentos 

mais profundos nas áreas de administração e marketing das empresas selecionadas, mais 

especificamente no que tange à orientação para mercado e à gestão da co-criação de valor 

junto a clientes.  

 

5.4 Critérios para a escolha dos casos pesquisados 

  

Como este estudo objetiva analisar a integração da estratégia de orientação para 

mercado e a gestão da co-criação de valor em empresas multinacionais estrangeiras e 

brasileiras, os critérios para a escolha das empresas pesquisadas são:  

1. Empresas que adotam a gestão da co-criação de valor; 

2. Empresas que permitam acesso às informações sobre a gestão da co-

criação; 

3. Empresas em que haja a possibilidade de realização de entrevistas 

junto a dois profissionais da área responsável pela gestão da co-criação;  

4. Empresas multinacionais brasileiras; 

5. Empresas multinacionais estrangeiras. 

 

Durante a fase de seleção das empresas que participaram desta pesquisa foi possível 

constatar que a gestão da co-criação de valor é um tema novo, relevante e considerado um 

assunto estratégico para as empresas entrevistadas. Desta forma, optou-se por não divulgar o 

nome das empresas participantes deste estudo de caso. Para a apresentação e análise dos 

casos, as empresas foram nomeadas como: empresa A, B, C, e D. Cada uma delas segue os 

critérios estabelecidos pela pesquisa com relação a: (1) adotam a co-criação de valor, (2) 

permitiram acesso as informações sobre o tema, (3) possibilitaram a realização de entrevistas 

com dois gerentes ou diretores responsáveis sobre o assunto (no total a pesquisa de campo foi 
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realizada junto a oito entrevistados, com um tempo médio de uma hora e quinze minutos por 

entrevista), (4) as empresas A e B são multinacionais brasileiras e (5) as empresas C e D são 

multinacionais estrangeiras.  

Desta forma, após a validação dos critérios de escolha para a seleção dos estudos de 

caso, as empresas selecionadas são: 

 

1- Empresa A: é uma empresa multinacional brasileira, presente em sete países da 

América Latina incluindo Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, México, Peru e 

Venezuela, e também na França.  

No Brasil, é uma das indústrias líderes no mercado de cosméticos, fragrâncias e 

higiene pessoal. Desde 2004, é uma companhia de capital aberto, com ações 

listadas no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da Bolsa 

de Valores de São Paulo (Bovespa).  

O mercado global de beleza e cuidados pessoais é concentrado em cinco grandes 

empresas, responsáveis por 36% das vendas totais em 2011. No Brasil, este setor é 

dinâmico e, como mercado emergente, apresenta um terreno fértil para a venda 

direta. Embora seus consumidores estejam se tornando mais sofisticados, as 

vendas diretas continuam a ser um modelo de vendas credível no mercado, 

gerando 29% das vendas totais do setor de beleza e cuidados pessoais em 2011, 

em comparação com um valor global de 12%.  

O estudo de caso da empresa A tem como foco a co-criação de valor junto a 

promotoras, consumidores finais e funcionários, com objetivo de buscar inovação 

e proximidade com os clientes. 

Nesta empresa foram entrevistados dois executivos da área de inovação, sendo um 

diretor de inovação e o outro gerente de inovação. 

 
2- Empresa B: é uma empresa multinacional brasileira do setor financeiro, mais 

especificamente um banco multinacional brasileiro. Fundado na década de 40 

como um banco comercial, expandiu suas atividades em todo o país durante a 

década de 70, conquistando mercados urbanos e rurais. Em 1998 incorporou 

subsidiárias de financiamento imobiliário, um banco de investimento e uma 

financiadora, tornando-se um banco múltiplo. 

Segundo dados da FEBRABAN (2013), a atual situação econômica proporciona 

uma manutenção do cenário de competição dos bancos no país. Neste cenário, 
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alguns bancos privados nacionais vêm expandindo-se muito mais agressivamente 

que alguns bancos estrangeiros, em um processo de ampliação e consolidação 

ainda maior.  

Ainda segundo a FEBRABAN (2013), o Brasil apresenta um volume de número 

de contas correntes por agência próximo ao dos países mais desenvolvidos. Com o 

aumento da bancarização dos brasileiros, a tendência é de aumento no número de 

clientes, tanto para canais tradicionais como para os novos. Os bancos devem estar 

atentos, nos próximos anos, para questões de eficiência operacional, de forma a 

atuar com a mesma qualidade em um novo patamar de volumes. A tecnologia será 

um dos principais instrumentos para um contínuo trabalho na eficiência 

operacional dos bancos.  

Neste cenário, a internet banking vem ganhando espaço entre os meios de 

comunicação. Segundo relatório da FEBRABAN (2012), nos últimos cinco anos o 

internet banking firmou-se como o canal preferido para transações bancárias. O 

estudo de caso na empresa B focou a co-criação junto a clientes pessoa jurídica do 

segmento de varejo, com objetivo de, juntos, desenvolverem um canal de venda 

direta para os clientes do internet banking.  

Neste caso foram entrevistados dois executivos da área de redes sociais, sendo um 

Gerente Executivo de Redes Sociais e o outro Gerente Executivo de Comércio 

Eletrônico e Meios de Pagamento.  

 

3- Empresa C: é uma empresa multinacional estrangeira do segmento automotivo, 

mais especificamente do setor de pneus, com forte tradição industrial. Este setor 

apresentou, nas duas últimas décadas, altas taxas de crescimento. Durante este 

período ocorreram fusões e aquisições, o que resultou na consolidação de grandes 

grupos multinacionais.  

O Brasil é considerado o quarto maior mercado consumidor de pneus do mundo - 

sendo o sexto em volume de venda de automóveis. De acordo com a Abidipa 

(Associação Brasileira dos Importadores e Distribuidores de Produtos 

Automotivos), recentemente, a medida adotada pelo governo brasileiro exigindo 

65% de peças nacionais nos carros deve impulsionar ainda mais este setor, que 

cresceu 15% em 2010. Conforme levantamento da Associação Nacional da 
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Indústria de Pneumáticos (Anip), foram produzidos, em 2010, 67,3 milhões de 

pneus, sendo 50% desse total destinado a automóveis. 

Os recordes obtidos pelo país na produção de automóveis também devem 

continuar sustentando o mercado. Segundo dados da Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA, 2011), foram produzidos mais 

de três milhões de automóveis no Brasil, em 2011. 

No cenário brasileiro, o crescimento do setor ainda é uma realidade, segundo o 

relatório da Serasa Expirian, de setembro de 2012, a demanda interna de pneus 

seguiu crescente ao longo de 2012, face à recuperação da cadeia automotiva. 

Ainda segundo o relatório, apesar das adversidades do cenário econômico 

mundial, a indústria de pneus, como um todo, continua ampliando seus 

investimentos em tecnologia e inovação, com objetivo de buscar maior 

participação nos diferentes mercados globais.  

Neste cenário, o estudo de caso na empresa C focou a co-criação junto aos 

principais clientes, montadoras de veículos, com objetivo de desenvolver novos 

produtos com alta tecnologia, performance e inovação.   

Nesta empresa foram realizadas duas entrevistas com executivos da área de 

marketing, sendo a primeira com o Gerente de Marketing para a América Latina e 

a segunda com o Gerente de Produtos para a América Latina.  

 
4- Empresa D: é uma empresa multinacional estrangeira do segmento financeiro 

presente em 42 países. É um dos maiores bancos estrangeiros do Brasil e da 

América Latina. Tem presença em diversos segmentos do mercado financeiro, 

com produtos e serviços em diferentes segmentos de clientes - pessoas físicas, 

pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições.  É um banco 

múltiplo e comercial, com atuação no Brasil desde a década de 80, tendo 

incorporado uma série de bancos ao longo dos últimos 20 anos, com operações 

concentradas nas Regiões Sul e Sudeste, principais mercados financeiros 

nacionais.  

Segundo a ABBI (Associação de Brasileira de Bancos Internacionais, 2013) o 

interesse dos bancos estrangeiros no Brasil surgiu a partir do aumento da renda da 

população e do maior acesso da população ao mercado financeiro, quando mais 

pessoas passaram a ter conta em banco, cartão de crédito e até a aplicar nas bolsas 

de valores.  
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Segundo a FEBRABAN (2012), o número de contas correntes ativas em 2012 

aumentou 3,8%. Este avanço fica acima do crescimento vegetativo da população, 

de 0,9%, sendo que parte deste efeito está associado a uma maior bancarização 

das classes mais populares. Segundo a pesquisa, a população bancarizada cresceu 

6,3% em 2011.  

A empresa, além da sua participação em países desenvolvidos, atua também junto 

a países em desenvolvimento, mais especificamente Brasil, México, Chile e 

Argentina. Em todos os países em que atua, desenvolve uma especial atenção com 

os Recursos Humanos. No Brasil, possui um projeto de co-criação nesta área, com 

objetivo de se aproximar de jovens com potencial de participar do programa de 

trainee da empresa, por meio de um projeto de co-criação. 

Nesta empresa foram entrevistados dois executivos da área de Recursos Humanos, 

sendo um da área de RH - Sustentabilidade e Diversidade, e o outro da área de RH 

- Desenvolvimento Organizacional e Liderança.  

 

O quadro 4 resume os principais pontos referentes às quatro empresas selecionadas 

para a realização deste estudo.  

 

 

Quadro 4 - Empresas entrevistadas 

 
 

Todas as empresas entrevistadas são multinacionais, líderes nos seus setores de 

atuação e, consequentemente, possuem uma forte imagem de marca junto ao mercado. Atuam 

de forma globalizada, buscando inovação, tecnologia e relacionamento com seus diferentes 

stakeholders. 
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5.5 Técnicas de Coleta de Dados  

 

Como complemento às escolhas realizadas para o desenvolvimento desta pesquisa, 

que faz uso de uma abordagem qualitativa, por meio do método de estudo de casos múltiplos 

e exploratórios, a técnica escolhida para a coleta de dados é a entrevista. 

Para Godoy (2010), a entrevista é a técnica de coleta de dados fundamental para a 

pesquisa qualitativa, pois permite abordar temas complexos em profundidade, os quais 

dificilmente seriam investigados de forma adequada por meio de um questionário.  

A proposta de técnica de coleta de dados é a realização de entrevistas 

semiestruturadas, baseadas em um roteiro. Esse roteiro de entrevistas tem como objetivo ser 

um guia para o entrevistador e estimular o entrevistado a expressar não apenas os fatos 

pesquisados, mas também seus sentimentos e opiniões. 

Nesse estudo, por solicitação dos entrevistados, o nome das empresas participantes 

foi ocultado, tendo como justificativa ser o tema um assunto estratégico e inovador para a 

empresa. 

O roteiro utilizado nas entrevistas semiestruturadas desta pesquisa esta dividido em 

cinco partes: (1) histórico da empresa; (2) desempenho da empresa com relação à orientação 

para mercado; (3) construção de valor junto aos clientes; (4) gestão da co-criação de valor; (5) 

gestão da co-criação em empresas multinacionais.  

Cada parte da pesquisa incluiu suas respectivas questões investigativas, relacionadas 

aos tópicos da teoria revisada, que deram origem ao roteiro das entrevistas (apêndice 1). 

O primeiro bloco do roteiro de entrevistas refere-se ao histórico da organização, ao 

foco da empresa e à orientação corporativa com relação ao seu posicionamento no mercado. 

Estas informações foram coletadas antes da realização das entrevistas, por meio de dados dos 

sites das empresas e outros veículos, e complementadas durante o levantamento realizado 

com os entrevistados.  

O segundo bloco do roteiro incluiu as questões sobre orientação para mercado. O 

questionário referente a este assunto tem como base as questões desenvolvidas por Day 

(2001) para avaliar se a empresa é orientada para mercado, conforme quadro 5. 
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Quadro 5 - Questões sobre orientação para mercado  

Fonte: Adaptado de Day (2001) 

 

Estas questões foram agrupadas em 52 questões, detalhadas no apêndice 1. Esse 

agrupamento foi realizado com base em Day (2001). 

O terceiro bloco do roteiro de entrevistas considerou as questões relativas à forma da 

empresa obter vantagem competitiva e a como ocorre a construção de valor para os clientes. 

Nesta fase, também foi apresentado aos entrevistados um formulário (apêndice 3) para que 

eles dessem uma nota, de um a cinco, para a importância das principais disciplinas que 

ajudam a empresa a obter vantagem competitiva no mercado. Estas questões foram 

consideradas a partir da revisão teórica sobre o tema, mais especificamente sobre as 

disciplinas de construção de valor descritas por Treacy e Wiersema (1995). 

No quarto bloco do roteiro, o objetivo foi discutir a gestão da co-criação de valor. 

Nesta discussão são abordados os principais pontos levantados na revisão da literatura sobre o 

tema co-criação, sendo considerado como base para este roteiro o exemplo do mapa do 

consumidor, empresas e processos interativos, desenvolvido por Payne, Storbacka e Frow 

(2008, p. 10). 

O quinto bloco visou identificar os principais desafios na gestão da co-criação de 

valor em empresas multinacionais estrangeiras e brasileiras.  Neste bloco foram exploradas 

informações sobre a existência do projeto em outras subsidiárias, sobre a autonomia da 

subsidiária com relação à gestão da co-criação de valor e sobre o compartilhamento das 

informações geradas pelos projetos. É importante ressaltar que o roteiro elaborado foi 

avaliado e discutido com três especialistas, com profundo conhecimento dos conceitos 

tratados no estudo, para averiguar a compreensão e a sequência dos temas abordados.  

Após a discussão do roteiro de entrevistas e seus possíveis ajustes, foram 

selecionadas as empresas participantes deste estudo e, em cada uma delas, foram realizadas 

entrevistas com duas pessoas responsáveis por áreas relacionadas ao tema da pesquisa.  
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Com o objetivo de proporcionar maior confiabilidade à pesquisa, especialmente nas 

que utilizam o método de estudo de caso, Yin (2001) aponta a importância do uso do 

protocolo. Segundo o autor, o protocolo é mais que um questionário ou um instrumento de 

pesquisa, ele contém o instrumento, os procedimentos e as regras gerais a serem seguidas. O 

protocolo deve apresentar: a) uma visão geral do projeto, com o detalhamento dos objetivos e 

as principais questões; b) os procedimentos operacionais de campo; c) as questões levantadas 

no campo e as possíveis fontes de dados referentes a cada questão; d) o guia do relatório do 

estudo. 

O protocolo deste estudo é apresentado, detalhadamente, nos Apêndices (apêndice 1) 

desta dissertação, assim como o roteiro de entrevistas (apêndice 2). 

5.6 Técnicas de Análise dos Dados  

 

O tratamento dos dados possibilita examinar, classificar e recombinar as evidências 

obtidas por meio das entrevistas realizadas, com objetivo de apontar caminhos para as 

principais questões apresentadas neste estudo.   

Para tanto, a técnica de tratamento de dados escolhida é a análise de conteúdo. 

Segundo Godoy (2010, p. 379), a análise de conteúdo é sinônima da perspectiva 

informacional-quantitativa de análise do discurso, formada por um conjunto de 

conhecimentos oriundos de diferentes disciplinas. A principal ferramenta desse tipo de 

investigação é a capacidade interpretativa do investigador.  

Segundo Bardin (2010, p. 29), esta técnica tem sido usada por sociólogos e 

historiadores, com objetivo de analisar diversas formas de comunicação. Ela tem sido 

utilizada também por administradores em estudos organizacionais.  

Ainda segundo Bardin (2010, p. 40), “a análise de conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens”. Os procedimentos de campo são sistematizados por 

um conjunto de tipos de comunicações, seguindo os critérios de quantidade de pessoas 

participantes da comunicação, da natureza do código e do suporte da mensagem. 

Nesta pesquisa foi utilizada a comunicação dual, ou seja, por meio do diálogo. O 

código e suporte da mensagem foram oral, o que possibilitará a interpretação das entrevistas e 

conversas geradas em cada um dos casos selecionados. 

A figura 16 detalha o desenvolvimento da análise de conteúdo e as etapas que 

serviram de suporte para a interpretação dos resultados desta pesquisa.  
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Figura 16 - Desenvolvimento de análise de conteúdo 

Fonte: Bardin (2010, p. 128) 

 

Conforme sugere Bardin (2010, p. 121), a análise de conteúdo das entrevistas foi 

realizada em quatro etapas cronológicas, a pré-análise, a exploração do material, o tratamento 

dos resultados, a inferência e a interpretação.  

A pré-análise constitui a fase de organização. Ela tem como objetivo tornar viável a 

implementação das ideias iniciais.  Nesta fase, segundo a autora, os passos são: 

 Leitura flutuante: consiste em estabelecer contato com os documentos a 

serem analisados e em conhecer o texto, deixando-se invadir por 

impressões e orientações; 

 Escolha dos documentos: refere-se à demarcação do universo dos 

documentos a serem analisados. Nesta pesquisa, são avaliados os 

documentos de análise, selecionados a priori, com objetivo de identificar 

os processos implementados para a gestão da co-criação de valor, e os 
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documentos solicitados após as entrevistas, com base nas informações 

levantadas; 

 Formulação das hipóteses e dos objetivos: uma hipótese é uma afirmação 

provisória que se propõe verificar. Porém, não é obrigatório ter-se como 

guia um corpus de hipóteses, para se proceder a análise. O objetivo é a 

finalidade geral a que se propõe a pesquisa; 

 Referenciação dos índices e elaboração de indicadores: refere-se a quais 

são os índices encontrados nos documentos e à determinação de seus 

indicadores por meio de recortes de texto nos documentos; 

 Preparação do material: configura-se como a preparação formal dos 

documentos a serem analisados, constituindo-se novos documentos com 

todas as respostas.   

A fase de pré-análise foi iniciada com a transcrição das entrevistas, com o objetivo 

de sintetizar os textos, eliminar repetições e identificar assuntos abordados pelos entrevistados 

que não eram pertinentes a esta pesquisa.  

A segunda fase consistiu na exploração do material, mais especificamente, na 

codificação dos dados coletados. Segundo Bardin (2010, p. 129), a organização da 

codificação compreende três escolhas: o recorte, ou seja, a escolha das unidades; a 

enumeração, que envolve a escolha das regras de contagem; a classificação e a agregação, que 

são as escolhas das categorias.  

Nesta fase foram utilizadas como critérios de codificação dos materiais coletados a 

classificação, a agregação dos dados e a definição de categorias de análise. Para Bardin (2010, 

p. 145), “a categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo gênero (analogia), 

com os critérios previamente definidos”.   

Nesta pesquisa, as categorias foram fornecidas a priori, sendo definidas com base na 

revisão teórica sobre o tema. As categorias a priori definidas para esta fase de análise de 

conteúdo estão agrupadas segundo a revisão da literatura sobre os temas principais deste 

estudo, que são (1) a estratégia de orientação para mercado, (2) forma de construção de valor, 

(3) gestão da co-criação de valor e (4) gestão da co-criação de valor em empresas 

multinacionais, conforme figura 17.  
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Figura 17 - Categorias de análise 

 

Segundo Bardin (2010), o conjunto de categorias de análise deve possuir alguns 

atributos, tais como: 

 exclusão mútua: cada elemento não pode existir em mais de uma divisão; 

 homogeneidade: em cada conjunto só pode haver um registro e uma 

dimensão de análise; 

 pertinência: uma categoria é considerada pertinente quando está adaptada 

ao material de análise escolhido e quando pertence a um quadro teórico 

definido; 

 objetividade e fidelidade: as diferentes partes de um mesmo material 

devem ser codificados da mesma maneira, mesmo quando submetidas a 

várias análises; 

 produtividade: um conjunto de categorias é produtivo quando oferece 

resultados férteis em índices de inferência, em hipóteses e em dados exatos. 
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Todos os atributos relacionados acima foram validados nas categorias definidas nesta 

pesquisa.  

A terceira fase da análise de conteúdo correspondeu ao tratamento das informações 

obtidas durante as entrevistas realizadas junto aos gerentes e diretores das quatro empresas 

multinacionais, posteriormente transcritas e analisadas.  

A interpretação dos resultados relativa à quarta fase da análise dos dados foi 

realizada com base na revisão da literatura sobre os temas propostos nesta pesquisa e 

objetivou a análise comparativa dos dados entre as quatro empresas participantes. A 

conclusão das similaridades e diferenças em cada uma das categorias de análise previstas a 

priori e o desenvolvimento de uma proposta de um esquema integrador entre orientação para 

mercado e gestão da co-criação de valor. A pesquisa objetivou também a utilização dos 

resultados para fins teóricos e orientação para novas pesquisas. 
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6 ANÁLISES DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os quatro estudos de caso desenvolvidos em 

duas empresas multinacionais brasileiras e duas empresas multinacionais estrangeiras, 

analisar e interpretar as informações obtidas nas pesquisas de campo, com base nas categorias 

de análise pré-estabelecidas.  

A seleção das empresas participantes desta pesquisa teve como ponto determinante a 

existência de projetos de co-criação de valor junto a um ou mais stakeholders, conforme seu 

foco estratégico. Durante a fase de agendamento das entrevistas foram coletadas informações 

que confirmaram a implementação da co-criação de valor nas empresas participantes. Em 

todos os casos a co-criação é considerada um tema novo, estratégico e relevante, por este 

motivo as empresas não autorizaram a divulgação dos seus nomes. 

A redação dos estudos de caso teve como foco principal as entrevistas com duas 

pessoas, gerentes e diretores da área responsável pela co-criação. Durante as entrevistas, além 

do roteiro pré-estabelecido, foram utilizadas fichas para que os respondentes pudessem avaliar 

alguns critérios por meio de notas. Esta mecânica de avaliação por meio de escalas de 1 a 5, 

onde 1 é referente à menor concordância e 5 à maior, foi utilizada quando discutidos os temas 

estratégia de orientação para mercado, construção de valor e gestão da co-criação de valor.  

A transcrição das entrevistas permitiu a análise dos resultados de forma segmentada, 

de acordo com as categorias pré-definidas: orientação para mercado, construção de valor, co-

criação de valor e implementação da co-criação de valor em empresas multinacionais.  

O principal critério para elaboração das analises dos estudos de caso foi semântico, 

segundo orientações de Bardin (2010). Neste capítulo são apresentados os quadros resumos 

das entrevistas, por empresa participante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 
6.1 Caso – Empresa A   

  

Este estudo de caso refere-se a uma empresa multinacional brasileira do segmento de 

cosméticos, a qual implementou um projeto de co-criação de valor com o objetivo de 

identificar novas tendências, de forma aberta e participativa. Os públicos envolvidos na gestão 

da co-criação são promotoras do canal de venda direta, consumidores finais e funcionários. 

Este estudo teve como foco a gestão da co-criação de valor junto a promotoras do canal de 

venda direta. 

As entrevistas em profundidade foram realizadas na matriz da empresa, junto a dois 

executivos da área de inovação que ocupam os cargos de Diretor de Inovação e Gerente de 

Inovação. Neste caso, não foi definido um interlocutor privilegiado, pois, apesar da diferença 

hierárquica, ambos possuem experiência relevante na gestão da co-criação de valor.  As 

entrevistas ocorreram em outubro de 2012 e o tempo médio de cada entrevista foi de uma 

hora e dez minutos. 

 

6.1.1 Histórico  

 

A empresa A é uma empresa 100% brasileira, com foco em beleza e cuidados 

pessoais. Ao longo de quatro décadas se tornou uma das líderes no mercado brasileiro de 

cosméticos, fragrâncias e higiene pessoal.  

A empresa atua de forma constante para melhorar sua imagem, ao abraçar uma 

cultura empresarial que trabalha para um meio ambiente sustentável e pelo apoio social. Seus 

valores são baseados em uma abordagem ecologicamente amigável, com foco no 

desenvolvimento de produtos e na pesquisa de novas materias-primas, que protejam o meio 

ambiente.   

Seu histórico de atuação permite atribuir bons resultados, em termos de vendas 

líquidas e lucro líquido, ao modelo de gestão, que apoiou a implantação de unidades regionais 

e unidades de negócios no Brasil,  ao crescimento do número de representantes de vendas, à 

manutenção do investimento em marketing e também ao investimento contínuo em inovação. 

Na empresa A, o conceito de inovação é tratado com seriedade e envolve  aspectos 

importantes, como o uso sustentável da biodiversidade. A empresa traduz esse conceito com a 

criação e o desenvolvimento de novos produtos utilizando espécies nativas e exóticas, com o 

uso de modelos ecológicos de produção vegetal, com o programa de certificação de insumos e 

em parcerias com comunidades fornecedoras.  Outro ponto importante, atribuído à inovação, 
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está relacionado aos impactos sociais, que têm como objetivo contribuir com a melhoria da 

qualidade do ensino público, beneficiando alunos e profissionais da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens Adultos, com projetos de promoção da leitura e da escrita 

de qualidade. 

Mais recentemente, os investimentos em inovação também estão voltados para 

projetos de identificação de novas tendências de mercado, junto a diferentes stakeholders. 

Nesta trilha, a área de inovação da empresa é responsável pelo atual projeto de gestão da co-

criação de valor.   

 

6.1.1.1 Foco e Posicionamento  

 

Neste item são apresentadas as respostas da parte 1 das questões investigativas, que 

envolvem os itens foco e posicionamento. 

Durante a pesquisa, os entrevistados ressaltaram que o foco da organização é ser uma 

empresa referência de produtos e serviços que promovam o bem estar das pessoas e da 

sociedade. E o posicionamento envolve a crença nas relações, independentemente do público, 

a preocupação com o meio ambiente e a sociedade, reconhecendo que o comportamento 

empresarial afeta o relacionamento com a sociedade e que existe a necessidade de 

transparecer estes pontos na entrega de seus produtos e serviços. Os entrevistados concordam 

que o foco da empresa A é a gestão do cliente e da marca, conforme mostra o quadro 6.  

 

Quadro 6 - Resumo das respostas sobre foco e posicionamento – Empresa A 

Fonte: Entrevistas – Empresa A 
 

O foco no cliente e na marca foi apontado como uma estratégia consolidada na 

empresa, conforme depoimento: 

“O foco da empresa é ser uma empresa referência de produtos e serviços que 

promovam o bem estar da pessoa com ela mesma e com a sociedade... na verdade, 

é um conjunto de duas grandes dimensões”. 
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Em essência, os respondentes confirmam que a empresa é voltada para o mercado e 

suas relações. A área de inovação contribui para que este posicionamento não envelheça ou 

fique distante da realidade. As atividades desta área são voltadas para identificar novos 

fornecedores, desenvolver novas tecnologias, contribuir para o desenvolvimento de novos 

produtos, e também para buscar por novas tendências e novos temas latentes. Aparentemente, 

o posicionamento da empresa e da área de inovação levam a busca para a co-criação de valor 

junto a diferentes stakeholders.  

6.1.2 Estratégia de orientação para mercado 

 

Neste item são apresentadas as respostas da parte 2 das questões investigativas, que 

envolvem os principais pontos observados na revisão teórica sobre o tema orientação para 

mercado. Nesta fase, o roteiro das entrevistas foi organizado de forma que cada entrevistado 

pudesse responder a um questionário de avaliação concebido por Day (2001), com objetivo de 

identificar os principais pontos da empresa relacionados a questões como: (1) valores, crenças 

e comportamentos da empresa; (2) capacidade de sentir o mercado em que atuam; (3) 

capacidade de estabelecer relacionamento com o mercado; (4) visão estratégica da empresa e 

(5) sistema organizacional, o qual envolve estrutura, sistemas e sua adaptabilidade dentro da 

organização.  

A área de inovação da empresa A tem um alto envolvimento com as diferentes áreas 

da empresa, como: desenvolvimento de produto, ciência e tecnologia, pesquisa de mercado, 

marketing e comercial. Este alto grau de envolvimento da área de inovação com as diferentes 

áreas da empresa possibilita uma ampla visão da empresa, o que facilitou o preenchimento do 

formulário proposto para a discussão sobre estratégias de orientação para mercado. As notas 

atribuídas pelos entrevistados a cada resposta e a média das notas dos dois entrevistados são 

apresentadas nos quadros 7 e 8. 

A média das notas apontadas nos quadros a seguir representam: 

 Média menor que 2,5 – Não Corresponde a uma empresa orientada para mercado.  

 Média maior que 2,5 e menor que 3,5 – Nível Intermediário de orientação para 

mercado.  

 Média maior que 3,5 – Corresponde a uma empresa orientada para mercado.  
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Quadro 7 - Resumo dos itens valores, capacidade de sentir e responder ao mercado 

Fonte: Entrevistas – Empresa A 
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Quadro 8 - Resumo dos itens visão estratégica e sistema operacional 

Fonte: Entrevistas – Empresa A   

 

 A empresa A corresponde a uma empresa orientada para mercado, sendo que o item 

sobre visão estratégica é o que apresenta a maior média (4,0), seguido pelo item que aborda 

valores, crenças e comportamento. O quadro 9 apresenta o resumo das médias por item e a 

média geral, obtidas a partir das entrevistas realizadas.   
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Quadro 9 - Resumo das médias das notas referentes às questões sobre orientação para mercado 
Fonte: Entrevistas – Empresa A 

 

Com relação às respostas sobre o item (1) valores, crenças e comportamento da 

empresa, foi possível identificar que a empresa A corresponde a uma empresa orientada para 

mercado. Dos dez itens apresentados, cinco atendem totalmente a essa orientação. As 

melhores pontuações referem-se às questões relacionadas ao desenvolvimento de estratégias 

que criam valor para os clientes, na busca de soluções e na necessidade de inovação com 

novos programas de relacionamento.   

As notas relacionadas ao item (2), referentes à capacidade da empresa de sentir o 

mercado, apresentam uma média de 3,4. Os principais pontos relacionados a monitoração do 

mercado, inovações voltadas para o cliente, conhecimento dos concorrentes diretos e indiretos 

e  sistemas de informação são avaliados de forma satisfatória pelos  entrevistados. Neste item, 

um dos entrevistados reforçou alguns aspectos importantes, relacionados ao item capacidade 

de sentir o mercado, e comentou: 

“A gente tem, aqui tem uma biblioteca interna, só para analisar o mercado, a 

concorrência, acho que é bom...”. 
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Sobre o tema capacidade de responder ao mercado, os itens referente a marca e seu 

relacionamento com os diferentes stakeholders recebem as melhores notas. Porém os dois 

entrevistados reforçam que existem várias pesquisas internas e externas, várias apresentações 

sobre o tema, mas pouco uso final destas informações. 

 “Eu acho que os clientes ainda não são vistos como parceiros no negócio, como 

clientes ativos. Para fazer negócio, eu acho que a gente tem ainda uma atitude 

muito reativa, a gente só pega a informação e pronto.” 

O resultado da avaliação do tema visão estratégica se mostrou satisfatório. Dos dez 

itens avaliados, seis correspondem aos de uma empresa orientada para mercado. A sistemática 

organizacional aponta para uma empresa orientada para mercado, porém alguns pontos, como 

compartilhamento das informações internas e nível de interação com os clientes, ainda são 

aspectos em construção. 

De modo geral, a empresa A demonstra uma cultura voltada para o mercado. A visão 

estratégica de orientação para mercado favorece o investimento em informação, 

relacionamento com o mercado e estrutura, o que demonstra preocupação com a proximidade 

com seus diferentes públicos e com a manutenção da imagem da marca.   

 

6.1.3 Construção de valor 

 

Neste item são apresentadas as resposta da parte 3 das questões investigativas, que 

envolvem questões sobre a forma da empresa obter vantagem competitiva e sobre como 

ocorre a construção de valor para os clientes. Nesta fase também foi apresentado aos 

entrevistados um formulário (apêndice 3) para que eles dessem uma nota, de um a cinco, para 

a importância das principais disciplinas que ajudam a empresa a obter vantagem competitiva 

no mercado. No item 1, a vantagem competitiva é obtida por meio da excelência operacional, 

e isto ocorre quando o foco da empresa está em custos, a venda ocorre com base em preço e 

confiança, e a entrega de serviços atende às necessidades básicas dos clientes. No item 2, a 

empresa obtém vantagem competitiva por meio da liderança tecnológica, entregando 

tecnologia e inovação. No item 3, por meio da intimidade com o cliente, a empresa entrega 

benefícios especiais para os clientes.   

No caso da empresa A, os entrevistados deram nota máxima para a construção da 

vantagem competitiva por meio da intimidade com o cliente. Um dos entrevistados assinalou 

a nota máxima também para a liderança por meio da tecnologia, conforme seus depoimentos: 
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“É uma marca muito emocional, e que quer se relacionar, a base da empresa é a 

relação, a crença é isso também, e aqui está muito forte isso, a empresa, realmente 

é uma [maneira] de fazer relações”.  

“Então a gente acessa fornecedores, acessa diversos públicos externos para 

desenvolver tecnologia, para desenvolver produto, e tem uma série de ações, 

atividades, iniciativas que são conduzidas aqui dentro desse [time] para suportar 

essa relação e essa conexão com esses parceiros”. 

Os entrevistados assinalaram a pontuação máxima para o critério de intimidade com 

o cliente, como o foco principal da empresa, e a menor pontuação para a construção de 

vantagem competitiva por meio da excelência operacional, apesar de considerarem este item 

muito importante, conforme seu relato.    

“A proposta de valor da empresa é muito puxada pela inovação. A gente tem que 

entregar, cada vez mais, produtos que tragam sustentabilidade, enfim, que tragam 

uma proposta de valor alinhada ao que é a essência da empresa, só que isso tem 

que estar extremamente aliado ao relacionamento e à proximidade com o canal. 

Para a gente ter o canal perto da gente tem que ter uma série de ações de 

relacionamento, mas, no caso do nosso modelo de negócio, a excelência 

operacional também é muito importante”. 

O quadro 10 resume as respostas assinaladas pelos entrevistados da empresa A. 

 

Quadro 10 - Resumo das respostas sobre vantagem competitiva e construção de valor  

Fonte: Entrevistas – Empresa A 

 

 

6.1.4 Gestão da co-criação de valor 

 

O tema co-criação de valor foi abordado na parte 4 das questões investigativas e teve 

como função detalhar os pontos necessários para o entendimento da gestão da co-criação na 

empresa. Este item envolvia: 

(1) definição de co-criação de valor para a empresa;  

(2) orientação para a implementação da co-criação de valor; 

(3) públicos considerados na co-criação de valor; 
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(4) gestão da co-criação de valor; 

(5) principais aprendizados para a empresa e para o cliente; 

(6) mensuração dos resultados e visão de futuro. 

 

Os entrevistados da empresa A definem a co-criação de valor como uma forma de 

inovação e proximidade com o cliente, conforme os depoimentos: 

“Eu acho também que é uma coisa de essência da empresa..., a gente tem que falar 

com o consumidor, com o consultor, trazer eles para inovar junto com a gente, tem 

que abrir essa conversa, trazer eles mais para perto do processo de inovação, e é 

isso que a gente quer, a co-criação”. 

“Acho que é um conceito muito novo, não sei se a gente tem um conceito que eu 

poderia dizer que é um conceito da empresa, mas o que a gente tem discutido 

muito de co-criação tem a ver com criação de valor, que sai das fronteiras da 

empresa, na verdade. A gente está falando de gerar valor sem usar só os recursos 

que a gente tem dentro da empresa. Então, é gerar valor de forma compartilhada... 

O que se discute é  que tem que ter percepção de valor tanto para a empresa, 

quanto para quem está participando....” 

 

Os entrevistados também responderam a uma questão sobre motivos que levaram a 

empresa à implementação da co-criação de valor. Nesta questão o objetivo foi classificar por 

ordem de importância os seguintes pontos: 

(1) co-criação de valor é uma forma de diálogo que gera aprendizado entre a empresa e 

os clientes; 

(2) co-criação é uma função de marketing e pode ser vista como forma de obter uma 

vantagem competitiva frente aos concorrentes; 

(3) co-criação de valor é uma forma de diferenciar os clientes mais importantes, 

melhorar processos e atender as suas necessidades; 

(4) a segmentação de mercado e entrega de valor para clientes específicos diminuem os 

custos da empresa. 

 

Um entrevistado escolheu como primeira opção de orientação para implementação 

da co-criação de valor um critério não apresentado no formulário, o qual, no entanto, na visão 

do entrevistado, reflete a real motivação da empresa, que é aumentar o poder de inovação. O 

segundo critério selecionado aponta para a co-criação como uma forma de obter vantagem 

competitiva. 

O outro entrevistado selecionou como primeira opção a que sinaliza a co-criação 

como uma forma de diálogo que gera aprendizado para a empresa e para o cliente. A segunda 
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opção foi de encontro com o assinalado pelo primeiro entrevistado, reforçando a 

implementação da co-criação como forma de obter vantagem competitiva, conforme quadro 

11.   

 

Quadro 11 - Resumo das respostas sobre orientação para implementação da co-criação de valor  

Fonte: Entrevistas - Empresa A 

 

Os dois entrevistados não escolheram a opção de implementação da co-criação como 

forma de segmentar clientes e diminuir os custos da empresa. O item que aponta 

diferenciação dos melhores clientes também não foi considerado importante.   

Com relação ao público participante da co-criação, a empresa A atua prioritariamente 

com consultoras, mas também envolve consumidores finais e funcionários. Os critérios de 

seleção para participação do projeto de co-criação são: pessoas colaborativas, com 

familiaridade no ambiente digital, preocupadas com assuntos da atualidade e que se 

identificam com a marca. Um ponto importante na seleção do público é a preocupação com a 

continuidade do projeto. Os respondentes afirmam que não têm interesse em manter um 

projeto com pessoas que não se identificam com a proposta ou não mantém frequência de 

contato, conforme depoimento de um entrevistado. 

“Vamos co-criar ideias e conceitos de inovação para a empresa. Esse era o 

propósito inicial. Só que a gente foi começando a juntar as pessoas e aí, assim, a 

gente vai vendo que as pessoas que tem mais frequência de participação são 

aquelas que se identificam mais com o propósito”. 

 

A gestão da co-criação na empresa ocorre por meio de uma plataforma em ambiente 

web, onde as pessoas se encontram em eventos com dia e hora marcados, e também através de 
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encontros presenciais. Tanto nos encontros presenciais como na web são escolhidos temas 

para serem discutidos. Estes temas são selecionados pela área líder do projeto. Em momentos 

específicos, outras áreas da empresa também interagem por meio de solicitação de inclusão de 

temas de interesse da área solicitante. 

Com relação aos principais aprendizados na gestão da co-criação, os entrevistados 

ainda possuem questões em aberto, como perfil do público participante, formas de 

participação, se deve ou não existir remuneração para estimular a participação das pessoas. A 

maioria dos pontos abordados pelos entrevistados ainda estão sem resposta.  

Um ponto importante no aprendizado é que, ao manter relacionamento com os 

clientes, o nível de confiança aumenta e, quando isso acontece, as pessoas estão mais 

dispostas a co-criar, conforme depoimento do entrevistado:  

 

“as pessoas estão começando a se conectar cada vez mais. Então, quando elas 

começam a se conectar, o nível de confiança entre as pessoas vai aumentando, o 

que a gente acha que vai acontecer é que, cada vez mais, a gente estará de fato co-

criando com eles, porque os laços de confiança estão muito fortes”.  

 

A questão sobre mensuração dos resultados ainda está em aberto. Segundo os 

entrevistados, o projeto ainda não tem um planejamento sobre os principais indicadores. Os 

resultados são ainda percepções da equipe que lidera o projeto e o feedback e das áreas 

internas da empresa que demandam temas para o processo de co-criação. 

Com relação ao futuro do projeto de co-criação, os entrevistados acreditam que ainda 

estão em um processo inicial. Nesta fase o objetivo é finalizar a prototipagem do projeto 

dentro da empresa, para sua implementação com uma visão de longo prazo dentro da 

organização.   

 

6.1.5 Gestão da co-criação de valor em empresas multinacionais 

 

 O quinto e último bloco do roteiro de entrevistas tratou da gestão da co-criação na 

subsidiária participante do estudo de caso. As principais questões estavam relacionadas a: (1a) 

se o projeto já existia em outra subsidiária da empresa; (1b) se sim, se a empresa recebeu um 

planejamento prévio de outras subsidiárias; (2) a autonomia da subsidiária com relação a 

gestão da co-criação de valor e (3) o compartilhamento das informações geradas pelos 

projetos.  

Os entrevistados informaram que a co-criação de valor atende a uma necessidade 
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local. Foi implantada apenas no Brasil, que é a matriz da empresa, e não existem planos de 

expansão. Como o assunto ainda é novo e a sua maturação é um objetivo de longo prazo, não 

está nos planos da empresa A, pelo menos a curto, estender o projeto para outras subsidiárias.    

Fica evidente que a empresa A não possui um programa de padronização global com 

relação a co-criação. Apesar de ser a matriz responsável pela implementação de estratégias 

globais, o projeto de co-criação é visto como uma estratégia local.  

     

6.1.6 Resumo do estudo de caso  

 

Este item apresenta, no quadro 12, um resumo das respostas referentes ao caso A. 
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Quadro 12 - Resumo do estudo de caso – Empresa A  

 

 

A empresa A tem foco no cliente e na marca, é uma empresa orientada para mercado, 

e suas melhores notas são referentes aos itens valores, crenças e comportamento e visão 

estratégica. A empresa constrói sua vantagem competitiva por meio de liderança tecnológica 

e intimidade com o cliente. Segundo os entrevistados, a busca por inovação reflete o 
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posicionamento e as estratégias da empresa, sendo o projeto de co-criação uma evolução deste 

cenário.  

A orientação para a implementação da co-criação de valor acompanha este cenário e 

tem como pontos principais aumentar o poder de inovação e estimular o diálogo. A gestão 

ocorre por meio de encontros presenciais e de uma plataforma na web. O principal 

aprendizado da empresa é o relacionamento estabelecido entre as partes que co-criam e, 

segundo os entrevistados, quanto maior o relacionamento, maior a confiança entre as partes, 

aumentando a possibilidade de co-criar. Esta empresa multinacional brasileira possui uma 

preocupação em estabelecer relacionamento com seus stakeholders. A implementação da co-

criação ocorreu apenas na matriz e não existe um plano de expansão para outras subsidiárias. 

 

6.2 Caso – Empresa B 

  

O caso Empresa B refere-se a uma empresa multinacional brasileira do segmento 

financeiro, mais especificamente do setor de bancos. A empresa B identificou a oportunidade 

de um novo negócio de venda direta via web a partir do canal internet banking e, para tanto, 

implementou um projeto de co-criação de valor junto a clientes de varejo do banco, que já  

atuam com comércio eletrônico.  

Este caso foi elaborado a partir de entrevistas em profundidade na matriz da empresa, 

junto a dois  executivos da área de redes sociais, que ocupam os cargos de Gerente Executivo 

de Redes Sociais e Gerente Executivo de Comércio Eletrônico e Meios de Pagamento. Neste 

caso não foi definido um interlocutor privilegiado, pois os dois respondentes ocupam cargos e 

funções semelhantes. As entrevistas foram realizadas em novembro de 2012 e o tempo médio 

de cada entrevista foi de uma hora. 

 

6.2.1 Histórico 

 

A empresa B é uma empresa do setor financeiro. É um banco brasileiro sólido que 

está entre os dez mais fortes do mundo (BLOOMBERG, 2013). 

A empresa B possui produtos e serviços bancários e financeiros no Brasil e no 

exterior, para pessoas físicas, pequenas e médias empresas no Brasil, e importantes 

sociedades e instituições nacionais e internacionais. Conta com uma ampla rede de agências e 
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serviços, no Brasil, além de outros meios de operação bancária, tais como: internet banking, 

call center e móbile banking. 

Segundo a FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), em seu relatório 

denominado PESQUISA FEBRABAN 2012 (20ª edição), o número de agências no Brasil 

cresceu 7% em 2011, impulsionado pelos grandes bancos, que buscam aumentar ainda mais 

sua capilaridade. Entretanto, as transações financeiras básicas nas agências declinaram de 10 a 

15% nos últimos anos. Estes dados sinalizam que, cada vez mais, as agências intensificam seu 

papel de relacionamento com o cliente, e o  banco pela internet absorveu a função de realizar 

as transações financeiras.  

No Brasil, a internet banking registrou um crescimento regular nos últimos anos. Em 

2011, esse crescimento foi de 11%, aproximando-se dos níveis de países desenvolvidos. 

Ainda segundo a FEBRABAN (2012), os bancos devem investir na maximização do uso do 

internet banking, prover uma experiência cada vez melhor para o consumidor, neste canal, e 

ofertar produtos e serviços que melhor se encaixem neste meio. Para que isso aconteça, uma 

plataforma tecnológica mais atraente, ágil e robusta será importante nos próximos anos. 

Nesta trilha, sendo a empresa B um dos mais sólidos bancos do Brasil, com altos 

investimentos em tecnologia e um alto volume de acesso de clientes pelo internet banking, a 

empresa identificou a oportunidade de segmentar clientes do varejo com atuação comercial na 

internet e desenvolver um projeto de co-criação, com o objetivo de, juntos, gerarem negócios 

para a base de usuários do internet banking. 

 

6.2.1.1 Foco e Posicionamento  

 

Neste item são apresentadas as respostas da Parte 1 das questões investigativas, que 

envolvem os itens foco da empresa e posicionamento. 

Sobre o foco da empresa, os dois entrevistados consideram a empresa B voltada para 

o cliente, preocupada com atendimento, relacionamento e segurança. Segundo um 

entrevistado, o resultado desta preocupação com o bom atendimento traz retornos importantes 

para a marca, conforme depoimento: 

“Quando o cliente da empresa fala sobre o gerente ele fala “o meu gerente”, 

quando ela fala dos outros bancos ele cita “o gerente do banco”. Aqui ele é o “meu 

gerente”, porque é uma relação muito próxima”. 
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O foco na marca também é um ponto considerado relevante para a empresa B. Os 

entrevistados salientam a importância que a empresa atribui à gestão da marca e ao alto 

investimento em comunicação. 

Com relação ao posicionamento da empresa B, os respondentes definem os seguintes 

pontos como os principais aspectos que movem a organização, como um todo: segurança 

financeira, agilidade e qualidade na relação com os clientes e busca constante por novas 

tecnologias. Todos os movimentos da organização se movem com base nestes pontos, 

fortalecendo o eixo central da empresa, que é a sua capacidade de gerar negócios. O quadro 

13 resume as informações sobre foco e posicionamento relatados durante as entrevistas.   

 

 
Quadro 13 - Resumo das respostas sobre foco e posicionamento – Empresa B 

Fonte: Entrevistas – Empresa B 

 
 

6.2.2 Estratégia de orientação para mercado 

   

Neste item são apresentadas as respostas da parte 2 das questões investigativas, que 

envolvem os principais pontos observados na revisão teórica sobre o tema orientação para 

mercado. As respostas ao questionário são apresentadas nos quadros 14 e 15. 
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Quadro 14 - Resumo sobre valores, capacidade de sentir e responder ao mercado  

Fonte: Entrevistas – Empresa B. 
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Quadro 15 - Resumo das respostas sobre visão estratégica e sistema operacional 

   Fonte: Entrevistas – Empresa B 

 

A empresa B corresponde a uma empresa orientada para mercado. A média das notas 

atribuídas a todos os itens do questionário é 3,8, sendo que valores, crenças e 

comportamentos foram os itens mais bem avaliados, com média 4,3. O item sobre construção 

de relacionamentos a longo prazo com o cliente foi avaliado com a nota máxima pelos dois 

entrevistados. 

Sobre a capacidade de sentir o mercado, do total de treze itens apontados, os 

entrevistados atribuíram a oito notas positivas, que correspondem às de uma empresa 
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orientada para mercado. Um dos entrevistado comentou a atenção da empresa com o cliente 

em todos os canais de atendimento:  

“O sistema de processamento das reclamações de clientes tem a participação do 

próprio presidente, que acompanha as soluções dadas... Uma manifestação de 

qualquer cliente... numa rede social é respondido em até cinco minutos”. 

 

O item capacidade de relacionamento com o mercado teve a menor média. Neste 

tópico, os entrevistados consideram o item sobre informações a respeito da lealdade do cliente 

e utilização desta informação muito importante para a empresa. No entanto, sua avaliação foi 

considerado apenas satisfatória.  

A visão estratégica também é um ponto avaliado de forma positiva. Entretanto,  

segundo os entrevistados, existe um bom nível de participação gerencial no processo de 

planejamento estratégico, mas isto não ocorre em outros cargos da empresa. 

A sistemática organizacional obteve a segunda menor média. Mesmo assim, das dez 

questões apresentadas, cinco foram apontadas pelos entrevistados como pontos que 

correspondem aos de uma empresa orientada para mercado. O item informação sobre 

interação das informações sobre os clientes e concorrentes foi considerado apenas 

satisfatório.  

O quadro 16 apresenta o resumo das médias por item e a média geral obtida a partir 

das entrevistas realizadas na empresa B. 
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Quadro 16 - Resumo das médias das notas referentes às questões sobre orientação para mercado 

Fonte: Entrevistas – Empresa B 

Após avaliação das respostas obtidas nas entrevistas de campo, é possível afirmar 

que  as estratégias adotadas pela empresa B correpondem às de uma empresa orientada para 

mercado. Sendo que as melhores avaliações se referem a valores, crenças e comportamento e 

visão estratégica.  

6.2.3 Construção de valor 

 

Neste item são apresentadas as resposta da parte 3 das questões investigativas, que 

envolvem questões sobre a forma de a empresa obter vantagem competitiva e sobre como 

ocorre a construção de valor para os clientes.   

No caso da empresa B, os dois entrevistados atribuíram suas melhores notas para a 

construção da vantagem competitiva por meio da excelência operacional e, em seguida, para a 

liderança tecnológica; conforme depoimentos dos entrevistados: 

 

“Pensando no macro, o banco sempre teve essas três características muito fortes. A 

excelência operacional, ela se traduz, por exemplo, no fato de que a gente já é o 

banco mais fácil de usar”. 



91 
 

“Ele está em todo lugar, os sistemas são fáceis, ele é um banco de varejo... Ao 

mesmo tempo, a gente é o líder de tecnologia no sistema financeiro brasileiro. 

Tudo que você pensar de inovação do sistema financeiro, desde a década de 

sessenta, é a empresa quem traz. Desde o caixa eletrônico, do cartão, talvez a única 

das coisas que a gente não implementou primeiro foi o cheque”. 

 

A partir das respostas obtidas na pesquisa de campo, fica claro que a principal 

entrega de valor da empresa B é a excelência operacional e a liderança tecnológica, conforme 

resume o quadro 17.  

 

 

Quadro 17 - Resumo das respostas sobre orientação para implementação da co-criação de valor  

Fonte: Entrevistas – Empresa B 

 

Os entrevistados possuem uma opinião muito próxima com relação à excelência 

operacional e concordam totalmente com relação à liderança tecnológica. Entretanto, com 

relação à intimidade com o cliente, as notas atribuídas são diferentes, principalmente com 

relação à manutenção do relacionamento junto aos clientes.   

 

6.2.4 Gestão da Co-criação de Valor 

O tema co-criação de valor foi abordado na parte 4 das questões investigativas e teve 

como função detalhar os pontos necessários para o entendimento da gestão da co-criação na 

empresa. 

Os entrevistados da empresa B definem a co-criação de valor como uma forma de 

estimular o desenvolvimento de novos negócios. Um entrevistado afirmou: 

“Eu sou da área de redes sociais, e quando você fala de co-criação para mim é um 

negócio muito mais aberto, livre, de cruzamento de ideias que geram um negócio”. 

 

O outro entrevistado declara que:  

“construir tecnologia todo o mundo constrói, a co-criação busca construir soluções 

com parceiros estratégicos para gerar negócios”.  
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O projeto de co-criação da empresa B foi motivado pelo desenvolvimento de um 

novo negócio a partir do internet banking, com um público de quatro milhões de usuários. O 

modelo deste novo negócio foi desenvolvido com foco na venda direta via web. Os principais 

parceiros deste negócio são a empresa B, que disponibiliza o acesso a usuários no internet 

banking, e os clientes do varejo do banco, lojas com atuação comercial na web. Desta forma, a 

loja possui um espaço disponível na web e expõe seus produtos ou serviços. Conforme 

depoimento de um entrevistado, ao realizar as vendas via web, o banco ganha com os meios 

de pagamento e os clientes do varejo, denominado pelos entrevistados de “loja”, ganham com 

exposição dos seus produtos e serviços para milhões de usuários e com receitas de vendas. 

Segundo os entrevistados:  

“O banco vai até a loja, ou a loja vem até nós. O banco oferece tantas visualizações 

do produto, e a loja vai ter oportunidades de fazer negócio, se o preço for bom... E 

a loja acaba entrando, às vezes com maior interesse na visualização do que 

[propriamente] no negócio”. 

“Claro que eu interfiro muito nisso. Eu falo que interfiro muito, por quê? De lá eles 

não enxergam, ou não têm acesso à estrutura dos clientes do banco, isso eu tenho 

acesso. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma campanha com um cliente 

mais importante do banco, eu vou sentar com ele, nós vamos definir a estratégia, de 

quais produtos que estão adequados a esse público”.  

Em resumo, a empresa B oferece tráfego de clientes, segmentação de público e 

meios de pagamento, e os lojistas entregam disponibilidade de produto e preço. Todo este 

relacionamento é tratado pela empresa B como um projeto de co-criação de valor para o 

cliente do varejo, que vê o benefício de participar de um modelo especial de negócio via web. 

O trabalho em conjunto possibilita a geração de negócio para as duas partes, banco e cliente.  

Neste cenário, a escolha de critérios de orientação para a implementação da co-

criação reforça o caminho estratégico definido pela empresa B, que é o de obter vantagem 

competitiva frente aos concorrentes oferecendo alta tecnologia e acesso a uma base de 

clientes via web. Os dois entrevistados colocaram esta opção em primeiro lugar, conforme 

resume o quadro 18. 
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Quadro 18 - Resumo das respostas sobre orientação para implementação da co-criação de valor 

Fonte: Entrevistas – Empresa B 

 

Os dois entrevistados também concordaram quanto à classificação do critério 

referente à segunda opção, que aponta a co-criação como uma forma de diferenciar os clientes 

mais importantes, refletindo assim a necessidade de diferenciação frente aos clientes do 

varejo.    

Com relação ao público participante da co-criação, a empresa B definiu alguns 

critérios, tais como: ser cliente pessoa jurídica do banco, possuir capacidade operacional de 

realizar vendas por meio da web, utilizar os meios de pagamento do banco e, por último, ter a 

possibilidade de fazer ofertas de preços diferenciados do mercado. Por capacidade 

operacional entende-se a disponibilidade de produtos e serviços, garantia de entrega, suporte 

técnico e de atendimento. 

Nestes critérios para seleção dos clientes participantes não estão inclusos o setor de 

atividade da empresa participante. Segundo os entrevistados, o perfil dos 50 atuais clientes é 

bem disperso, conforme depoimento de um dos entrevistados: 

“Clientes são desde a loja de inglês, aqui do bairro até o Wal-Mart. Mas a gente vai 

até a loja, ou a loja vem até nós, dependendo do tipo de interesse e aí a gente diz: 

“A gente te entrega tantas visualizações, de seu produto, e você vai ter 

oportunidades de fazer negócio, se o preço for bom”. E a loja acaba entrando, às 

vezes com maior interesse na visualização do que [propriamente] no negócio”. 

Um ponto importante na seleção do público alvo é a escolha de clientes com 

interesse do banco em centralizar o fluxo de caixa da empresa e gerar relacionamento a longo 

prazo, conforme depoimento de um  entrevistado: 

“À medida que eu consigo conquistar esse lojista, existe uma relação cliente-banco, 

que é eu centralizo o caixa dele comigo... e amplio o relacionamento dele com o 

banco”. 
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Durante as entrevistas, foi possível observar que a definição do perfil do cliente 

participante do projeto de co-criação ainda é um desafio para a empresa B. Alguns pontos 

como setor de atuação e porte da empresa cliente ainda estão sob avaliação. 

A gestão da co-criação ocorre por meio de encontros presenciais com frequência 

mensal. Nestes encontros, são avaliados os resultados das campanhas anteriores (os resultados 

não são tratados apenas com relação a volume de vendas realizadas, mas também com relação 

a total de acessos e visualizações), pendências operacionais e propostas de novas campanhas. 

O desenvolvimento de novas campanhas é um dos momentos em que a co-criação 

acontece de forma mais evidente. Neste caso, os temas dos encontros são: avaliação do 

público alvo usuário do internet banking, possíveis segmentações para visualização da oferta 

e definição das ofertas. Por oferta entende-se a seleção dos produtos ou serviços oferecidos, 

preço praticado e processos operacionais. Todos os temas são discutidos pelos líderes do 

projeto de co-criação na empresa B e no cliente.  

Além dos encontros mensais, existem também encontros pontuais para tratar de 

campanhas sazonais, como natal, dia das mães, etc. Nestes encontros, os temas são os 

mesmos apontados no parágrafo anterior, mais a inclusão da adequação do produto ou serviço 

aos temas sazonais em questão.   

Com relação aos principais aprendizados para a empresa B, os dois entrevistados 

citam a identificação e construção de soluções que fazem sentido e criam valor para os 

clientes. Este aprendizado, segundo os entrevistados, estimula a empresa a pensar diferente e 

a inovar cada vez mais. Outro aprendizado importante é o relacionamento com os clientes 

lojistas, compartilhando seus interesses e dificuldades, aliado às necessidades do projeto.  

A mensuração dos resultados na gestão da co-criação de valor ocorre, na empresa B, 

por meio de clicks no site de venda e de volume de vendas. Para o cliente lojista, o melhor 

resultado é o volume de vendas e para o banco os usos dos seus meios de pagamento: boleto, 

transferência, cartão de débito e financiamento.  

6.2.5 Gestão da co-criação de valor em empresas multinacionais 

 

O quinto e último bloco do roteiro de entrevistas tratou da gestão da co-criação na 

subsidiária participante do estudo de caso.  

A empresa B é uma multinacional brasileira, e, sendo a matriz da empresa no Brasil, 

a maioria dos os projetos estão concentrados nesta subsidiária. Os entrevistados informaram 

que a co-criação de valor foi resultado de uma oportunidade de mercado e que foi implantada 
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apenas na subsidiária no Brasil. Todo o planejamento ocorreu na matriz e não existe, a curto 

prazo, um projeto de expansão para outros mercados. Neste caso, o projeto de co-criação é 

tratado como um projeto local. 

 

6.2.6 Resumo do estudo de caso  

 

Este item apresenta, no quadro 19, um resumo das respostas referentes ao caso B. 



96 
 

 

Quadro 19 - Resumo do estudo de caso – Empresa B 

Fonte: Entrevistas – Empresa B  

 

A empresa B é uma empresa multinacional brasileira, orientada para mercado, com 

foco em gerar negócios a partir de oportunidades de mercado. A co-criação de valor foi 

implementada a partir da necessidade de desenvolvimento do projeto de venda direta via web 

e a principal orientação para implementação da co-criação é obter vantagem competitiva em 
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relação aos concorrentes, critério apontado em primeiro lugar pelos dois entrevistados e 

reforçado por depoimentos como “tecnologia todo banco oferece”. A gestão da co-criação 

ocorre por meio de encontros presenciais entre os responsáveis pela co-criação no banco e nos 

seus clientes do varejo. O principal aprendizado é que projetos de co-criação criam a 

possibilidade de construir projetos em comum, banco e cliente, com vantagens mútuas. 

O banco é uma empresa multinacional brasileira e o projeto de co-criação foi 

estruturado para atender uma necessidade local. Não existem planos de expansão, e toda a 

estrutura é local.  

 

6.3 Caso – Empresa C 

  

Este estudo refere-se a uma empresa multinacional estrangeira do segmento de 

pneus, que desenvolve projetos de co-criação com as quinze montadoras mais importantes 

para a empresa. Este projeto é estratégico para a empresa uma vez que, no mercado de 

equipamento original, os carros são fabricados com pneus escolhidos pelas montadoras, o que 

garante participação de mercado e estimula as vendas no mercado de reposição.  

As entrevistas em profundidade foram realizadas com dois executivos da área de 

marketing da empresa, que ocupam os cargos de Gerente de Marketing para América Latina e 

gerente de Produto para a América Latina. Neste caso não foi definido um interlocutor 

privilegiado, pois os dois entrevistados ocupam cargos semelhantes em diferentes unidades de 

negócios.  As entrevistas ocorreram uma no mês de novembro de 2012 e a outra no mês de 

dezembro de 2012. O tempo médio de cada entrevista foi de uma hora e quinze minutos. 

 

6.3.1 Histórico 

 

A empresa multinacional estrangeira do segmento de pneus selecionada para este 

estudo de caso é uma das maiores marcas globais de pneus, é líder no segmento de pneus 

premium, com elevado conteúdo tecnológico. Possui 19 fábricas em todo o mundo, em quatro 

continentes, e opera em mais de 160 países. A empresa C é conhecida pela sua  tradição 

industrial, que sempre combinou a capacidade de inovação com produtos de qualidade e força 

de marca.  

No Brasil, a indústria de pneus está concentrada em grandes empresas 

transnacionais, quais sejam: Goodyear, Pirelli, Bridgestone, Firestone, Michelin e 
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Continental. A comercialização de pneus se concentra em três segmentos diferentes: 

montadoras, mercado de reposição e mercado externo. No segmento de montadoras, a venda é 

direcionada ao mercado de equipamento original de veículos leves (automóveis de passeio e 

comerciais leves), e os carros saem da fábrica com o pneu já estabelecido pelas montadoras. 

No caso de caminhões e ônibus, o frotista ou caminhoneiro define a marca e o tipo de pneu a 

equipar sua frota ou veículo.  

No mercado de reposição existe a tendência de, na primeira troca, cada veículo 

seguir a marca com a qual foi originalmente equipado, podendo haver modificações, em razão 

do preço ou da rede de distribuição e assistência. Este mercado garante para a indústria 

maiores margens de contribuição, enquanto o mercado de equipamento original garante 

participação. Já no mercado externo, a exportações de pneus ocorre, em sua maioria, por meio 

de transações entre as filiais dos grandes players e montadoras clientes. 

Este estudo de caso focou a análise do projeto de co-criação junto às montadoras 

consideradas mais importantes para a empresa.  

 

6.3.1.1 Foco e Posicionamento 

 

Neste item são apresentadas as respostas da parte 1 das questões investigativas, que 

envolvem os itens foco da empresa e posicionamento. 

O foco da empresa é o segmento premium,  ou seja, clientes que compram produtos 

de alta performance, o topo da linha de pneus. Isso se deve à entrada de novos players no 

mercado, principalmente players asiáticos, que chegam com preços competitivos para pneus 

stander. Desta forma, a orientação para clientes premium é um caminho natural, e o trabalho 

junto à marca também é  importante para o fortalecimento da imagem neste mercado.   

O posicionamento da empresa C está alinhado com seu foco em atender clientes 

premium. Para tanto, ela se posiciona como uma empresa que produz pneus com alta 

tecnologia, qualidade e inovação, conforme afirma o entrevistado: 

“Hoje, no mercado de pneus, o ciclo de vida do produto é cada vez mais curto... E 

toda vez que você fala de um produto novo, você tem que usar o que você tem de 

mais moderno... não só do lado tecnológico, mas também da parte de expectativa 

do consumidor. Quando você vai desenvolver um produto novo, você tem que ter 

certeza de que você está usando tudo aquilo que tem realmente de mais atual. A 

inovação, ela vai desde o designer do produto, daquilo que a gente identifica como 

o que o mercado está querendo, até a forma como fazer dentro da empresa”. 
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Os dois respondentes, participantes desta pesquisa, concordam com a afirmação de 

que o foco é o produto, o cliente e a marca, e seu posicionamento esta voltado para responder 

às expectativas do mercado com relação à qualidade dos produtos e à inovação. Por inovação 

se entende todo o processo, desde o designer do produto, escolha de novas fontes de matérias 

primas, como matérias primas retornáveis, e novas linhas de produtos dedicadas à economia 

do combustível gasto pelos automóveis.  

 

Quadro 20 - Resumo das respostas sobre foco e posicionamento – Empresa C 

Fonte: Entrevistas – Empresa C 

 

6.3.2 Estratégia de orientação para mercado 

 

Neste item são apresentadas as respostas da parte 2 das questões investigativas, que 

envolvem os principais pontos observados na revisão teórica sobre o tema orientação para 

mercado. As respostas ao questionário são apresentadas nos quadros 21 e 22. 
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Quadro 21 - Resumo das respostas sobre valores, capacidade de sentir e responder ao mercado 

Fonte: Entrevistas – Empresa C. 
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Quadro 22 - Resumo sobre visão estratégica e sistema operacional 

Fonte: Entrevistas – Empresa C 

 

O item correspondente a valores, crenças e comportamentos foi bem avaliado. Todas 

as notas atribuídas correspondem às de uma empresa orientada para mercado, sendo que os 

itens sobre ênfase em desenvolvimento de estratégias que criam valor para os clientes e 

gerenciamento da qualidade receberam nota máxima dos dois entrevistados. O depoimento de 

um dos entrevistados reforça esta pontuação: 
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“A importância no desenvolvimento de estratégias que criam valor para o cliente é 

total, e principalmente nos últimos dois anos,  com o foco de atuação cada vez mais 

segmentado, não só na segmentação de clientes como também de canais de 

distribuição”. 

 

Sobre a capacidade de sentir o mercado, do total de treze itens apontados, onze 

correspondem totalmente aos de uma empresa orientada para mercado. E, novamente, 

aparecem dois itens assinalados pelos dois entrevistados com a nota máxima, a inovação 

voltada para o cliente e conhecimento dos segmentos de mercado. No depoimento de um dos 

entrevistados é possível identificar a importância que a empresa C dá ao item monitoramento 

do mercado:  

“(...) com relação ao conhecimento de segmentos e identificação de oportunidade 

de novos segmentos, temos reuniões até semanais”. 

Com relação à capacidade de relacionamento com o mercado, dos nove itens 

relacionados, sete correspondem aos de uma empresa orientada para mercado. Neste tópico, 

os entrevistados apontaram que o item sobre informações a respeito da lealdade do cliente 

ainda pode ser melhor acompanhado.  

A visão estratégica é um ponto também avaliado de forma positiva, nove dos dez  

itens correspondem aos de uma empresa orientada para mercado, sendo que quatro itens 

foram avaliados com a nota máxima pelos dois entrevistados. Esses itens são boa qualidade 

da análise estratégica, bom nível de conhecimento do mercado, bom nível de avaliação das 

iniciativas no mercado e, por último, frequente revisão da estratégia pela alta gerencia.  

A sistemática organizacional também é um item muito bem avaliado na empresa C, 

sendo que nove dos dez itens respondidos correspondem aos de uma empresa orientada para 

mercado, e, desses nove itens, quatro receberam a nota máxima dos dois entrevistados.  

Em resumo, neste tópico, na empresa C, a estrutura de organização se dá por família 

de produtos, a estratégia operacional da empresa possui um bom nível de compreensão, as 

áreas de marketing, incluindo a diretoria da empresa, estão voltadas para os clientes e a 

remuneração dos executivos está baseada nos resultados da empresa. Um dos entrevistados 

reforça as notas atribuídas tanto para a visão estratégica da empresa como para o item sobre 

sistema de informação: 

“Acho que tanto os planos estratégicos quanto o sistema de informação atendem às 

necessidades da empresa no momento atual... eu acho que a gente tem um processo 

de elaboração de plano de gestão bem completo. Eu acho que ele aborda 

praticamente todos os âmbitos da empresa”. 
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O quadro 23 apresenta o resumo das médias por item e a média geral obtida a partir 

das entrevistas realizadas na empresa C. 

 

Quadro 23 - Resumo das médias das notas referentes às questões sobre orientação para mercado 

Fonte: Entrevistas Empresa C 

As respostas obtidas nas entrevistas de campo na empresa C demonstram que a 

empresa corresponde a uma empresa orientada para mercado. A média total das notas 

atribuidas foi de 4,3, sendo que, das cinquenta e duas questões respondidas, doze receberam a 

nota máxima dos dois entrevistados.  

 

6.3.4 Construção de valor 

 

Neste item são apresentadas as resposta da parte 3 das questões investigativas, que 

envolvem questões sobre a forma de a empresa obter vantagem competitiva e sobre como 

ocorre a construção de valor para os clientes.  

No caso da empresa C, os dois entrevistados deram nota máxima para os itens 

liderança operacional e intimidade como cliente. Estas formas de obter vantagem competitiva 

refletem a necessidade do mercado, pois, segundo um dos entrevistados, o “ciclo de vida do 
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produto pneu é cada vez mais curto”. A empresa C adota como estratégia a entrega de 

produtos com liderança tecnológica, buscando sempre a melhor solução para o cliente. 

A busca de solução para o cliente exige conhecimento das suas necessidades. Deste 

modo, pode-se concluir que a intimidade com o cliente, como uma entrega de valor, é de 

extrema importância no cenário competitivo da empresa C. A construção de valor por meio da 

excelência operacional está focada nos clientes que consomem produtos básicos, responsáveis 

por gerar volume de produção e venda de pneus; conforme resume o quadro 24.  

 

Quadro 24 - Resumo das respostas sobre vantagem competitiva e valor 

Fonte: Entrevistas – Empresa C 

 

Em resumo, os dois entrevistados estão alinhados com relação à forma de construção 

de vantagem competitiva por meio de liderança tecnológica e intimidade com o cliente. 

Porém, com relação à excelência operacional, os dois entrevistados possuem percepções 

diferentes,  a maior avaliação atribuída por um dos entrevistados refere-se à necessidade de a 

empresa ofertar preço e serviços básicos em linhas de produtos que geram volume de 

produção e vendas, embora este não seja o foco atual da empresa. O outro entrevistado focou 

apenas em linhas de produto de maior valor agregado.  

 

6.3.5 Gestão da Co-criação de Valor 

 

O tema co-criação de valor foi abordado na parte 4 das questões investigativas e teve 

como função detalhar os pontos necessários para o entendimento da gestão da co-criação na 

empresa.  

Para os entrevistados da empresa C, a definição de co-criação é o relacionamento 

com os melhores clientes, com objetivo de entender suas necessidades e, juntos, criar 

produtos com alta tecnologia, performance e inovação,  conforme  depoimento de um dos 

entrevistados: 
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“(...) na verdade, utilizo muito a palavra relacionamento com o cliente. Então, com 

os principais clientes de equipamento original... a gente tem um relacionamento 

muito próximo”.  

A definição acima exposta é complementada pela classificação dos principais 

motivos pelos quais é orientada a implementação da co-criação. Os motivos que apresentam 

maior equivalência entre as respostas dos dois entrevistados, considerados de maior 

importância são: a co-criação como uma forma de diferenciar os melhores clientes e 

estimular o dialogo entre as partes. Já o critério com menor equivalência entre as respostas é 

a orientação da implementação da co-criação como uma forma de segmentar clientes e 

entregar valor com objetivo de diminuição de custos, conforme quadro 25. Neste item, 

novamente, um entrevistado respondeu com foco na linha de produtos que gera maior valor 

agregado e outro entrevistado com foco na linha de produtos com maior volume de produção.  

 

Quadro 25 - Resumo sobre orientação para implementação da co-criação de valor 

Fonte: Entrevistas – Empresa C 

 

O público alvo do projeto de co-criação da empresa C são as principais montadoras 

selecionadas como os clientes mais estratégicos. Atualmente são 15 montadoras com famílias 

de produtos premium, foco estratégico da empresa C. 

Estes clientes são clientes globais e, na maioria das vezes, o projeto é uma indicação 

da matriz da empresa ou já ocorre em subsidiárias de outros países.  

Desta forma, a gestão da co-criação de valor, na empresa C, ocorre de forma 

estruturada, tanto estratégica quanto operacionalmente, com base em planejamentos já 

existentes na matriz. Isto, porém, não significa que não ocorram projetos novos na subsidiária 

do Brasil. O carro Eco Sport da montadora Ford é um exemplo de co-criação realizado entre a 

empresa C e seu cliente Ford, aqui no Brasil, conforme depoimento do entrevistado C1. 
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“Por exemplo, a Ford estava lançando o Eco Sport e solicitou um pneu street, 

normal, um pneu para andar no asfalto. Eu falei: “Mas esse carro tem todo um 

apelo para a pessoa andar também fora da rua”, e se a gente fizesse um pneu que 

tivesse aquela característica de um visual de um pneu para andar fora da estrada”.  

Para a empresa C, participar do projeto de lançamento de um modelo de carro novo é 

estratégico, pois cria um diferencial para o cliente, e o ciclo de comercialização do produto 

acompanha o ciclo de vida do carro, gerando maior participação de mercado e lucratividade 

para a empresa.  

A gestão da co-criação ocorre por meio de encontros presenciais e de softwares de 

gestão em comum, para empresa e montadora. Porém, estes softwares não são exclusivos para 

o projeto de co-criação. Ainda sobre a gestão da co-criação, na empresa C não existe uma área 

líder do projeto, todas as áreas, como engenharia, designer, produção, marketing e logística, 

participam do projeto. Apenas existe uma área responsável pelo atendimento do cliente, que é 

a área comercial.  

Com relação ao aprendizado gerado pelo projeto de co-criação, o entrevistado C1 os 

resume em dois pontos principais, a absorção de tecnologia e aprendizado cultural, devido às 

diferenças de gestão entre as montadoras europeias, americanas e asiáticas. 

“(...) muitas vezes você aprende com a montadora, você tem uma absorção de 

tecnologia e de conceito do desenvolvimento, principalmente com as japonesas... 

E, nesse sentido, tanto o desenvolvimento como até de aprendizado cultural... 

Algumas são muito rígidas, outras são um pouco mais flexíveis, então você tem 

que aprender também nesse sentido”.  

A mensuração dos resultados ocorre por meio da avaliação da participação de 

mercado dos produtos cuja co-criação teve a participação da empresa C. Em resumo, a 

empresa garante o seu marketshare nos produtos desenvolvidos em conjunto.  

Como visão de futuro, a empresa C observa que os projetos de co-criação caminham 

para projetos de codevelop, ou seja, a troca de know how em vários aspectos, entre as 

empresas participantes do projeto de co-criação.  

 

6.3.6 Gestão da co-criação de valor em empresas multinacionais 

 

O quinto e último bloco do roteiro de entrevistas tratou da gestão da co-criação na 

subsidiária participante do estudo de caso.  

Os entrevistados informaram que a co-criação de valor é um assunto estratégico para 

a empresa C. Como orientação de trabalho, ela ocorre na Matriz e em todas as subsidiárias da 

empresa. Alguns projetos acontecem simultaneamente em vários países, outros apenas em um 
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único país.  

Os projetos de co-criação são desenvolvidos por meio de um sistema integrado com 

a matriz da empresa, em que todos os projetos mundiais são gerenciados. Alguns projetos de 

co-criação são desenvolvidos em parceria com a matriz ou outras subsidiárias, e alguns 

projetos acontecem exclusivamente no Brasil. A subsidiária no Brasil tem autonomia para a 

escolha dos projetos a serem desenvolvidos. Entretanto, todas as informações são 

compartilhadas e enviadas para a matriz.  

A empresa C possui um programa de padronização global com relação à co-criação. 

A matriz centraliza o relacionamento com os clientes e a estratégia de co-criação é global. 

Segundo depoimentos dos entrevistados, os projetos de co-criação são integrados com a 

matriz: 

“Quando começamos um desenvolvimento, temos um sistema integrado com a 

matriz, onde é possível visualizar todos os desenvolvimentos que você está 

fazendo...” 

“Os projetos são compartilhados... até porque a aprovação de um projeto depende 

de diversas áreas no Brasil e fora do Brasil”.  

Com relação ao desenvolvimento dos projetos de co-criação, a empresa C opera de 

forma integrada, em projetos globais, e de forma diferenciada, em projetos locais. O 

conhecimento gerado é compartilhado tanto com a matriz quanto com outras subsidiárias.   

Estas características organizacionais correspondem a uma empresa multinacional 

transnacional. 

 

6.3.7 Resumo do estudo de caso  

 

Este item apresenta, no quadro 26, um resumo das respostas referentes ao caso C. 

 

 

 

 



108 
 

 

Quadro 26 - Resumo do estudo de caso – Empresa C 

Fonte: Entrevistas – Empresa C  

 

A empresa C, aparentemente, é a empresa com maior experiência na gestão da co-

criação de valor junto a clientes. Por ser uma multinacional estrangeira, recebe informações 

sobre a gestão co-criação da matriz e de outras subsidiárias. As montadoras participantes do 

projeto de co-criação são aquelas que privilegiam, no relacionamento, qualidade de serviço e 
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inovação, confirmando o posicionamento da empresa em construir vantagem competitiva  por 

meio de liderança tecnológica e intimidade com o cliente.  

A gestão da co-criação ocorre por meio de uma equipe multidisciplinar, que envolve 

áreas de engenharia, marketing, logística e comercial. Os encontros são presenciais e existe 

um software que gerencia o relacionamento empresa e montadoras. 

Com relação ao aprendizado obtido no desenvolvimento do projeto, a empresa C 

reforça a transmissão de tecnologia e o aprendizado cultural, sendo as montadoras 

participantes da co-criação de diferentes nacionalidades. 

Outro ponto importante é a visão de futuro da empresa, que aponta como próximo 

passo a co-criação como uma troca de conhecimento em aspectos como tecnologia e 

inovação. 

 

6.4 Caso – Empresa D  

  

Este estudo de caso refere-se a uma empresa multinacional estrangeira do segmento 

financeiro, mais especificamente do setor de bancos. Este caso foi elaborado a partir de 

entrevistas em profundidade com dois gerentes executivos da área de Recursos Humanos, das 

áreas de Sustentabilidade e Diversidade, e Desenvolvimento Organizacional e Liderança. 

Neste caso não foi definido um interlocutor privilegiado, pois os dois respondentes ocupam 

cargos e funções semelhantes. As entrevistas foram realizadas em dezembro de 2012 e o 

tempo médio de cada entrevista foi de uma hora. 

Neste caso foi estudado o relacionamento entre banco e funcionários, mais 

especificamente, com jovens trainees. Para tanto, a área de Desenvolvimento Organizacional 

desenvolveu, em 2012, um projeto de co-criação com jovens universitários com interesse em 

participar do programa de trainees. O projeto foi baseado na co-criação de informação e 

relacionamento entre os jovens trainees com objetivo de favorecer o conhecimento tanto do 

trainee com relação ao banco quanto do banco com relação ao trainee. 

 

6.4.1 Histórico 

 

A empresa D é uma empresa multinacional estrangeira. No Brasil, é um dos maiores 

bancos privados. Seu foco de atuação é o varejo e suas operações são concentradas nas 

Regiões Sul e Sudeste do país, principais mercados financeiros nacionais. Possui um modelo 
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empresarial voltado para o cliente, com alto nível de recorrência em seus resultados e receitas, 

apesar do difícil cenário econômico e financeiro mundial dos últimos anos. No Brasil, possui 

uma rede de atendimento composta por quase 4.000 pontos de venda, entre agências e postos 

de atendimento.  

É uma das marcas mais valorizadas do setor financeiro e representam os valores mais 

importantes da empresa: dinamismo, força, inovação, liderança, enfoque comercial e ética 

profissional.  

Neste cenário, uma das preocupações do banco é com os seus Recursos Humanos, 

sabendo que é por meio deles que são transmitidos seus valores. No Brasil, a empresa D 

possui uma vice presidência de recursos humanos com diferentes áreas de especialização. 

Uma destas áreas, chamada de Produtos e Serviços de Recursos Humanos, tem como enfoque 

desenvolver e estruturar produtos e serviços de RH. Dentro desse segmento de produtos e 

serviços, existe uma célula responsável por Desenvolvimento Organizacional.  Esta área foi a 

responsável pelo desenvolvimento do projeto de co-criação junto a jovens universitários.  

 

6.4.1.1 Foco e Posicionamento 

 

Neste item são apresentadas as respostas da parte 1 das questões investigativas, que 

envolvem os itens foco da empresa e posicionamento. 

A empresa D atua globalmente com foco no produto traduzido pela constante 

inovação. No relacionamento com os clientes e na construção de marca, a empresa vem 

evoluindo e se fortalecendo ao longo do tempo.  

A empresa D posiciona-se como um banco sustentável, preocupado com o 

relacionamento com seus principais stakeholders, acionistas, funcionários, clientes e com a 

sociedade em geral. O relacionamento é um dos pilares do banco, que acredita no diálogo e na 

construção de parceiras. Estes valores são transmitidos na comunicação da marca em  

diferentes meios de comunicação.  O quadro 27 resume o foco e o posicionamento da empresa 

D.  
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Quadro 27 - Resumo das respostas sobre foco e posicionamento  

Fonte: Entrevistas – Empresa D 

 

 

6.4.2 Estratégia de orientação para mercado 

 

Neste item são apresentadas as respostas da parte 2 das questões investigativas, que 

envolvem os principais pontos observados na revisão teórica sobre o tema orientação para 

mercado.  
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Quadro 28 - Resumo das respostas sobre valores, capacidade de sentir e responder ao mercado     

Fonte: Entrevistas – Empresa D. 
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Quadro 29 - Resumo sobre visão estratégica e sistema operacional 

Fonte: Entrevistas e empresa D 
 

Com relação às respostas sobre o item (1) valores, crenças e comportamento da 

empresa, foi possível identificar que a empresa D corresponde a uma empresa orientada para 

mercado. Dos dez itens apresentados, seis atendem totalmente a estes critérios de 

classificação. As melhores pontuações se referem às questões relacionadas ao 

desenvolvimento de estratégias que criam valor para os clientes e dão ênfase a 

relacionamentos a longo prazo.     
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As respostas relacionadas ao item 2, referente à capacidade da empresa de sentir o 

mercado, apontam para um cenário positivo na empresa D, onde os principais pontos 

relacionados a monitoração e conhecimento do mercado e identificação de oportunidade são 

itens bem avaliados pelos dois entrevistados, conforme depoimento do entrevistado D1: 

“A gente tem um trabalho de ouvir o cliente, então, eu vou escutar o cliente como 

um todo, nas necessidades dele, não nas minhas. Então eu vou ouvir o que ele está 

precisando, e aí eu vou alocar determinados produtos para atender àquelas 

necessidades, eu não vou empurrar o produto para o cara comprar porque eu tenho 

que bater a minha meta, entendeu? O foco é ouvi-lo e ser um consultor mesmo”.  

Sobre o tema capacidade de responder ao mercado, as notas atribuídas pelos 

entrevistados apontam que a empresa corresponde a uma empresa orientada para mercado. 

Dos nove itens, sete são positivos, e os respondentes consideram que a empresa possui uma 

boa capacidade de responder ao mercado por meio de programas de relacionamento, junto a 

diferentes stakeholders.  

O resultado da avaliação sobre o tema visão estratégica também é positivo na 

empresa D. Segundo um dos entrevistados, a visão estratégica da empresa permitiu que ela 

sobrevivesse às recentes crises financeiras globais, conforme seu depoimento:  

“Boa visão e planejamento de risco, sendo os gerentes responsáveis pelos 

resultados da empresa... É isso é muito forte aqui... A gente atravessou a crise 

assim com alguns arranhões... e a visão estratégica e o foram  essencial para a 

gente atravessar uma crise que afetou todo um sistema financeiro... 

 

As repostas referentes à sistemática organizacional apontam para uma empresa com 

nível intermediário de orientação para mercado. Dos dez itens questionados, oito são 

considerados de nível intermediário.   

De modo geral, a empresa D demonstra uma cultura voltada para o mercado, com 

capacidade de sentir e se relacionar com seus principais stakeholders, porém, vale ressaltar 

que a empresa D é a única empresa deste estudo que apresenta um item com nível 

intermediário de orientação para mercado.  

O quadro 30 apresenta o resumo das médias por item e a média geral obtida a partir 

das entrevistas realizadas na empresa D. 
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Quadro 30 - Resumo das médias das notas referentes às questões sobre orientação para mercado 

Fonte: Entrevistas – Empresa D 

A média geral da empresa, de 3,8, aponta que a empresa D é uma empresa orientada 

para mercado. Com relação aos outros estudos de caso, a empresa D apresentou a maior 

média no item sobre capacidade de se relacionar com o mercado, em especial, em pontos 

importantes, como bom gerenciamento da marca e bom relacionamento com clientes 

importantes. Entretanto, o item sistemática organizacional apresentou a média mais baixa, 

sendo que as piores avaliações são relacionadas a coordenação interna para melhor atender 

aos clientes e a nível de interação com os clientes.   

 

6.4.3 Construção de valor 

 

Neste item são apresentadas as resposta da parte 3 das questões investigativas, que 

envolvem questões sobre a forma de a empresa obter vantagem competitiva e sobre como 

ocorre a construção de valor para os clientes.  

Na empresa D, os dois respondentes concordam em afirmar que a construção de 

vantagem competitiva ocorre por meio da excelência operacional. Neste caso, a empresa D 

está preocupada com processos e entrega de serviços. Entretanto, conforme depoimento dos 
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entrevistados, a missão da empresa atribui a entrega de valor operacional, mas a visão gostaria 

de caminhar para uma construção de valor em direção a conhecer melhor o cliente.  

Depoimento de um entrevistado: 

“A gente quer ter intimidade com os clientes... como [gerir] isso. A gente quer, na 

nossa missão a gente fala de simplicidade, de ser humano, fácil de usar o seu 

banco, fácil, simples, seguro, tipo, o basicão a gente tem que entregar bem, mas eu 

acho que isso é o que a gente mais está querendo ser”. 

Depoimento do outro entrevistado:  

“Aqui tem um trabalho forte de segmentação dos produtos... Para entender a 

necessidade do cliente, que é o que todo mercado está fazendo. E o grande desafio 

para a gente tem tido... se reinventar enquanto banco. Banco não é mais aquilo que 

era há trinta anos atrás”. 

 
 

O quadro 31 resume as respostas dos entrevistados.  

 

Quadro 31 - Resumo sobre vantagem competitiva e valor  

Fonte: Entrevistas – Empresa D 

 

O resumo das respostas referentes a construção de vantagem competitiva demonstra 

um alinhamento da percepção dos dois entrevistados com relação ao que ocorre no dia a dia 

da empresa no que diz respeito à entrega de valor. A entrega por meio de excelência 

operacional é uma realidade e a intimidade com o cliente é onde a empresa quer chegar.   

 

6.4.4 Gestão da Co-criação de Valor 

O tema co-criação de valor foi abordado na parte 4 das questões investigativas e teve 

como função detalhar os pontos necessários para o entendimento da gestão da co-criação na 

empresa. 

A empresa D implementou o projeto de co-criação na área de recursos humanos, 

mais especificamente, no programa de trainees, que visa identificar jovens que desejam 

trabalhar na organização. A percepção da empresa é a de que, na maioria das vezes, este 
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processo de contratação é muito rígido. Em alguns casos, a empresa possui cerca de trinta mil 

candidatos e seleciona por volta de cinquenta. Vale ressaltar também que este processo tem 

um alto investimento financeiro e, em alguns casos, é danoso para a marca, por poder 

construir junto ao público jovem um sentimento de antipatia e rejeição. Nesta trilha, a 

empresa D implementou o projeto “Caminhos e Escolhas”, com a proposta de, juntos, banco e 

jovens candidatos puderem construir relacionamentos e identificar os melhores perfis para 

serem selecionados.  

Os entrevistados da empresa D definem a co-criação de valor como uma via de mão 

dupla, em que a empresa ouve o mercado e responde com um produto que atende às suas 

necessidades, conforme depoimento do entrevistado: 

“Então é criar com o outro... esse produto tem a participação do desejo do outro, 

não só do meu olhar, do meu desejo, mas para quem eu vou entregar o meu 

produto”. 

Ao comentarem os motivos que orientaram a empresa para a implementação da co-

criação de valor, os dois entrevistados apontaram como principal ponto a co-criação enquanto 

uma forma de diálogo, que gera aprendizado para a empresa e seus clientes, e classificaram 

como segunda opção a busca de diferenciar e atender às necessidades de públicos específicos 

e melhorar processos, conforme resume o quadro 32. 

 

Quadro 32 - Resumo sobre orientação para implementação da co-criação de valor 

Fonte: Entrevistas – Empresa D 

 

 

O público alvo do projeto de co-criação são jovens universitários que buscam 

programas de trainees oferecidos pelas empresas, com objetivo de dar início a uma carreira 
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profissional. De modo geral, este público relaciona algumas empresas de interesse e participa 

dos seus processos de seleção.  

Segundo os entrevistados, a empresa D diagnosticou que a forma de contratação de 

trainees significava um alto investimento, envolvendo recursos financeiros, tempo das 

pessoas responsáveis e energia. Por outro lado, nem sempre os jovens selecionados 

permaneciam durante o período de contratação como trainee. Desta forma, a área de recursos 

humanos envolvida neste processo propôs um programa de co-criação com estes jovens, com 

objetivo de fornecer informações necessárias sobre a empresa e identificar jovens com real 

interesse pela organização, conforme declara o entrevistado: 

“Espera aí, o que a gente quer? Um programa de trainee? Porque todo mundo foca 

nos mesmos, então eles tem muita oferta. Então, o que a gente quer? É um 

programa de trainee? Ou a gente quer um meio para a gente se relacionar com o 

jovem, para que ele, para atraí-lo para a nossa organização, para que ele sinta 

identificação com a nossa organização e para desenvolver nele esse desejo, essa 

vontade, enfim, para a gente ter um celeiro para atração para os jovens”. 

 

A gestão do projeto aconteceu por meio de uma plataforma na web que objetivou 

cadastrar os jovens, fornecer informações sobre o banco, sobre planos de carreira e orientação 

vocacional. Em cada um desses temas, os jovens eram envolvidos com os produtos, as 

diferentes áreas do banco e a cultura da empresa. À medida que o jovem interagia com estas 

informações, ele ganhava pontos (atribuídos a cada interação), o que possibilitava conhecer 

melhor o perfil do jovem cadastrado e seu interesse pela empresa. Segundo os entrevistados, o 

projeto se tornou um celeiro para atração de jovens profissionais. Até o momento, já 

participaram do projeto cerca de 160.000 jovens.  

É importante ressaltar também que, ao definir como a principal plataforma de 

relacionamento a web, a empresa fez uso de uma mídia capaz de atrair e manter o 

relacionamento com este público, conforme entrevistado: 

“Então, a plataforma de relacionamento é vista no mercado como um case de 

inovação, como um case diferenciado, com relação a relacionamento com... Muito 

mais alinhado com o momento que a juventude está vivenciando, a questão das 

redes sociais, a questão de que: “Poxa, eu vou fazer uma degustação do que é a 

empresa, antes de me lançar para ela, de eu entender se os valores da empresa estão 

alinhados com os meus valores””.  

O principal aprendizado neste projeto foi a transparência no processo de contratação 

dos trainees e a assertividade ao construir um projeto com mais chances de sucesso.  
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Neste projeto, os resultados são avaliados por aspectos quantitativos, número de 

jovens cadastrados e contratados e tempo de permanência na empresa. Porém, a maior ênfase 

é dada ao aspecto qualitativo de envolvimento com o público alvo e transparência e 

assertividade no processo de contratação.  

Os entrevistados da empresa D apontam o projeto de co-criação como um 

pensamento estratégico que pode e tem sido levado para outras células de trabalho, dentro da 

área de recursos humanos do banco.  

 

6.4.5 Gestão da co-criação de valor em empresas multinacionais 

 

O quinto e último bloco do roteiro de entrevistas tratou da implementação da co-

criação na subsidiária participante do estudo de caso.  

A empresa D implementou o projeto de co-criação a partir de uma necessidade local, 

com total autonomia em relação à estratégia de atuação desenvolvida pela matriz. Não é do 

conhecimento dos entrevistados a existência de projetos semelhantes em outras subsidiárias 

do banco. E, até o momento, os resultados não foram compartilhados.  

Neste caso, a multinacional estrangeira implementou a co-criação de forma 

descentralizada e autossuficiente. Seu papel como subsidiária foi sentir e explorar as 

oportunidades locais, e o conhecimento gerado foi mantido aqui no Brasil.  

Estas características organizacionais correspondem a uma empresa multinacional 

multidoméstica. 

 

6.4.6 Resumo do estudo de caso 

 

Este item apresenta, no quadro 33, um resumo das respostas referentes ao caso D. 
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Quadro 33 - Resumo estudo de caso – Empresa D 

Fonte: Entrevista – Empresa D  

 
A empresa D é uma multinacional estrangeira orientada para mercado e com foco em 

construir vantagem competitiva a partir da excelência operacional. Entretanto, a área de 

Recursos Humanos do banco, aparentemente, possui uma visão de construção de valor 

baseado em intimidade com o cliente, evidenciada pela implementação do projeto de co-
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criação de valor, uma vez que esta forma de atuação é uma das definições estratégicas da 

empresa. 

Neste cenário, a área de Recursos Humanos liderou um projeto de co-criação de 

valor junto a futuros profissionais da empresa, com objetivo de estabelecer um diálogo junto a 

este público. A gestão da co-criação ocorre por meio de uma plataforma na web, pertinente ao 

público alvo, e o relacionamento estabelecido cumpriu os objetivos esperados de “estabelecer 

um diálogo que gera aprendizado para a empresa e seu público alvo”. 

O projeto de co-criação trouxe como principal aprendizado a transparência no 

processo de seleção de trainees, gerando um seleiro interno para contratação desses jovens. 

No total, foram inscritos cerca de 160.000.  

Como uma empresa multinacional estrangeira, a atuação da empresa D foi local, 

independente e com autonomia para o planejamento e implantação do projeto. Entretanto, o 

conhecimento gerado foi mantido apenas nesta subsidiária.  
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6.5 Análise comparativa dos casos  

 

Neste item são comparados os resultados das entrevistas de campo realizadas junto 

às empresas multinacionais brasileiras e estrangeiras, referentes aos quatro estudos de caso, 

aqui denominadas empresas A, B, C e D. O quadro 34 resume os principais pontos 

observados na pesquisa de campo. 
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Quadro 34 – Principais pontos observados na pesquisa de campo 
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A análise comparativa das informações obtidas nos estudos de caso validaram o 

esquema proposto a priori, baseado na revisão teórica, que considerou a estratégia de 

orientação para mercado e a construção de vantagem competitiva como antecedentes para a 

gestão da co-criação de valor. Como resultado da pesquisa de campo, as quatro empresas 

pesquisadas tiveram uma média final que corresponde a uma empresa orientada para mercado 

e, portanto, com capacidade de compreender, atrair e reter clientes valiosos (DAY, 2001).  

Nesta comparação, a empresa C possui a maior média, de 4,3, com relação às notas 

atribuídas para as questões referentes a orientação para mercado. Como consequência, a 

empresa C é também a que, aparentemente, possui a maior experiência na gestão da co-

criação.  

Com relação à construção de vantagem como antecedente da co-criação, o modelo 

proposto prevê uma interação entre a estratégia de construção de valor e a gestão da co-

criação, onde a co-criação é uma competência de marketing para criar valor (PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2004). Em todas as empresas pesquisadas foi possível identificar que a co-

criação de valor segue a mesma diretriz estratégica da forma como a empresa constrói sua 

vantagem competitiva. Como exemplo é possível citar a empresa B, que constrói vantagem 

competitiva por meio de excelência operacional e liderança tecnológica, e na qual a 

orientação para implementação da co-criação foi obter vantagem competitiva reforçando essa 

excelência operacional e liderança tecnológica para se diferenciar da concorrência.  

O modelo proposto também apontou a gestão da co-criação em empresas 

multinacionais como uma consequência do tipo de administração da empresa multinacional. 

Este aspecto pôde ser confirmado na pesquisa de campo, pois as empresa A, B e D, 

independentemente de ser uma multinacional estrangeira ou brasileira, possuem um perfil de 

multinacional multidoméstica, em que as principais formas de gestão são: tomam decisões 

descentralizadas e autossuficientes, exploram oportunidades nas empresas e o conhecimento é 

mantido na empresa responsável pelo projeto. 

Por outro lado, a empresa C possui um perfil de gestão da co-criação próximo do 

perfil da empresa multinacional transnacional, atuando de forma a gerar conhecimento em 

conjunto com outras subsidiárias e compartilhando as informações entre a matriz e as diversas 

unidades da empresa.  
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6.5.1 Análise comparativa - orientação para mercado e construção de vantagem competitiva 

Neste item são comparadas as médias obtidas nas respostas às questões sobre 

orientação para mercado, as médias atribuídas a construção de vantagem competitiva e a 

classificação dos principais motivos para implementação da co-criação. O quadro 35 resume 

os itens apontados por empresa entrevistada.   
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Quadro 35 - Resumo das respostas  

Fonte: Entrevistas – Empresas A, B, C e D 
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No que diz respeito às médias obtidas pelas empresas entrevistadas com relação ao 

grau de implementação da estratégia de orientação para mercado, é possível observar que a 

empresa C é a empresa com maior média e que os itens com respostas que mais correspondem 

à orientação para mercado, nesta empresa, são valores e crenças e visão estratégica.  

Nas quatro empresas pesquisadas, as respostas mais bem avaliadas em relação ao 

item valores e crenças são: 

 Questões sobre clientes e concorrentes são da maior importância e existem 

programas de visitas regulares aos clientes. 

 Ênfase em desenvolvimento de estratégias que criam valor para os clientes. 

 Ênfase na construção de relacionamentos a longo prazo com o cliente 

 Esforço contínuo para achar soluções melhores para os problemas dos clientes, 

sempre inovando com novos programas de relacionamento. 

 

Com relação ao item que avalia a visão estratégica da empresa, as respostas mais 

bem avaliadas são: 

 Bom nível de conhecimento do mercado. 

 Bom nível de avaliação das iniciativas no mercado.  

 

A empresa A considera que sua capacidade de sentir e se relacionar com o mercado 

corresponde ao nível intermediário de orientação para mercado. Do mesmo modo, a empresa 

D considera a sua estrutura organizacional no nível intermediário.   
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Quadro 36 - Resumo das médias de orientação para mercado 

Fonte: Entrevistas – Empresas A, B, C e D 

 

Com relação às questões sobre a construção de vantagem pelas empresas 

entrevistadas, as empresas A e C atribuem as maiores notas a intimidade com o cliente e 

liderança tecnológica como uma forma de construir vantagem competitiva. As empresas B e 

C apontaram a excelência operacional como o ponto mais importante, conforme resume o 

quadro 37.  

 

Quadro 37 - Resumo das médias das questões sobre construção de vantagem competitiva 

Fonte: Entrevistas – Empresas A, B, C e D. 
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As respostas referentes a orientação adotada pela empresa para a implementação da 

co-criação foram elencadas em três principais motivos: “co-criação de valor é uma forma de 

diálogo que gera aprendizado entre a empresa e os clientes”; “ co-criação como uma função 

de marketing e pode ser vista como forma de obter uma vantagem competitiva frente aos 

concorrentes” e “co-criação de valor é uma forma de diferenciar os clientes mais importantes, 

melhorar processos e atender as suas necessidades”, conforme quadro 38.  

 

 Quadro 38 – Resumo das respostas sobre orientação para implementação da co-criação 

Fonte: Entrevistas – Empresas A, B, C e D. 

 

Durante a análise dos dados foi possível avaliar também a maior média de cada 

empresa sobre a construção de vantagem competitiva e a primeira escolha com relação ao 

motivo de implementação da co-criação. Após esta avaliação, identifica-se que: 

 Empresas com liderança tecnologia e intimidade com o cliente buscam como 

orientação para implementação da co-criação o estímulo ao diálogo, a segmentação de 

clientes e processos, e inovação. 

 Empresas com excelência operacional buscam estímulo ao diálogo e diferenciação 

com relação à concorrência.  

 

O quadro 39 resume as respostas relacionadas à construção de vantagem competitiva 

e orientação para implementação da co-criação. 
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Quadro 39 – Resumo das respostas sobre construção de vantagem competitiva e orientação para 

implementação da co-criação 

Fonte: Entrevistas – Empresas A, B, C e D  

 

6.5.2 Análise comparativa gestão da co-criação e gestão da co-criação em empresas 

multinacionais   

Neste item são comparados os principais pontos referentes à gestão da co-criação e à 

gestão da co-criação em empresas multinacionais brasileiras e estrangeiras.  

Com relação à gestão da co-criação, foi possível identificar que o formato de gestão 

é muito próximo entre as quatro empresas entrevistadas. Cada uma delas seleciona um 

público alvo prioritário, estabelece uma plataforma de relacionamento, que, na maioria das 

vezes, ocorre por meio de encontros presenciais e/ou por meio da web, e inicia o diálogo e a 

troca de informação. No que se refere à mensuração, com exceção do que ocorre na empresa 

C, todos os critérios de avaliação dos resultados ainda são empíricas, de acordo com o 

depoimento dos entrevistados. 

Um ponto importante a salientar é o de que a gestão da co-criação em empresas 

brasileiras ou estrangeiras depende menos da nacionalidade e mais do perfil da empresa 

multinacional. As formas de gestão nas empresas A, B e D são muito próximas, isto é, são 

projetos locais, implementados apenas no Brasil, sem troca de informações com outras filiais, 

e a visão de futuro não envolve expansão deste projeto para outras subsidiárias.  

Já a empresa C possui uma estratégia global, e isto se reflete na gestão da co-criação, 

que, aparentemente, é a mais estruturada, menos casual, e está baseada em estratégias e 

experiências globais da empresa.  
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O quadro 40 resume as considerações a respeito da gestão da co-criação e a gestão 

em empresas multinacionais brasileiras e o quadro 41 resume as considerações sobre a gestão 

da co-criação e a gestão em empresas multinacionais estrangeiras.    
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Quadro 40 - Resumo das respostas por categoria de análise – Empresas A e B 

Fonte: Entrevistas – Empresas A e B 
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Quadro 41 - Resumo das respostas por categoria de análise – Empresas C e D 

Fonte: Entrevistas – Empresas C e D 

 

Com relação à gestão da co-criação, foi possível identificar que, com exceção da 

empresa C, a co-criação ainda está em um processo inicial, as formas de encontros são 

limitadas a encontros presencias e por meio da web e a forma de mensurar os resultados ainda 
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é empírica. Um ponto importante diz respeito ao aprendizado durante o processo de co-

criação, pois, em todas as empresas, este aprendizado possui uma conotação positiva. 

O quadro 42 resume os itens pesquisados com relação à gestão da co-criação nas 

quatro empresas. 

 

Quadro 42 - Resumo das respostas sobre gestão da co-criação de valor 

Fonte: Entrevistas – Empresas A, B, C e D 

 

 

Com relação à gestão da co-criação em empresas multinacionais brasileiras e 

estrangeiras, a pesquisa apontou que esta gestão está relacionada as características 

organizacionais da empresa multinacional e não a sua origem nacional ou estrangeira. As 

empresas A, B e C atuam de forma local, seus projetos de co-criação foram implementados 

apensa no Brasil, por uma oportunidade local, com autonomia para a gestão. Estas empresas, 

no entanto, não compartilham as informações. Na empresa C, a gestão da co-criação é global, 

a subsidiária no Brasil recebe informações sobre como planejar e implementar um projeto de 

co-criação, tem autonomia para desenvolver projetos locais, e todas as informações são 

compartilhadas com a matriz e as subsidiárias, em todas as fases do projeto, conforme resume 

o quadro 43. 
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Quadro 43 - Resumo das respostas sobre gestão da co-criação de valor em empresas multinacionais 

Fonte: Entrevistas empresas A, B, C e D 

 

 

6.6 Esquema proposto e análise dos casos 

 

Neste item é discutido o esquema proposto neste estudo e a correlação com a análise 

dos casos. Para tanto foi resgatado o esquema proposto na revisão teórica e suas adequações 

após a pesquisa de campo. 

 

6.6.1 Esquema proposto  

 

Após a pesquisa de campo foi possível validar o esquema proposto, onde foi 

apresentada a estratégia de orientação para mercado e a construção de vantagem competitiva 

como antecedentes da co-criação de valor e as características organizacionais da empresa 

multinacional como consequências na gestão da co-criação de valor em empresas 

multinacionais.  

A visão da estratégia de orientação para mercado como um antecedente da gestão da 

co-criação de valor prevê que a empresa tenha um comportamento que corresponda à 

conjugação e adequação de cultura, aptidões, estrutura e base de conhecimento. Estes 

aspectos interagem com a gestão da co-criação, na medida em que o relacionamento da 

empresa com um ou mais stakeholders favorece as questões relacionadas ao conceito de 

aptidões envolvendo a capacidade gerada de sentir o mercado e relacionar-se com ele. Neste 

sentido, ocorre a integração entre os dois conceitos, orientação para mercado e co-criação de 

valor, uma vez que empresa possui uma cultura voltada para fora e a co-criação identifica 
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públicos de interesse, estimula o diálogo e interage com objetivo de estabelecer 

relacionamentos de médio e longo prazo. 

Neste estudo ficou evidente que, ao selecionar o stakeholder para co-criar, definir os 

temas, as plataformas de encontros e ao acompanhar o processo de aprendizagem, a empresa 

se estrutura para desenvolver a capacidade de sentir e responder ao mercado. Em três das 

quatro empresas pesquisadas, a média das notas atribuídas para as respostas referentes a 

orientação para mercado, nos dois itens acima apontados, a média é igual ou menor que a 

média geral obtida pela empresa. Neste sentido, é possível considerar que co-criação, além de 

ser uma escolha estratégica para a empresa, é também uma ferramenta para a implementação 

de processos que consolidam a estratégia de orientação para mercado.  

Ao considerar também a construção de vantagem como antecedente da co-criação, o 

esquama proposto aponta para a co-criação como uma forma de construção de vantagem 

competitiva, baseada em uma ou mais disciplinas de valor, envolvendo excelência 

operacional, liderança tecnológica e intimidade com o cliente. As setas (ver figura 12, p. 51) 

apontam uma relação de mão dupla, à medida que a co-criação segue a mesma diretriz 

escolhida pela empresa. 

Na pesquisa de campo foi possível identificar que as empresas que constroem 

vantagem competitiva por meio de liderança tecnológica e intimidade com o cliente tiveram 

uma orientação semelhante para a implantação da co-criação, privilegiando aspectos como: 

diálogo com os clientes, segmentação dos melhores clientes e busca por inovação.  Neste 

caso, novamente, a co-criação tem um papel estratégico e facilitador na construção e 

fortalecimento dos pontos-chave que ajudam as empresas a ganhar vantagem competitiva.    

O esquema proposto também considera a gestão da co-criação em empresas 

multinacionais como uma consequência das características organizacionais da empresa 

multinacional, envolvendo a autonomia da subsidiária participante da pesquisa, a forma de 

implementação de estratégias globais ou locais e a transmissão ou não de conhecimento para 

outras subsidiárias ou para a matriz. Os estudos de caso apontaram que, em três das empresas 

pesquisadas, a co-criação ocorreu baseada em uma oportunidade local. Também nos três 

casos não houve transmissão de conhecimento e não está previsto uma expansão para outras 

subsidiárias ou a matriz. Este comportamento da subsidiária independe de a empresa ser uma 

multinacional estrangeira ou brasileira. 

Com base no esquema proposto, é possível afirmar que a integração da co-criação 

com a estratégia de orientação para mercado, a construção de vantagem competitiva e a 

gestão da co-criação em empresas multinacionais ocorre de forma estratégica e por meio de 
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processos que favorecem a interação entre os conceitos propostos, conforme mostra a figura 

18.  

Figura 18 – Esquema proposto 2 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este capítulo apresenta um resumo dos principais pontos discutidos neste estudo, as 

limitações encontradas e recomendações para futuros estudos sobre o tema. 

 

7.1 Conclusões  

 

Este estudo teve como objetivo discutir os temas orientação para mercador e gestão 

da co-criação de valor em empresas multinacionais. Vale ressaltar que o objetivo central foi 

desenvolver uma proposta de integração entre a orientação para mercado e a gestão da co-

criação de valor em empresas multinacionais estrangeiras e brasileiras.  

Para tanto, foi construído um esquema integrador, que envolveu os constructos de 

orientação para mercado e construção de vantagem competitiva, considerados antecedentes da 

gestão de co-criação de valor, e o perfil da empresa multinacional, considerado uma 

consequência na gestão da cocriação, em empresas multinacionais estrangeiras e brasileiras.  

Cada um dos conceitos detalhados no esquema proposto foram validados pela 

pesquisa de campo, desenvolvida junto a quatro empresas multinacionais, sendo duas 

brasileiras e duas estrangeiras. Com relação à orientação para mercado, considerou-se, a 

priori, que as empresas que adotam a co-criação de valor são empresas orientadas para 

mercado. A pesquisa de campo validou a hipótese de que as empresas pesquisadas 

correspondem a empresas orientadas para mercado. As médias das notas obtidas no teste que 

mediu a orientação para mercado apontam nesta direção, uma vez que as médias mais altas 

com relação aos itens que compõe o conceito são as atribuídas às questões sobre valores, 

crenças e comportamentos nas empresas e visão estratégica. 

A disciplina de valor escolhida pela empresa, neste estudo denominada forma de 

construção de vantagem competitiva, também se mostrou como mais um antecedente da 

gestão da co-criação de valor. Em todas as empresas pesquisadas, a gestão da co-criação tem 

como diretriz a escolha da disciplina de valor adotada pela empresa. Neste caso, as formas de 

construção de vantagem competitiva apoiadas em excelência operacional, liderança 

tecnológica e intimidade com o cliente direcionaram a empresa na escolha do projeto de co-

criação, sendo possível concluir que a co-criação é uma competência de marketing para criar 

valor e, assim, alcançar a vantagem competitiva (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004).  
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Na pesquisa de campo foi possível também verificar que a gestão é uma forma de 

priorizar e envolver diferentes satkeholders da empresa, com objetivo de engajamento em um 

assunto específico. Este engajamento dos stakeholders, com o objetivo de se estabelecer uma 

colaboração entre a empresa e os consumidores, por meio de comunicação de mão dupla ou 

de vias múltiplas, permitiu que ocorresse o aprendizado, a negociação e a tomada de decisão 

entre os púbicos envolvidos, conforme apontam as autoras Rocha e Goldschimidt (2010). 

Nesta trilha, nas empresas pesquisadas, o projeto de gestão da co-criação selecionou 

um público específico e traçou objetivos para a construção do relacionamento. Em todas as 

empresas pesquisadas foi possível identificar os processos estabelecidos no modelo de gestão 

desenvolvido por Payne, Storbacka e Frow (2008); processos estes que envolvem: (1) a forma 

de encontros previsto entre a empresa e o stakeholder escolhido para co-criar; (2) o 

aprendizado da empresa com relação à co-criação e, em alguns casos, o aprendizado do 

cliente; (3) o planejamento da co-criação e a implementação de métricas; e (4) a experiência 

de relacionamento. 

Com relação à forma de encontros previstos entre as empresas e os seus 

stakeholders, foi possível identificar dois tipos de plataforma, a presencial e a via web, sendo 

que o aprendizado foi considerado positivo por todas as empresas pesquisadas. De um modo 

geral, o planejamento ocorre a partir de uma oportunidade de ação local, exceto no caso de 

uma das empresas pesquisadas (uma multinacional estrangeira), e as formas de mensuração 

de resultados, por se tratar de um assunto muito recente, ainda são empíricas. Com relação à 

experiência de relacionamento da empresa com os stakeholders, mais uma vez a visão das 

empresas é positiva, reforçando o aprendizado mutuo e a construção de relacionamentos que 

estimulam o engajamento dos dois lados, empresa e cliente.   

Por último, um aspecto importante a ser considerado é a gestão da co-criação em 

empresas multinacionais estrangeiras e brasileiras. Inicialmente assumiu-se o pressuposto de 

que poderia haver uma forma diferenciada de gestão, dependendo da nacionalidade da 

empresa multinacional. No entanto, após a conclusão da pesquisa, foi possível observar que a 

diferença na gestão da co-criação está relacionada as características organizacionais da 

subsidiária implementadora da co-criação. Neste caso, as duas empresas multinacionais 

brasileiras e uma multinacional estrangeira possuem características de uma empresa 

multinacional multidoméstica. Nelas, a co-criação teve uma atuação descentralizada, o papel 

da subsidiária foi de sentir e explorar oportunidades locais e o conhecimento foi mantido na 

unidade implementadora. Por outro lado, uma das empresas multinacional estrangeira possui 

características organizacionais  de uma empresa multinacional transnacional. Nesta empresa, 



140 
 
a co-criação foi implementada de forma interdependente, entre a matriz e outras subsidiárias, 

os projetos de co-criação estavam integrados mundialmente e o aprendizado desenvolvido foi 

compartilhado com as outras unidades. 

Em resumo, este estudo contribuiu com o tema abordado e pôde observar os 

seguintes pontos: 

1- A integração entre a estratégia de orientação para mercado e a gestão da co-

criação é um caminho natural. Isto é, empresas que adotaram a co-criação de 

valor junto a um ou mais stakeholders são empresas orientadas para mercado. 

Neste caso, a co-criação complementa a estratégia de orientação para mercado 

favorecendo a capacidade da empresa de sentir as necessidades do mercado e 

estabelecer relacionamentos de longo prazo. 

2- Na maioria das vezes, a gestão da co-criação tem como diretriz a disciplina de 

valor adotada pela empresa. Neste caso, a co-criação é uma competência de 

marketing para criar valor e, assim, alcançar a vantagem competitiva, reforçando 

a excelência operacional, a liderança tecnológica ou a intimidade com o cliente.  

3- Por ser um assunto novo, a gestão da co-criação ainda está buscando formas de 

relacionamento adequadas entre as empresas e seus clientes. Sendo que, na 

maioria das vezes, a avaliação dos resultados é empírica e relevada a um segundo 

plano. 

4- A gestão da co-criação em empresas multinacionais estrangeiras e brasileiras 

depende das características organizacionais da empresa multinacional e da sua 

origem estrangeira ou brasileira.  

  

7.2 Limitações 

 

Os estudos de caso contribuíram com novas informações e respostas sobre a 

integração da estratégia de orientação para mercado e a gestão da co-criação de valor em 

empresas multinacionais estrangeiras e brasileiras. Entretanto, é importante afirmar que, 

apesar da larga utilização do método de estudos de caso para a validação de conceitos 

teóricos, os resultados não podem ser generalizados. 

Algumas limitações com relação ao estudo podem ser apontadas, tais como: (1) o 

tema co-criação, no Brasil, é novo e as empresas ainda estão aprendendo sobre o assunto; (2) 

as empresas pesquisadas implementaram a  co-criação de valor junto a diferentes 
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stakeholders, com diferentes propósitos; (3) a pesquisa não comparou a gestão da co-criação 

por setores de atuação, pois, apesar de as empresas participantes serem bancos e indústrias, 

não foi possível fazer comparação entre elas; (4) a proposta conceitual definida a priori serve 

apenas como reflexão sobre os temas que antecedem a gestão da co-criação de valor e sua 

implementação em empresas multinacionais; (5) pelo pequeno número de casos, poderia ser 

desenvolvida uma pesquisa quantitativa com um número maior de empresas. 

 

7.3 Recomendações para estudos futuros 

 

Algumas recomendações ou aplicações decorrentes deste estudo sobre o tema podem 

ser apontadas como: (1) desenvolvimento de novos trabalhos que discutam os principais 

conceitos de marketing que antecedem a implementação da co-criação nas empresas; (2) 

utilização da proposta teórica de forma setorizada; (3) realização de uma pesquisa 

quantitativa, com relação aos principais pontos da gestão da co-criação, envolvendo um maior 

número de empresas e entrevistados; (4) desenvolvimento de novos estudos sobre a gestão da 

co-criação em empresas multinacionais que atuam de forma integrada globalmente e 

compartilham o conhecimento gerado ao co-criar com os stakeholders com outras unidades da 

empresa.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1- Protocolo de estudo de caso 

 

A) Visão geral do projeto: 

 

Objetivos: a pesquisa busca analisar a integração da estratégia de orientação para mercado e a  

gestão da co-criação de valor em  empresas multinacionais estrangeiras e brasileiras. O estudo 

do tema parte de uma revisão teórica, em que são considerados três tópicos: (1) a evolução 

dos conceitos de marketing e a orientação estratégica para mercado; (2) a construção de 

vantagem competitiva e a gestão da co-criação de valor; (3) as empresas multinacionais 

estrangeiras e brasileiras, o papel das subsidiárias e a gestão do marketing global.         

Responsável pela pesquisa: Pesquisadora: Maria Luiza Piccioli 

Critérios para a escolha dos casos estudados: Foram estudados casos junto a quatro 

empresas multinacionais que atenderam aos seguintes critérios: 

 Empresas que adotam a gestão da co-criação de valor; 

 Empresas que permitam acesso às informações sobre a gestão da co-

criação; 

 Possibilidade de realização de entrevistas junto a dois profissionais da área 

responsável pela gestão da co-criação;  

 Empresas multinacionais brasileiras; 

 Empresas multinacionais estrangeiras. 

. 

Unidade de Análise: O estudo foi realizado junto as áreas responsáveis pela implementação 

da gestão da co-criação nas empresas entrevistadas. Foram realizadas oito entrevistas, sendo 

duas entrevistas por empresa.  As entrevistas ocorreram durante os meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2012.  

B) Procedimento de Campo: 

Aspectos metodológicos: Este estudo foi baseado em um estudo de caso múltiplo de natureza 

exploratória, descritivo e interpretativo. 

Instrumento de coleta de dados: Roteiro de entrevistas. As entrevistas foram  realizadas 

com diretores e gerentes das aeras envolvidas na gestão da co-criação de valor. 
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Organização dos dados: foi estruturado um banco de dados para cada uma das empresas, 

incluindo documentos, gravações das entrevistas, transcrições das entrevistas, registros e 

anotações. 

Roteiro da entrevista: Documento à parte. 

C) Questões respondidas e possíveis fontes de evidencias:  

Quadro 01 – Questões a serem respondidas e fontes de evidencias a serem pesquisadas  

 

Fonte: desenvolvido pela autora (2013) 

 

D) Plano de análise de dados e relatório de estudo de caso: 

Análise de dados: A estratégia de análise de dados consistiu na descrição dos casos, e a 

análise dos dados tiveram como base a estrutura descritiva dos diferentes casos separados 

empresa, a fim de encontrar semelhanças e diferenças na forma de gestão da co-criação de 

valor.  

Guia para o relatório de cada caso: Apresentação dos dados coletados e das conclusões 

geradas por meio da análise de cada caso em particular e no todo.  
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APÊNDICE 2- Roteiro de entrevista 
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APÊNDICE 3- Formulários com questões sobre o tema aplicado na pesquisa de campo.   
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