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RESUMO 

 

CO-CRIAÇÃO COM LEAD USERS: ESTUDO DE CASOS NO 

SEGMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

A integração dos consumidores no processo de desenvolvimento de produtos é uma das 

práticas que as empresas têm buscado com o intuito de atingir a inovação com maior 

grau de eficácia. Contudo, os trabalhos nesta vertente demonstram que é necessário 

encontrar o usuário adequado, tornando assim essa identificação uma das etapas mais 

delicadas da parceria empresa/cliente. A escolha incorreta pode ocasionar no insucesso 

do projeto co-criativo. Por isso, a Teoria do usuário líder - a qual embasa este trabalho -  

aponta este usuário em específico como o ideal para a co-criação. A eles, atrelam-se 

duas principais características: enfrentam novas necessidades de mercado, à frente de 

seu tempo, as quais se tornarão tendências para clientes comuns num futuro próximo; 

eles se beneficiam fortemente com as inovações as quais fornecem soluções, tornando-

se uma motivação para atuarem no desenvolvimento de produtos das empresas. O 

objetivo desta pesquisa é propor um procedimento para a identificação dos usuários 

líderes. Para isso, foram utilizados na pesquisa teórica uma revisão bibliográfica 

sistemática sobre co-criação com usuários e na pesquisa de campo, o método 

empregado foi o de estudo de casos, com empresas no segmento da Tecnologia da 

informação, tendo como procedimento a realização de entrevistas semi-estruturadas 

com os diretores, agentes comerciais e seus respectivos usuários líderes. Os resultados 

apontam que as empresas utilizam alguns critérios próprios para selecionar usuários; 

Estes critérios, após analisados junto ao modelo conceitual, serviram de base para a 

proposta. O procedimento contempla três etapas, compostas pela introdução ao termo 

usuário líder e a indicação pela equipe de vendas de usuários com esse perfil, aplicação 

do procedimento (fluxograma e entrevista) e análise, para constatar se o lead user está 

apto para finalidade designada pela empresa. 

Palavras-chave: Co-criação. Inovação aberta. Processo de desenvolvimento de 

produtos. Usuário líder. 
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ABSTRACT 

 

CO-CREATION WITH LEAD USERS: CASE STUDY IN INFORMATION 

TECHNOLOGY SEGMENT 

The integration of consumers in the product development process is one of the practices 

that companies have sought in order to achieve innovation with a higher degree of 

efficiency. However, work on this aspect show that it is necessary to find the 

appropriate user, thus making this identification of the most delicate stages of the 

partnership company / client. The wrong choice can result in failure of the co-creative 

project. Therefore, the Theory Lead User - which underlies this work - points this user 

in particular as ideal for co-creation. To them, two main features are closely linked-: 

face new market needs, ahead of his time, which will become common trends for 

customers in the near future; they strongly benefit from the innovations which provide 

solutions, making it a motivation to work in product development companies. The 

objective of this research is to propose a procedure for the identification of the leading 

users. For this, we used the theoretical research a systematic literature review on co-

creation with users and field research, the method used was the case study, with 

companies in the sector of Information Technology, with the procedure conducting 

interviews semi-structured interviews with the directors, sales agents and their lead 

users. The results indicate that some companies use their own criteria to select users; 

These criteria, after analyzed by the conceptual model, the basis for the proposal. The 

procedure involves three steps, made by introducing the term lead user and the 

indication by the sales team of users with this profile, procedure of application (flow 

chart and interviews) and analysis, to see if the lead user is fit for purpose designated by 

the company. 

Keywords: Co-creation. open innovation. The process of product development. User 

leader. 
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 CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

  

 Neste primeiro capítulo apresentaremos uma perspectiva introdutória sobre a 

temática deste trabalho bem como constatou-se a problemática. Em sequência 

apontaremos os nossos objetivos, justificativas e a estrutura da dissertação.  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

 Com o intuito de se destacarem no mercado e maximizarem os seus lucros, as 

corporações tem buscado modelos e práticas inovativas que lhes atribuam vantagens 

competitivas frente aos seus concorrentes. Isto porque de acordo com Santos et al., 

(2011) parte da evolução do processo de geração de riqueza está relacionado com a 

inovação. Bueno e Balestrin (2012) concordam e adicionam que ela, por sua vez, trás 

consigo fatores que contribuem positivamente para esta progressão almejada pelas 

empresas, como novas tecnologias, conceitos, processos, ideias e novos modelos de 

gestão.  

 Van der meer (2007) corrobora e esclarece que por muito tempo, o modelo 

denominado Inovação Fechada (closed innovation) direcionava as empresas a 

investirem principalmente em recursos humanos e em internos departamentos de 

pesquisa e desenvolvimento. Desse modo, ambicionavam obter as melhores ideias para 

a confecção de novos produtos ou serviços com os quais trabalhassem. Um dos 

pensamentos norteadores deste modelo era que a primeira empresa que lançasse o novo 

produto no mercado, por exemplo, seria detentora do nicho consumidor. Docherty 

(2002) complementa que a ideia seria reinvestir os lucros em pesquisa e 

desenvolvimento, ocasionando um notável ciclo de inovação.  

  Contudo, na prática este ciclo não fluía tão perfeitamente. Chesbrough (2003; 

2006) aponta algumas falhas, são elas: Por primeiro, ao analisarem estes departamentos, 

percebeu-se que os altos investimentos não estavam dando o retorno financeiro 

esperado. Por segundo, existia uma discrepância entre os produtos que realmente foram 

ao mercado e os que ficaram exclusos. Além disso, Porter e Ketels (2003) confirmam 

que muitos desses produtos preteridos eram, muitas vezes, negligenciados internamente, 

visto que surgiam em outras oportunidades como soluções inteligentes e inovadoras em 

outras aplicações e produtos de outras empresas. 
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 Após a apresentação dessas falhas, Chesbrough (2003; 2006) propôs o modelo 

de inovação aberta (open innovation). Ele foi sendo incorporado pelas instituições a 

lentos passos e hoje suas práticas já são visíveis no mercado. Trata-se da criação de uma 

rede de valor (conexão) onde todos os envolvidos são beneficiados. Aderindo ao open 

innovation as empresas se depararam com vantagens decorrentes deste processo de 

colaboração mútua. Segundo Giannopoulou et al. (2010), esses benefícios podem ser, 

por exemplo, um maior retorno financeiro decorrente tanto da diminuição dos custos de 

desenvolvimento interno, quanto do aumento de receitas, oriundas do licenciamento da 

propriedade intelectual (patentes) e do lançamento de novas empresas spin-off no 

mercado. 

 Neste cenário gerencial, o passo posterior a esse processo de amadurecimento do 

novo modelo foi o de abranger também os fornecedores e os próprios clientes nesta 

cadeia de inovação referente ao processo de desenvolvimento de novos produtos e 

serviços. Matias; Silveira; Brandão (2015) esclarecem que a inovação em rede 

atualmente familiarizada no mundo dos negócios já envolve outros institutos de 

pesquisa, universidades e até mesmo empresas concorrentes. De acordo com Morgan e 

Finnegan (2008), é possível vender e faturar uma nova tecnologia desenvolvida em 

comum desde que comercializadas para distintos consumidores. Desta maneira, todos 

tem alta probabilidade de retorno financeiro de seus investimentos. 

 No cenário acadêmico, as pesquisas que abordam o open innovation com os 

clientes estão em evidência. Constata-se isso ao observarmos o alto número de trabalhos 

relacionados ao tema. A título de exemplo, sabe-se que estudos de González (2010; 

2012) demonstraram que acatar as necessidades dos clientes e transformá-las em um 

novo artefato diminuem os riscos de insucesso de vendas do produto, assim que 

lançados comercialmente. E, além disso, eles têm sua concepção valor elevado 

(PRAHALAD e RAMASWAMY, 2004). 

 Outras pesquisas abordam as motivações dos clientes (LUNDKVIST e 

YAKHLEF, 2004); novas formas de colaboração entre empresa e consumidor no 

ambiente digital (ARAKJI e LANG, 2007). Além disso, também é pesquisada a 

mensuração da construção de valor de produtos cocriados (ZHANG e CHEN, 2008), 

cocriação no mercado de luxo (TYNAN et al., 2010), avaliação da eficácia de modelos 
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de atendimento ao sistema de saúde propostos por clientes (BOWLAND et al., 2010) 

inclusão de clientes no PDP no estágio front end fuzzy (FILIERI, 2013) dentre outros.  

 Entretanto, ao realizarmos a leitura dos artigos com esta temática de inovação 

aberta entre empresas e consumidores, percebeu-se que os distintos métodos e técnicas 

utilizados pelas corporações para envolver o cliente no processo de desenvolvimento de 

produto, ainda tem recebido pouca atenção na literatura. 

 Dentro deste contexto de envolvimento, é válido ressaltar que nem todos os 

clientes estão aptos a participarem de um processo de desenvolvimento de produto junto 

as empresas. Alguns critérios para selecionarem estes consumidores ideais para o PDP 

vêm sendo usados, no intuito de realizarem futuramente a melhor parceria.  

 Neste ínterim, pode-se citar autores que mencionam os critérios que consideram 

ideais: Bilgram et al. (2008) acreditam ser imprescindível à disponibilidade de tempo 

para participar do projeto.  

 Afora isso, Shu et al., (2015) acreditam nos clientes os quais são grandes 

conhecedores do produto, criativos e com maior propensão a adesão de novos produtos; 

Já Matschoss; Kahma; Heiskanen (2015) apostam em clientes que tenham 

especialização na área de atuação da empresa além de demonstrarem necessidades à 

frente do mercado. Complementando estes critérios, Von Hippel (1986; 2005) e 

Gassmann et al. (2006) relatam que estes clientes a serem escolhidos devem ser os 

intitulados de usuários líderes (lead users).  

 Os consumidores nomeados de usuários líderes são oriundos da pesquisa de Eric 

Von Hippel (1986; 2005), a qual deu origem a Teoria do Usuário Líder. Esse autor 

defende que existem determinados consumidores que tem um comportamento, uma 

visão, diferenciada dos consumidores comuns. Estes usuários têm basicamente duas 

fortes características: 1) enfrentam novas necessidades do mercado à frente de seu 

tempo, as quais se tornarão tendências para clientes comuns num futuro próximo. 2) 

Eles se beneficiam fortemente com as inovações as quais fornecem soluções, tornando 

isso uma motivação para eles se envolverem no PDP.  

 Para identificar os lead users ele desenvolveu um método com o mesmo nome, 

com quatro fases. Esse método possibilita não somente a identificação desses usuários 

como também direciona a maneiras as quais as empresas podem trabalhar junto à eles. 

 Essas fases foram intituladas de: Bases do processo usuário líder; Identificação 
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de necessidades e tendências; Identificação dos usuários líderes e projeto do conceito. 

Elas alinhadas podem ser aplicadas ao processo de desenvolvimento de produtos das 

empresas. Exemplos comuns de empresas que integraram com êxito os usuários líderes 

em seus processos são 3M, Johnson & Johnson ou Hilti e LEGO (LÜTHJE e 

HERSTATT, 2004; PILLER et al., 2010; HIENERTH et al., 2014). 

 De modo sucinto, pode-se comentar o caso da LEGO, produtora de brinquedos: 

Comunidades na Internet foram criadas para que os consumidores, incluindo os lead 

users, compartilhassem suas práticas, invenções e alternativas com os produtos da 

empresa, demonstrando suas necessidades e sugestões. Assim, eles criaram novos 

produtos, baseados nas contribuições dos lead users. 

 No entanto, a revisão bibliográfica aponta que a identificação desses usuários 

líderes tem sido a etapa mais delicada desse método (ARAKJI e LANG, 2007; 

BRAGGE et al., 2009; EISENBERG, 2011; FILIERI, 2013; MAHR; LIEVENS; 

BLAZEVIC (2014); SCHWEITZER, GASSMANN; RAU (2014); HERSTATT e VON 

HIPPEL, 2001; VON HIPPEL, 1986). Neste ínterim, compreende-se que a incorreta 

identificação desse específico usuário pode implicar num resultado não satisfatório ao 

final da aplicação do método usuário líder.  

 Diante desta conjuntura e conhecendo-se mediante referencial teórico a 

tendência da co-criação de produtos entre empresa e cliente, e também acerca do 

diferencial que o usuário líder possui com relação aos consumidores comuns, este 

estudo se depara com o seguinte problema de pesquisa: Qual deve ser o procedimento 

para a identificação dos usuários líderes de uma organização? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Propor um procedimento para identificação de usuários líderes. 

 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a)  Conhecer as características, princípios e pesquisas sobre a abordagem de usuários 

líderes pela revisão da literatura; 

b) Descrever o processo de desenvolvimento de produtos utilizado pelas empresas; 

c) Detectar critérios utilizados pelas empresas para selecionar o usuário para envolver-

se no processo de co-criação produtos junto à eles; 

d) Identificar critérios utilizados pelos usuários para envolver-se no processo de co-

criação produtos com a empresas; 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 Sob a ótica acadêmica, a relevância deste estudo diz respeito à geração de 

conhecimento de um tema que ainda está em um processo de construção. Por se tratar 

de uma temática que está em progresso, ainda há um número limitado de estudos que 

abordem o aperfeiçoamento de métodos inovativos, os quais envolvam o consumidor no 

PDP (BHUIYAN, 2011; DURUGBO e DECOOPMAN, 2014; GRUNER e 

HOMBURG, 2000; NAGAMACHI, 2002). Desse modo, este trabalho visa também 

contribuir para pesquisas futuras bem como aporte teórico tanto quanto para àqueles que 

recorrem à literatura buscando soluções para situações semelhantes vivenciadas no 

cotidiano.  

 Dentro de uma perspectiva científica, verifica-se que no Brasil, acerca do 

assunto envolvimento do consumidor no processo de desenvolvimento de produtos, 

pode-se destacar os trabalhos de Santos e Brasil (2010), Ensslin et al. (2011) bem como 

o de González (2010) e os de González e Toledo (2012). Contudo, a maior variedade de 

pesquisas sobre este tipo de estudo está fora do país (NUTTAVUTHISIT, 2010; 

TYNAN et al. 2010; VAN KLEEF, 2005) o que ratifica a concepção da pesquisadora da 

necessidade de se compreender este tema tão atual para a nossa realidade. 

 No tocante a sua relevância gerencial, é notório que as empresas tem se 

interessado gradativamente mais por inovações, a fim de aumentarem o seu nível 

competitivo e galgarem sua fatia no mercado globalizado. Posto isto, entende-se que a 

realização deste trabalho contribui positivamente com as empresas, poupando-lhes 

principalmente recursos humanos, financeiros e de tempo.  

 Além disso, justificativa do trabalho também é destacada no momento que 

descobre-se uma novo procedimento para encontrar este usuário, visto que na literatura 

já é relatado que a identificação desses usuários tem sido a etapa mais delicada no 

trâmite da co-criação (BRAGGE et al., 2009; EISENBERG, 2011; HERSTATT e VON 

HIPPEL, 2001; VON HIPPEL, 1986).  

 É importante reforçar que um recorte será realizado, isto é, no âmbito do modelo 

aberto. Trabalharemos especificamente em co-criação com consumidores, na etapa de 

identificação do usuário líder. Além destas distintas justificativas, existe uma afinidade 

da pesquisadora com o tema escolhido dentro da área de engenharia de produção.  

 Destaca-se que outras vertentes desta temática vêm sendo discutidas em projetos 

de pesquisa e extensão dentro da UFRN no grupo Cri-Ação, possibilitando assim uma 
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ampla visão sobre esta tônica, provenientes de perspectivas teóricas e resultados 

apurados em outros trabalhos. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

  

 Esta pesquisa está composta por seis capítulos. No primeiro, tem-se a 

introdução, com a contextualização deste estudo, apontando a problemática. Em 

seguida, expoe-se o objetivo geral e os específicos e discorremos as nossas 

justificativas. 

 O segundo capítulo dispõe do método que foi empregado nesta pesquisa, 

aclarando-a em procedimentos para a pesquisa bibliográfica, método de coleta de dados, 

classificação e processo de análise dos dados. 

 O terceiro capítulo fornece a revisão da literatura, com os autores fundamentais 

sobre o tema abordado e estudos que serviram de embasamento teórico para a realização 

deste trabalho; Apresentamos também uma revisão bibliográfica sistemática específica 

sobre o tema co-criação entre empresas e consumidores no processo de 

desenvolvimento de produtos bem como a Teoria do usuário líder. Afora isso, 

apresenta-se também o modelo conceitual. 

 O quarto capítulo foi reservado para a análise dos dados. Esta análise qualitativa 

abordou a caracterização dos indivíduos, a descrição dos estudos de caso, assim como 

uma análise singular para cada empresa e outra com a convergências das informações 

encontradas nelas. 

 O quinto capítulo apresenta o resultado deste trabalho, que é a proposta de 

procedimento para identificação de usuários líder. Explicamos como ocorreu a 

composição da estrutura do procedimento, isto é, como encontramos as variáveis que a 

compõe, o modo de aplicação e as diretrizes para o aplicador. 

 No sexto capítulo discorremos sobre as nossas considerações finais sobre este 

trabalho e as contribuições teóricas, metodológicas e gerenciais. Expomos também as 

nossas limitações durante a pesquisa e sugerimos temas para estudos futuros com base 

nas perspectivas que este trabalho retratou. 

 Finalmente, temos as referências que usamos para embasar este estudos. Nós as 

utilizamos para corroborar ou contrapor os fatos empíricos com os quais nos estudos de 

casos. 
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 CAPÍTULO 2  - MÉTODO DE PESQUISA  

 Neste capítulo, apresentamos as diversas facetas relacionadas ao método de 

pesquisa utilizado neste trabalho. Para isto, discorre-se as suas características, os passos 

usados na coleta de artigos que compõem o referencial teórico e também o 

procedimento de análise dos dados encontrados nas entrevistas.  

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 A presente pesquisa classifica-se como exploratória e descritiva (YIN, 2001). O 

estudo pode ser considerado exploratório devido à sua busca pela obtenção de 

informações e conhecimento sobre a integração do cliente com a empresa na co-criação 

de produtos para o mercado. Do ponto de vista descritivo, por objetivar descrever o 

estado da arte deste tema, fornecendo uma estrutura conceitual lógica para a avaliação 

dos dados reunidos. 

         Uma abordagem qualitativa foi admitida para esta pesquisa (CRESWELL, 

2007). Isto porque que o tratamento dos dados foi realizado mediante a análise de 

conteúdo. O procedimento técnico aplicado para realizar este trabalho foi o 

bibliográfico. Isto porque nele é possível desenvolver um estudo sistematizado, com 

base em jornais e revistas eletrônicos com um alto fator de impacto, o qual podem 

oferecer instrumentos de análise para qualquer outro tipo de pesquisa.  

Segundo Webster e Watson (2002), essa sistematização da literatura proporciona 

uma síntese das informações. Trata-se de um mix de estudos realizados separadamente 

os quais apresentam resultados conflitantes ou coincidentes. Dentro deste contexto, é 

possível também conhecer qual o grau de conhecimento já acumulado sobre 

determinado assunto e preparar-se para novas ações no futuro. 

Além disso, este é um trabalho de estudo de casos (YIN, 2001). Trata-se de um 

método de natureza empírica na qual a investigação de um fenômeno real faz-se 

necessária a fim de aprofundar o conhecimento do pesquisador sobre determinado tema.  
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2.2 PROCEDIMENTO ADOTADO NA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 Para elaborar esta revisão sistemática da literatura, uma série com quatro passos 

foram realizados. Uma vez que o problema de pesquisa foi definido, iniciou-se a 

primeira etapa, que foi a coleta de artigos. Nesta seção foram utilizadas aleatórias 

combinações das seguintes palavras-chave: Processo de desenvolvimento de produtos, 

consumidor, co-criação, criatividade e inovação aberta. Aplicou-se o termo estrangeiro 

and  para estabelecer uma relação entre as palavras. 

         Estes termos foram empregados na ferramenta de busca do Portal Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Segundo o website da 

própria instituição, ele conta com um acervo de mais de 36 mil títulos com texto 

completo, 130 bases de pesquisa referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a 

patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, 

estatísticas e conteúdo audiovisual.  

É importante salientar a vasta abrangência do Portal Capes para que se 

compreenda a escolha dele pela autora. A segunda base de pesquisa adotada foi a Scielo 

(Scientific Eletronic Library Online). Por sua vez, ela conta com uma extensa rede de 

coleção de periódicos de países como África do Sul, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 

Costa Rica, Cuba, Espanha, México, Peru, Portugal e Venezuela. Assim sendo, o 

refinamento da busca limitava-se a procurar artigos que possuíssem alguma destas 

palavras em seu assunto ou título. 

         A segunda etapa deste trabalho consistiu na leitura dos artigos encontrados. 

Deste modo, foi possível selecionar estudos sob a lente dos filtros usados pela autora: 1) 

alinhamento com o problema de pesquisa; 2) saturação de conteúdo dos artigos; 3) 

artigos que contemplassem casos de sucesso entre a interação do consumidor com as 

empresas no quesito cocriação; 4) ter sido publicado entre os anos de 2004 e 2014. 

Contudo, autores clássicos que estudam este tema também foram incluídos. Pode-se 

citar então Von Hippel (1986) e, dentre outros. Após isto, novas palavras-chave 

utilizadas internacionalmente foram constatadas, são elas: co-development, lead-users, 

custumer co-creation.  

         O terceiro passo então foi realizar uma nova busca nas mesmas bases de 

pesquisa citadas anteriormente com estas novas palavras, bem como seus respectivos 
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sinônimos descobertos a cada novo artigo encontrado, como uma teia de conhecimento. 

Eles contribuíram para a indicação de mais artigos relacionados ao tema. 

O quarto passo está ligado à classificação e análise do conteúdo encontrado. 

Gráficos foram construídos, com o objetivo de tornar as informações neles contidas 

mais claras. Através deles, foi possível compreender a dimensão do estado da arte deste 

tema nos últimos dez anos (2004-2014) e fazer a proposição de um modelo conceitual.  

2.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA DE ENTREVISTADOS 

 

  A população deste trabalho é constituída por empresas e consumidores que 

conseguiram desenvolver produtos em conjunto, desde sua etapa inicial (ideação) até o 

momento de inserção no mercado, caracterizando a co-criação, segundo Durugbo e 

Pawar (2014) e Grunert et al. (2011). Além disso, é necessário que estas instituições já 

tenham um  feedback positivo de outros clientes sobre este produto criado em parceria. 

  A amostragem realizada foi por conveniência, devido às limitações de acesso 

aos entrevistados (FLICK, 2009). O acesso aos entrevistados foi realizado pela técnica 

de bola de neve (Flick, 2009), na qual a pesquisadora selecionou um representante do 

segmento, e em seguida, solicitou a indicação de outro empresário do mesmo 

segmento, mas de produtos distintos.  

  Os sujeitos da pesquisa são 3 diretores, bem como seus agentes comerciais (3) e 

os usuários líderes os quais trabalharam no processo de desenvolvimento do produto 

(3), totalizando nove (9) entrevistados. Todos atuam na cidade de Natal/RN e sua 

região metropolitana, contemplando o segmento de empresas no ramo de tecnologia 

da informação. 

  Ainda de acordo com a proposição de Flick (2009),  o pesquisador deve ser 

estrategista para alcançar sua amostra, visto que é quase certo deparar-se com 

situações que envolvem desencontro de horários, falta de disponibilidade, dentre 

outras. Desta maneira, é possível anunciar o trabalho a ser elaborado em instituições 

de pesquisa, utilizar meios da mídia e assim por diante. 

 À vista disso, anunciar a pesquisa no instituto Metrópole Digital já rendeu a 

pesquisadora a primeira empresa disposta a participar. Assim ocorreu o pré-teste. As 
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outras foram indicações desta predecessora. Neste raciocínio, vale salientar o termo 

'saturação teórica' com relação a adição casos para o trabalho. 

 Segundo Flick (2009), o pesquisador deve estar atento, quando no momento das 

entrevistas, as informações começarem a se repetir e nenhum novo dado for adicionado 

à pesquisa. Este é o momento de decidir pelo fim da inserção de casos no estudo. 

 A partir desta assertiva, optou-se por finalizar as entrevistas com três (3) 

empresas diferentes (A, B e C) sendo três (6) entrevistados referentes a cada uma delas 

e seus três usuários líderes indicados (3). 

2.4 MÉTODO DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados, por meio de entrevistas com uso de questionário 

semiestruturado, com respostas armazenadas em um gravador de voz. A duração média 

das entrevistas foi de 30 minutos. Fischer et al. (2014), elucidam que as entrevistas 

proporcionam dados essenciais para apreender tópicos relacionados aos usuários finais. 

Neste ínterim, Kvale (2011) afirma que as entrevistas também ajudam o pesquisador a  

perceber como os indivíduos vivem e experimentam o mundo e descrevem ao seu modo 

suas atividades, experiências e opiniões. 

 O procedimento da coleta de dados foi baseado na proposta de Kvale (2011). Na 

primeira etapa, a de organização teórica, buscou-se compreender mais profundamente a 

temática abordada, isto é, co-criação de produtos entre usuários e empresas através de 

artigos científicos, como descrito no tópico de pesquisa bibliográfica. 

 

Quadro 2-1: Etapas da investigação com entrevista 

Descrição das etapas da investigação com entrevistas 

Primeiro passo Organização teórica 

Segundo passo Projeto 

Terceiro passo Entrevista 

Quarto passo Transcrição 

Fonte: Adaptado de Kvale (2011) 

 

 

A segunda etapa é a de projeto. Aqui elabora-se os roteiros a serem utilizados 

durante a pesquisa que foram embasados na Teoria do usuário líder e no modelo 

conceitual deste trabalho, o qual foi elaborado sob a ótica do referencial teórico 
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encontrado. Em outras palavras, pode-se dizer que este é momento logístico do trabalho: 

Entrar em contato com as empresas, agendar as entrevistas, organizar as perguntas, etc. 

Estes roteiros (versão usada com a empresa e versão usada com os usuários 

líderes) abordam perguntas relacionadas a estes tópicos: amostra de usuários, 

desenvolvimento do produto, meio de comunicação utilizado durante o processo de 

desenvolvimento do produto, critérios de seleção (sob a perspectiva da empresa e do 

usuário), características pessoais do usuário líder, conhecimento sobre o termo usuário 

líder e benefícios dessa interação. 

No intuito de tornar o instrumento de coleta apto para as entrevistas, realizou-se 

um pré - teste com a primeira empresa voluntária. Desse modo, foi possível reanalisar e 

aprimorar as questões que não ficaram claras o suficiente para os entrevistados ou que 

impediram a fluidez do diálogo. 

No tocante ao período das entrevistas, elas ocorreram em maio de 2016. O 

Quadro 2.2 demonstra nomes fictícios, a duração, data, empresa referente e o meio 

utilizado para realizá-las. 

 

Quadro 2-2: Discriminação das entrevistas 

 

Nomes Fictícios 

 

Meio de 

comunicação 

 

Data 

 

Duração 

 

Empresa 

Emílio Face a face 05/05/2016 42:20 A 

Vinícius Face a face 05/05/2016 31:05 A 

Amanda Face a face 06/05/2016 33:46 A 

Marcelo Face a face 06/05/2016 27:19 B 

Carlos Face a face 09/05/2016 27:16 B 

Marcos Face a face 09/05/2016 26:11 B 

Bruno Face a face 27/05/2016 28:33 C 

Fábio Face a face 10/05/2016 29:04 C 

Sandro Face a face 11/05/2016 35:47 C 

 

A terceira etapa consiste em realizar as entrevistas e em seguida, transcrevê-las, 

sendo esta então a quarta fase. Após a transcrição, deve-se elaborar as análises. 

No que concerne à ética da pesquisa, foi entregue antes da realização das 

entrevistas o termo de consentimento e confidencialidade, informando que os dados 
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coletados serão utilizados para fins acadêmicos (constam em Apêndices). Para preservar 

a identidade dos entrevistados, foram adotados nomes fictícios.  

2.5 PROCESSO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 O processo de análise dos dados deste trabalho encadeou-se em cinco etapas. A 

primeira etapa consistiu na transcrição das entrevistas; A segunda, abarca a 

sistematização das falas dos entrevistados em categorias, famílias e códigos, conforme 

elucida Bardin (2004) e Saldaña (2009). Faz-se essa sistematização para que uma ideia 

dada pelo entrevistado ou o contexto da situação descrita possa ser representado. Os 

Quadros 2.3 e 2.4 exemplificam as sistematizações realizadas. 

Quadro 2-3: Sistematização - categorias, famílias e códigos das empresas 

Categoria Visão das empresas sobre o PDP cocriado 

  Códigos encontrados nas 

famílias 

 

 

 

 

 

 

 

Famílias 

Ideia do produto co-criado Empreendedor; nossa realidade; 

cliente colaborador; necessidade 

do cliente; foco no cliente; 

opinião do cliente. 

 

 

Produto 

Consumidor; produto; 

necessidade; solicitações; 

aceitação de outros clientes; open 

source; adaptação de ideias; 

problemas. 

Meio de comunicação utilizado durante o 

PDP co-criado 

Pessoalmente; ligações; 

mensagens instatâneas. 

 

 

Processo de desenvolvimento de produto 

co-criado 

Produto; necessidade; teste em 

laboratório; criação de nova 

empresa; expertise; diferencial 

competitivo; mescla de ideias; 

quem desenvolve; módulos; reger 

o tempo. 

Conhecimento do termo usuário líder Termo desconhecido 

 

 

 

Benefícios da integração empresa e usuário 

Menor tempo de 

desenvolvimento; adesão mais 

rápida por outros clientes; menor 

taxa de erro do produto; abertura 

de nova empresa; anjo investidor; 

aumento da visibilidade da 

empresa. 

Duração do PDP co-criado Oito meses; um ano; um ano e 

oito meses. 

 

Características atribuidas pela empresa ao 

usuário 

Ágil; focado; percepção de 

mundo; empreendedor; 

desinteresse financeiro; afeição 

por tecnologia; futurista; disposto 

a colaborar. 

Critérios da empresa para selecionar o 

usuário 

Trabalho online; incubação; 

agilidade; ideias anteriores; foco; 

banco de dados ou indicação; 
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residência na cidade; novas ideias 

de produto ou sugestões de 

melhorias para antigos; sem 

motivação financeira; feedback; 

empreendedor; reuniões 

regulares. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

Quadro 2-4: Sistematização - categorias, famílias e códigos dos usuários 

Categoria Visão dos usuários líderes sobre o PDP cocriado 

  Códigos encontrados nas 

famílias 

 

 

 

 

 

 

Famílias 

Benefícios da integração empresa e usuário Resolução de problemas ; 

diferencial competitivo no âmbito 

profissional; oportunidade de 

negócio. 

Características que o usuário líder atribuiu a 

si próprio 

Visão de mundo; adaptável; ágil; 

realidade do mercado; futurista; 

acessível; conhecimento técnico; 

focado; curioso; mente aberta. 

Critérios dos usuários líderes para envolver-

se com a empresa 

Confiança; amizade; foco no 

produto; seriedade;satisfação; ser 

tratado como cliente; diferencial 

competitivo do produto; reuniões 

proveitosas; 

amizade;exclusividade e 

pioneirismo. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 Essa sistematização é elaborada de acordo com o modelo conceitual, teoria 

utilizada no trabalho e também sobre o que almeja-se descobrir na pesquisa. Na terceira 

etapa, após a descrição do caso, tem-se considerações para cada empresa. O intuito é 

refletir sobre os tópicos mais relevantes.  

 A quarta etapa integrou todas as famílias e códigos, isto é, os sistemas 

semânticos conhecidos nas empresas A, B e C e concatenou-as em figuras que as 

representassem, e então, recorreu-se à literatura para avaliar semelhanças ou 

contrapontos com a literatura.  

 Na quinta e última etapa, focou-se nos critérios de seleção da empresa para 

selecionar o usuário líder e os critérios de seleção dele para envolver-se com as 

empresas, para assim, propor o procedimento para identificação do usuário líder, o qual 

está no capítulo 5 deste trabalho. O procedimento descreve o trajeto a ser percorrido 

pela empresa para encontrar o usuário líder bem como as diretrizes  e modo de 

aplicação. 
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 CAPÍTULO 3 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Apresentar a fundamentação teórica escolhida para elaborar este trabalho é de 

relevância positiva uma vez que fornecer informações consistentes e reais, de autores 

fundamentais que se perduram com seus conceitos e descobertas ao longo do tempo, 

passa credibilidade e confiança sobre esta pesquisa. 

 Além disso, o embasamento literário está relacionado também com o intuito de 

intermediar uma compreensão mais profunda sobre o tema abordado, já antes descrito 

sinteticamente no capítulo da introdução.  

3.1  PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS (PDP) 

 

O PDP tornou-se crucial para as empresas que almejam inovar na confecção das 

peças que serão direcionadas ao mercado. Isto porque o não alinhamento dos diversos 

estágios produtivos implica diretamente no sucesso ou fracasso do lançamento de um 

novo produto. (COOPER e KLEINSCHMIDT, 1995; STOREY e EASINGWOOD, 

1993). 

A revisão de literatura deparou-se com seis distintas abordagens ao processo de 

desenvolvimento de produtos, não respectivamente. De maneira sucinta, a primeira 

delas trata do processo linear, a visão clássica do PDP. Assim sendo, vale ressaltar que 

aqui todos os seus estágios são conectados de forma seriada ou sequencial. Contudo, a 

eficácia do projeto elaborado de forma linear depende do apoio, da coordenação e da 

comunicação dos grupos multidisciplinares envolvidos no seu desenvolvimento 

(SANTOS e BRASIL, 2010). 

         Na bibliografia inglesa, o processo linear também é comumente chamado de  

“stage-gate” ou “gate-system” devido a sua proposta de estrutura de decisões lineares. 

Verifica-se que entre uma fase e outra são realizados exames de conduta sobre a 

continuidade do processo de desenvolvimento do produto (McCARTHY et al, 2006; 

COOPER e KLEINSCHMIDT, 1995, 2007). 

         Já os processos recursivos, são indicados para as firmas que necessitam de um 

procedimento mais ágil, ou seja, que executem as tarefas em um menor espaço de 

tempo. Ela é válida uma vez que os diferentes estágios podem ser realizados 

simultaneamente ou em paralelo. Além do mais, permite que durante o processo exista 
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um feedback com possibilidade de retorno aos estágios anteriores (MCCARTHY et al, 

2006; LEONARD-BARTON,1995). 

         Outra abordagem ao PDP é o estilo caótico. McCarthy et al. (2006) aponta que 

este modelo produtivo conduz a realização das atividades e das fases do processo de 

forma desordenada, no intuito de que novas propostas surjam no decorrer do projeto, 

proporcionando o desenvolvimento de um produto inovador. 

 Segundo Creveling et al. (2003), a abordagem Seis Sigma é oriunda do grupo 

Motorola e define-se como um conjunto de práticas desenvolvidas a reduzir 

progressivamente a variação dos processos. O objetivo é melhorar sistematicamente 

estes processos ao eliminar os defeitos, podendo também ser usada na gestão de 

serviços. 

 A abordagem de modelo unificado, de Rozelfeld et al. (2006), reúne boas 

práticas a serem adotadas no processo de desenvolvimento de produtos, sendo elas 

classificadas em três grandes fases: Pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pós-

desenvolvimento. Essa foi à abordagem mais utilizada nos artigos encontrados na 

revisão de literatura. 

 

Figura 3-1: Abordagem unificada para gestão do PDP 

Fonte: Rozenfeld et al (2007) 

No decorrer desta revisão bibliográfica sistemática, apurou-se que o fuzzy front 

end é onde o consumidor participativo tem sido colocado constantemente, de acordo 

com Kleef (2004), E. van Kleef et al.(2005); Fillieri (2013). Trata-se do momento da 

geração de ideias e a ideia de triagem. Nesta fase, o marketing precisa realizar pesquisas 
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de mercado para analisar as necessidades dos clientes, enquanto o pessoal de P & D 

deve analisar a evolução técnica e gerar um conjunto de ideias viáveis.  

3.2 INOVAÇÃO ABERTA 

 Podemos categorizar os modelos de inovação em dois grupos: Inovação fechada 

e Inovação aberta. O modelo fechado apoia-se na inovação advinda do interior da 

empresa, mais especificamente de seus departamentos de pesquisa ou recursos humanos 

especialistas, contratados por eles mesmos. Não existe conexão com o exterior da 

empresa para buscar outros resultados. 

 O modelo de inovação aberta é mais abrangente no tocante a inovação e abarca 

fatores externos como aceleradores ao processo inovativo, aceitando então o 

envolvimento com terceiros. Estes parceiros podem ser as universidades, outras 

empresas que detenham know-how para desenvolver novos produtos, consumidores, 

dentre outros. Estes parceiros cocriam com as empresas e então ambos têm benefícios. 

 Este modelo aberto foi proposto por Chesbrough (2003; 2006) após estudar as 

limitações presentes no paradigma anterior. Prahalad e Ramaswamy (2004) corroboram 

com a atmosfera co-criativa e acrescentam vantagens provenientes dessas interações: 

redução dos custos em pesquisa e desenvolvimento, abertura de novos mercados, 

criação de valor da marca junto aos consumidores (THOMKE e VON HIPPEL, 2002; 

HOYER et al. 2010; FUCHS e SCHREIER, 2011; WEBER, 2011). 

 

 

 

Figura 3-2: Modelo funil de inovação aberta 

Fonte: Adaptado de Docherty (2006). 
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 Neste contexto, os funis de inovação são criados para orientar o raciocínio que 

deve ser levado em conta no tocante aos projetos de inovação. Docherty (2006), 

apresenta um dos modelos para a inovação aberta mais conhecidos na literatura. Assim 

sendo, o modelo de inovação aberta torna-se um dos tópicos essenciais ao conhecimento 

das instituições que desejam aderir a práticas inovativas que fogem da estrutura 

convencional ainda praticada por milhares de empresas. 

3.3 CO-CRIAÇÃO ENTRE EMPRESA E CONSUMIDOR 

 

 O termo co-criação foi conceituado por Prahalad e Ramaswamy no ano de 2004. 

Para eles, trata-se de um processo onde todos os envolvidos interagem 

sistematicamente, aprendem, compartilham informações e integram os recursos para 

criar valor em conjunto. Esta expressão, quando utilizada para remeter a integração do 

cliente (IC) no processo de desenvolvimento de produtos, foi apresentada com diversas 

palavras-chave, como demonstra o Quadro 3.3 

 

Quadro 3-3: Distintas palavras-chave para remeter a co-criação entre usuário e empresa 

Palavras-chave para co-criação 

Colaboração 

 Desenvolvimento de produtos Colaborativos 

 projeto do Consumidor 

Crowdsourcing 

 Cliente co-criação 

Cliente co-inovação 

Empoderamento do cliente 

 Integração do cliente 

 Envolvimento do cliente 

A participação do cliente 

Os produtos personalizados 

entrada iniciais de clientes 

As fontes externas de inovação 

Usuários Líderes (lead users) 

Customização em massa 

 Colaboração de várias partes interessadas 

As comunidades de usuários 

Inovações do utilizador 

Envolvimento do usuário 

 

 

Fonte: Adaptado de Gemser e Perks (2015) 

 

 Esta constatação nos demonstra que embora já venha sendo bastante difundido - 

visto que apresenta um grande número de diferentes maneiras para descrevê-los - ainda 

não há uma unidade universal com relação ao conceito. Por isso, elaborou-se o Quadro 

3.2, o qual sintetiza os construtos mais relevantes sobre co-criação, apontados na 

revisão bibliográfica sistemática. 
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Quadro 4-1: Distintos construtos de co-criação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distintos construtos de 

co-criação encontrados na 

revisão bibliográfica  

Autor (s) Descrição 

D. Mahr et al. (2015) Processo que inclui parceiros 

ativos que podem participar do 

PDP de empresas. 

Durugbo e Pawar (2014) Co-criação é uma estratégia pró 

ativa que permite a firmas 

criarem valor através da 

cooptação de consumo. 

Füller et al. (2009) Integração que envolve todas as 

fases do processo de inovação: 

geração de ideias, design, 

engenharia e, finalmente, a fase 

de teste e lançamento. 

Grunert et al. (2011) Um novo processo de 

desenvolvimento de produto que 

se inicia com ideias sobre novos 

produtos. 

Lundkvist e Yakhlef (2004) Participação ativa dos clientes 

durante a qual novas ideias são 

solidariamente cocriadas e o 

benefício com a ação é 

estabelecido. 

Kleef et al. (2005) É a voz do consumidor no 

processo de desenvolvimento de 

produtos das empresas. 

Nuttavuthisit (2010) Movimento realizado pelas 

empresas com o intuito de 

induzir ou seduzir a cooperação 

dos consumidores. 

Vargo et al. (2008) Co-criação altera o valor do 

cliente de ‘isolado’ para 

‘conectado’ junto à empresa, 

possibilitando a criação de valor 

junto a seus clientes. 

Zhang e Chen (2008) Importante estratégia para as 

empresas satisfazerem demandas 

personalizadas e ganharem 

vantagens competitivas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

 A revisão da literatura atesta que a co-criação reduz os custos de pesquisa e 

desenvolvimento, aumenta a relevância e o desempenho do produto e abre novos 

mercados (THOMKE e VON HIPPEL, 2002; CHESBROUGH e SCHWARTZ, 2007; 

WEBER, 2011). Assentindo esta linha de pensamento, González (2012) alega que a 

integração do cliente no processo de desenvolvimento de produtos (PDP) trás para a 

empresa a capacidade de ampliar soluções para as necessidades dos clientes. 

 Em discordância, Chan e Lee (2004), comentam que se as empresas esperam 

utilizar próprio conhecimento dos usuários para serem totalmente responsáveis pela 
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concepção e desenvolvimento do produto, as empresas devem estar dispostas a assumir 

a papel do professor e educar os seus clientes como se estivessem treinando seus 

funcionários. 

Afirmam ainda que os usuários também devem estar dispostos a investir uma 

quantidade suficiente de tempo e recursos para ser capazes de se tornarem especialistas 

na tecnologia proposta. Por outro lado, como usuários, os clientes podem fornecer 

suporte ao produto a outros usuários. Os clientes muitas vezes obtém conhecimento 

profissional relacionada a produtos de acumulação contínua de experiência de uso e, em 

seguida, fornecem mais assistência a outros usuários. 

Tanto Etgar (2008) como O'Hern e Rindfleisch (2009), acreditam que os 

consumidores muitas vezes variam muito de seu interesse e capacidade de participarem 

de maneira útil em tarefas de cocriação. Mesmo entre as empresas com milhões de 

consumidores, apenas relativamente poucos terão a disposição de ser totalmente 

engajados ou as habilidades para ser de muita utilidade nos processos de 

desenvolvimento de produtos e lançamento. 

Mediante este cenário, reconheceu-se a necessidade de elaborar Gráficos que 

sintetizassem os dados contidos nesses artigos, com o objetivo de obter informações 

concretas para as análises dessa pesquisa. Desse modo, os Gráficos elaborados elucidam 

sobre: Método de pesquisa, abordagens, instrumentos de coleta que possibilitaram a 

integração do consumidor no processo de desenvolvimento de produtos (PDP), 

comparação entre o envolvimento do cliente no PDP com produtos ou serviços e 

número de publicações versus ano. 
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Gráfico 4-1: Métodos de pesquisa de maior recorrência encontrada na RBS 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

No tocante as metodologias observadas nos papers, dispostas no Gráfico 3.1 

deste artigo, observa-se que existe uma maior recorrência do método de estudo de caso 

(20,93%) para se trabalhar este tema. Ela permite que o pesquisador alcance uma visão 

macro, adquirindo uma base para visualizar todo o estudo já realizado em determinada 

área, podendo-se acrescer ou contrapor teorias e técnicas, por meio de uma 

comprovação científica extraída de fatos observados (YIN, 2001). 

As características desse método espelham um ambiente ainda pouco explorado, 

como por exemplo, o próprio envolvimento de consumidores no PDP, possibilitando 

conhecê-lo profundamente. Em segundo lugar, temos o que definimos por outros 

métodos (18,60%). Trata-se de artigos que não tiveram grande incidência de seus 

procedimentos para que pudéssemos agrupá-los. Foram identificadas metodologias de 

apoio ao multicritério, análises estatísticas, grupos focais, observações participativas, 

dentre outras.  

O terceiro posto foi ocupado pelas revisões de literatura (16,28%), seguido de 

revisões de literatura com análise de dados internos das empresas (11,63%). Para 

Sampaio RF e Mancini (2007) estes métodos podem entregar aos autores estruturas 

conceituais que podem servir de guia no momento de direcionar o desenvolvimento de 

novos projetos. A título de exemplo: aderir os clientes como cocriadores de novos 

produtos junto às empresas. 
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O quinto método mais recorrente foi à pesquisa exploratória, com 9,30%. 

Segundo Vergara (2004), ela atua em situações em que ainda há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado. Este parecer corrobora com a produção desta pesquisa, visto 

que um dos principais intuitos deste artigo é construir um alicerce literário sistemático o 

qual poderá servir como apoio as pesquisas futuras que envolvem esta temática. 

Com a porcentagem de 6,98%, o método de pesquisa-ação está nesta pesquisa 

com a sétima colocação do Gráfico 3.1. Para Thiollent (2009), a natureza deste método 

é ativa e de comportamento coletivo: os participantes e os pesquisadores estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo na concretização do estudo. Pode-se 

então mencionar o estudo de J. van Dijk et al. (2014) o qual por meio deste método, 

visava descobrir como a cocriação afetava a percepção da marca pelo consumidor, no 

mercado. 

Por fim tem-se na oitava e nona colocação os estudos que escolheram  trabalhar 

com os métodos descritivos e descritivos e exploratórios, sendo 4,65% e 4,65%, 

respectivamente. Marconi e Lakatos (2010) compreendem a respeito das características 

que compõem a metodologia descritiva, que os fatos são observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados, sem interferência do(s) pesquisador (es). A sua 

combinação com o estilo exploratório - já citado anteriormente - clarifica o 

entendimento do fenômeno que alia consumidor e empresa. 

Gráfico 4-2: Abordagens de pesquisa de maior recorrência encontradas na RBS 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

No Gráfico 3.2 nota-se que a abordagem qualitativa tem sido mais utilizada por 

estudos que contemplam esta temática, apresentando uma porcentagem de 78,05% 

uma vez que a abordagem quantitativa vem com 12,19%. A utilização de ambas 
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aparece com 9,76%. Anders Lundkvist e Ali Yakhlef (2004) acreditam que a 

abordagem conversacional é a mais indicada para este problema, pois é necessário 

ouvir a percepção que o cliente tem de determinado produto ou serviço para que possa 

contribuir de maneira efetiva para a corporação. 

 Assentindo com a importância da abordagem qualitativa, Filieri (2013) acredita 

que a entrevista e a observação participativa podem transmitir ao entrevistador as 

mensagens mais interessantes quando imersos neste processo de desenvolvimento de 

novos produtos com seus clientes. 

 Em contraponto, as abordagens quantitativas trazem um alto teor de 

credibilidade, pois passam por rígidos procedimentos internos de controle da coleta ao 

processamento dos dados (CRESWELL, 2007). Sabendo disto, X Zhang e R Chen 

(2008) a adotaram em seu estudo, o qual visava mensurar a construção e os 

mecanismos dos sistemas de cocriação de valor com os clientes. Desta forma, a 

margem de erro seria mínima e o nível de confiança bastante elevado. 

 Ainda é possível utilizar-se de ambas as abordagens, unindo o melhor dos dois 

lados: resguardar o estudo da interferência da subjetividade do autor da pesquisa nas 

conclusões obtidas e ainda poder explicitá-la por números e, portanto, aumentar a sua 

confiabilidade (CRESWELL, 2007). 

Gráfico 4-3: Relação do consumidor - produto versus serviço encontrado na RBS 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

Durante a leitura dos artigos sobre esta temática de cocriação, percebeu-se que 

existia uma substancial diferença entre a participação do cliente no desenvolvimento de 
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produtos e a prestação de serviços. O Gráfico 3.3 comprova esta dedução, exibindo 

86,05% na relação consumidor-produto e apenas 9,30% para a parceria consumidor-

serviço. Artigos os quais os usuários já tivessem participado do processo de 

desenvolvimento de ambos os casos atingiram a ínfima parcela de 4,65%. 

Neste ínterim, não foi possível captar por meio da leitura dos artigos, uma 

justificativa procedente dos usuários, a qual demonstrasse porque eles se aliam mais 

frequentemente ao desenvolvimento de produtos do que ao de serviços. Assim sendo, 

compreender este cenário pode ser um tema para estudos pósteros. 

Gráfico 4-4: Publicações versus ano (últimos dez anos) encontradas na RBS 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 O Gráfico 3.4 apresenta o desenvolvimento em anos da quantidade de 

publicações encontradas (após aplicados os filtros de afinidade com o tema e saturação 

de conteúdo, comentados no  procedimento desta pesquisa) nos últimos dez anos, 

considerando 2014 como o ponto final. Não se trata de uma linha constantemente 

crescente, visto que no ano de 2004 houve mais publicações do que no ano de 2013, 

por exemplo. No entanto, este mesmo Gráfico 4 aponta um notável crescimento 

durante a passagem dos anos de 2013 e 2014, indicando-nos que este assunto promete 

estar em maior evidência nos anos subsequentes. Isto porque as implicações 

decorrentes deste PDP com consumidores estão cada vez mais expostas, como por 

exemplo, a importância criação de valor inclusa neste processo, principalmente no 

âmbito gerencial, conforme concordam P Haavisto (2014), C. Durugbo e K Pawar 

(2014) e S. Nätti et al.(2014). 

 A partir destes gráficos, foi possível realizar um Quadro 3.3, a qual sintetiza as 

informações encontradas pelos Gráficos 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. 
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Quadro 4-2: Sintetização de conteúdo apurado na RBS 

 

Métodos de Pesquisa 

 

Abordagem 

 

Co-criação 

(serviço ou produto) 

 

Ano com maior 

número de 

publicações  

Estudo de caso Qualitativa Produto 2014 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

3.4 TEORIA USUÁRIO LÍDER  

 

 A teoria do usuário líder foi desenvolvida pelo professor do MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) Eric Von Hippel (1986; 2005). Ele atrela este termo a um 

específico tipo de usuários de produtos ou serviços os quais possuem basicamente duas 

fortes características: Eles estão à frente das tendências do mercado, pois detém 

necessidades específicas que só serão sentidas pelos usuários comuns posteriormente; 

São motivados o suficiente para buscar alternativas que sanem essas necessidades. 

 Atualmente existem cerca de treze internacionais grupos de pesquisa focados 

neste tema. Os acadêmicos têm explorado teoria e aplicações do método de pesquisa 

(Lüthje e Herstatt, 2004; Hanssen e Dankbaar 2008).  O Gráfico 3.5 demonstra esta 

antecipação vivida pelos lead users assim como a posterior comercialização de produtos 

que já haviam sido idealizados por eles. 
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Gráfico 4-5: Tendência de mercado orientado pelos usuários líderes 

 

Fonte: González (2010) 

 

 É importante salientar que a identificação deles surgiu a partir da observação de 

Von Hippel (1986; 2005) que, em certos campos industriais, as inovações, na maioria 

das vezes vêm de usuários; Em seu estudo ele denota que o termo "usuário" não 

implica, necessariamente, em uma pessoa. Em vez disso, um usuário líder pode ser um 

indivíduo, um grupo ou uma empresa. 

  Assim sendo, pesquisas as quais envolvem o usuário líder no processo de co-

criação para desenvolver novos produtos, tem demonstrado que: 1) Eles frequentemente 

desenvolvem novos produtos e serviços de que necessitam para si mesmos, e, portanto, 

tornam-se inovadores; 2) Os produtos desenvolvidos por eles muitas vezes se tornam a 

base para produtos comerciais. O Quadro 3.4 demonstra alguns desses casos. 

 

 

Quadro 4-3: Exemplos de usuários líderes que desenvolveram soluções em benefício próprio 

Autor/ Ano Produto/ Segmento 

Hansen; Knowles; K. Larson (2015) Novo design para janelas de madeira / Indústria 

florestal 

Matschoss; Kahma; Heiskanen (2015) 
Serviços para eficiência elétrica / Compahia de 

Eletricidade 

Hjalager; Johansen; Rasmussen (2015) Receita com moluscos azuis / Indústria alimentícia 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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 Neste sentido, percebe-se que a criatividade e a capacidade de inovação dos 

usuários líderes tornaram-se uma rica fonte externa de novas ideias e conceitos para as 

empresas que se esforçam para oferecerem produtos inovadores. Em um estudo recente, 

verificou-se que os projetos com base em ideias desses usuários tiveram um número de 

vendas oito vezes maior do que os que utilizam métodos tradicionais para 

desenvolverem novos produtos (EISENBERG, 2011). Este último disponibiliza um 

Quadro 3.5  para demonstrar os resultados dos projetos que os envolveram. 

 

 

Quadro 4-4: Projetos e resultados envolvendo usuários líderes 

 

Projeto 

 

Resultado 

 

Nova direção estratégica 

3M  - produtos médicos (1° estudo) Nova plataforma de produtos/conceito 

Nestlé – indústria de alimentos Novo modelo de negócio/conceito 

Kellogg – indústria de alimentos Novo produto/plataforma de serviço 

Pitney Bowes – indústria de transporte Novo modelo de negócio/conceito 

 

Novos mercados e aplicações 

3M – equipamentos de refrigeração Conceito de produtos/entrada de mercado 

Nortel Networks – e-commerce Tecnologia/plataforma de produtos 

 

Novos produtos e serviços 

3M – embalagem de produtos Conceito: família de produtos 

Bell Atlantic – 3M – telefonia Conceito: produtos e serviços 

Phillips – eletrodomésticos Conceito: sistema de produtos 

 

Novas plataformas tecnológicas 

3M – gráficos comerciais Conceito: tecnologia e produtos 

3M - biomateriais Conceito: tecnologia e produtos 

Cabot Conceito: tecnologia e processo 

Gillete Conceito: tecnologia 

Fonte: Adaptado de Eisenberg (2011) 
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3.5 MÉTODO USUÁRIO LÍDER  

 Para identificar e envolver o usuário líder neste processo, Von Hippel (1986; 

2005) desenvolveu um método com o mesmo nome, com quatro fases. Elas foram 

nomeadas de: Bases do processo usuário líder; Identificação de necessidades e 

tendências; Identificação dos usuários líderes e projeto do conceito.  

 Elas alinhadas podem ser aplicadas ao processo de desenvolvimento de produtos 

das empresas. Como mostrado no Quadro 3.5, uma das primeiras empresas que testaram 

o método usuário líder, a 3M, continua acreditando neste processo e utilizando-o 

continuamente para desenvolver seus projetos, visto que os produtos desenvolvidos em 

co-criação com estes usuários tiveram um retorno financeiro maior do que os produtos 

desenvolvidos no método tradicional da empresa (VON HIPPEL, 2005). A Figura 3.3 

apresenta o método. 

 

 

Figura 4-3: Passos do método usuário líder 

Fonte: Adaptado de Lüthje e Hersttat (2004); Gonzalez (2010); Von Hippel (2005) 
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 O passo I conta com quatro distintos subpassos, que consistem em duas 

definições, na construção de uma equipe multidisciplinar oriunda da equipe da própria 

empresa e no estabelecimento, também pela empresa, dos campos de procura. Devem 

definir os objetivos de mercado a atingir bem como quais problemas a envolver o 

usuário líder.  

 O passo II é está relacionado à identificação das necessidades dos clientes e 

tendências. Para isso, recorre-se a entrevistas com especialistas e a literatura, Internet e 

banco de dados que possam fornecer guias para obter essas informações. 

 O passo III está conectado a identificação desses usuários líderes. Na literatura, 

esta é a fase na qual as empresas que aplicam esse modelo encontram maior dificuldade. 

Contudo, Lüthje e Hersttat (2004) e Von Hippel (2005) explicam como encontrá-los. As 

Figuras 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 exemplificam as técnicas. 

 

 

 

Figura 4-4: Técnica de Filtragem 

Fonte: Adaptado de Lüthje e Hersttat (2004); Von Hippel (2005). 

 

 Esta técnica consiste em analisar em entrevista as características pessoais de 

todas as pessoas que compõem a amostra obtida. Após isso, é realizada uma filtragem 

que direciona para as características dos leads users que se almeja encontrar. 

 

 

 

 



35 
 

 

 

Figura 4-5: Técnica da Pirâmide 

Fonte: Adaptado de Lüthje e Hersttat (2004); Von Hippel (2005). 

 

 Essa técnica é fundamentada basicamente em entrevistas e indicações. Essas 

entrevistas são realizadas com indivíduos que tem determinado know-how na área na 

qual a empresa pretende atuar e, por conseguinte, pedir indicações de outras pessoas que 

tenham um perfil semelhante, que sejam especialistas na área. A ideia é tentar encontrar 

o usuário líder mais adequado, construindo assim, um processo em pirâmide, até chegar 

o topo. 

 

 

Figura 4-6: Técnica Broadcasting 

Fonte: Adaptado de Lüthje e Hersttat (2004); Von Hippel (2005). 
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 Trata-se de uma técnica em que se divulgam problemáticas a um nicho extenso 

de pessoas. Um exemplo a ser considerado são as comunidades online. Os indivíduos 

selecionados serão que os encaminharem as ideias mais promissoras dentro da ótica da 

empresa. 

 

 

Figura 4-7: Técnica Análise de conteúdo 

Fonte: Adaptado de Lüthje e Hersttat (2004); Von Hippel (2005). 

  

 Essa técnica se baseia nas seguintes etapas: 1) Buscar conteúdos relevantes na 

Internet, de acordo com a lente desejada pela empresa; 2) Selecionar os autores que 

tenham desenrolado as melhores soluções para o proposto.  
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Figura 4-8: Técnica solução de problemas 

Fonte: Adaptado de Gonzalez (2010). 

  

 Nesta técnica a empresa deve buscar por usuários com problemas (necessidades) 

não resolvidos. A partir disso, inicia-se uma sequência de perguntas às quais pretendem 

encontrar um cliente com potencial para gerar ideias e soluções, isto é, um usuário líder. 

É primordial que a instituição já tenha um banco de dados de consumidores para que as 

etapas possam ser seguidas até atingir-se o objetivo. 

 O quarto e último passo da aplicação do método usuário líder consiste na 

elaboração de um projeto conceito, uma espécie de escopo do que foi elaborado até o 

momento com os três passos anteriores. Ele, por sua vez, será levado para ser discutido 

em workshops com usuários líderes, com o objetivo de gerar novos conceitos ou ainda 

melhorar o já obtido. Deve-se analisar e documentar todas as discussões. 
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3.6 MODELO CONCEITUAL 

 

 O pesquisador, ante a abordagem qualitativa, pode utilizar uma Teoria de base 

para a produção do seu trabalho (FLICK, 2009). À vista disso, um modelo teórico foi 

elaborado para a conceitualizar deste estudo. Foi realizado um levantamento prévio na 

literatura sobre processo de desenvolvimento de produtos, inovação aberta e uma 

revisão bibliográfica aprofundada sobre co-criação entre empresa e consumidor.  

 A partir dessa revisão foi possível elaborar um modelo conceitual, o qual aponta 

quais os elementos serão pesquisados sob a abordagem qualitativa. O modelo conceitual 

foi criado a partir da Teoria e método do Usuário Líder a qual foi adaptada para o 

propósito deste estudo.  

 Além disso, um quadro comparativo sobre as técnicas encontradas foi elaborado 

no intuito de visualizar as melhores práticas para identificar os usuários líderes. Para 

compor este quadro qualitativo, a autora isolou as variáveis semelhantes nas técnicas, 

por categorias de afinidade, segundo sugere Mizuno (1993). 

Quadro 4-5: Comparação das técnicas de identificação do usuário líder 

 

Nome da técnica 

 

Amostra de 

clientes 

 

Critério de escolha 

 

Meio 

 

Duração 

 

Filtragem 

 

Banco de dados da 

empresa 

Análise de 

características 

pessoais 

 

entrevista 

 

indeterminado 

 

Pirâmide 

 

Banco de dados da 

empresa 

 

Conhecimento 

técnico 

 

entrevista 

 

indeterminado 

 

Broadcasting 

 

Externo à empresa 

Melhor solução 

para o  problema 

Comunidade 

online 

 

indeterminado 

 

Análise de 

conteúdo 

 

 

Externo à empresa 

Multicritério: 

- conhecimento 

técnico; 

- melhor solução 

para o problema; 

 

Internet e 

entrevista 

 

 

indeterminado 

 

 

Solução de 

problemas 

 

 

Banco de dados da 

empresa 

Multicritério: 

- solução de 

problema; 

- aberto a 

tecnologia; 

- conhecimento 

técnico 

multidisciplinar; 

- pensamento 

criativo 

 

 

 

entrevista 

 

 

indeterminado 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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Figura 4-9: Modelo Conceitual 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 A partir da elaboração da Figura 3.7, a qual apresenta o modelo conceitual que 

guiará este trabalho, nota-se que as variáveis que convergiram ante a comparação das 

técnicas foram: Amostra de usuários, critério, meio e duração. 

 A amostra de usuários refere-se a onde buscar participantes para a aplicação da 

técnica, sendo o banco de dados de clientes das empresas a principal fonte. No tocante 

aos critérios, os mais solicitados foram que o usuário tivesse conhecimento técnico na 

área de atuação da empresa e/ou apresentasse a melhor solução do problema 

apresentado. 

 Ainda neste contexto, o principal meio para conversar com os clientes 

voluntários a participar do processo de co-criação foi a entrevista. Ela permite que a 

empresa conheça-o melhor a partir da esfera de perguntas que foi elaborada pela 

instituição. 

 Por fim, a duração do projeto foi a última variável que coincidiu como 

importante em todas as técnicas de identificação do usuário líder. Um tempo 

indeterminado é solicitado. Por se tratar de um projeto novo e de poucas referências 

como experiência, muitas vezes é delicado para as corporações estabelecer um tempo 

fixo para o início e término do projeto. 
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 CAPÍTULO 4  -  ESTUDO DE CASOS 

 

 Este capítulo demonstra as análises das entrevistas com as empresas e os 

usuários líderes acerca do processo de desenvolvimento de produtos co-criados. Para 

isso, realizou-se uma sistematização semântica, a qual apontou duas categorias, obtendo 

a primeira dez famílias e sessenta e cinco códigos e a segunda categoria, a dos usuários, 

obtendo três famílias e vinte e seis códigos. A compreensão detalhada destes sistemas 

será discorrido a seguir. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DA PESQUISA 

 

 Os participantes da pesquisa de campo fizeram parte de um processo de 

desenvolvimento de produto co-criado. A co-criação envolvia a empresa e o usuário 

líder. Todas as empresas selecionadas atuavam no segmento de tecnologia da 

informação, porém os usuários tem distintas carreiras profissionais. O Quadro 4.1 

discrimina mais informações acerca das características de cada um: 

 

 

Quadro 5-1: Caracterização da amostras de entrevistados 

Empresa A 

 

Nome Fictício Idade Sexo Escolaridade Profissão Cidade 

Origem 

Emílio 31 anos masculino Ensino médio Empresário  Natal/RN 

 

Vinícius 

 

29 anos 

 

masculino 

 

Graduação 

Agente 

comercial 

 

Natal/RN 

Usuário Líder - Empresa A 

 

Amanda 

 

26 anos 

 

feminino 

 

Especialização 

 

Gerente de 

marketing 

 

Natal/RN 

 

Empresa B 

Marcelo 30 anos masculino graduação Empresário-

Programador 

Natal/RN 

 

Carlos 

 

29 anos 

 

masculino 

 

graduação 

Agente 

comercial 

 

Natal/RN 
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Usuário Líder - Empresa B 

Sandro 41 anos masculino especialização Médico Natal/RN 

 

Empresa C 

Bruno 27 anos masculino graduação Analista de TI Natal/RN 

 

Fábio 

 

28 anos 

 

masculino 

 

graduação 

Agente 

comercial 

 

Natal/RN 

Usuário Líder - Empresa C 

 

Marcos 

 

46 anos 

 

masculino 

 

graduação 

Empresário - 

administrador 

 

São Paulo/SP 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 Como já relatado anteriormente, os nomes atribuídos nesta pesquisa são 

fictícios. Contudo, percebe-se a preponderância do sexo masculino nos entrevistados. 

Esse fato pode demonstrar uma possível diferença de comportamento de gênero no 

tocante aos processos de desenvolvimento de produtos co-criados. Serão os homens 

mais colaborativos do que as mulheres? Trata-se do oposto ao imaginado pelo senso 

comum. Sem embargo, esta é apenas uma reflexão incial que necessita de estudos mais 

aprofundados, como por exemplo, as motivações de cada gênero para engajar-se nesse 

tipo de projeto. 

 A respeito da faixa etária dos empresários e agentes comerciais, percebe-se que 

ela varia de 27 a 31 anos, revelando a direção jovem das empresas, enquanto que os 

usuários líderes predominam com idade superior a 40 anos. Com relação ao grau de 

escolaridade, apenas 1 dos nove entrevistados não possui ensino superior, enquanto que 

os demais apontam um alto grau de escolaridade e possivelmente, conhecimento de 

mundo. Ainda nesta resseção de 1 para os 9, apenas 1 dos entrevistados não é oriundo 

de Natal/RN. 

4.2 DESCRIÇÃO CASO A  

4.2.1 IDEIA DO PRODUTO CO-CRIADO 

 

 Inserida na categoria 'visão das empresas sobre o produto cocriado', tem-se a 

família ideia do produto cocriado, a qual apresenta dois códigos distintos: 

empreendedorismo (1) e cliente colaborador (1). 
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  Emílio: ..."Eu fui num evento de empreendedorismo, chamado 

'startup weekend', e esse evento me abriu a mente; eu cheguei lá 

achando que era o empresário e que sabia das coisas e tudo mais 

(...) bem, um dos tópicos abordados era sobre a criação de 

produtos com consumidores, que era a criação do futuro (...) eu já 

saí de lá com a certeza que eu tinha que desenvolver algo com 

algum dos meus clientes".. 

                                 Vinícius: ..."Tenho contato com os nossos clientes todos os dias, 

porquê eu sou o comercial, então sempre que tem alguma bronca 

eles me ligam e trocam algumas ideias, mas nem tudo era viável, 

era necessário filtrar muita coisa (...) quando Emílio chegou 

falando que queria um cliente colaborador eu já sugeri que 

anotássemos alguns pré-requisitos para encontrarmos alguém 

bacana, não poderia ser qualquer um"... 

 

4.2.2 PRODUTO 

 

 Na família 'produto', tem-se novamente distintos códigos, são eles: produto (4) e 

cliente/consumidor (4). 

 Emílio: ..."O produto é uma ferramenta, chamada 'lead' e ela faz a 

captura e o tratamento dos contatos. Em outras palavras, ela 

'chama' o possível cliente para o site da empresa e lá, tem pessoas 

online dispostas a atender; No final, esse consumidor vai lá apenas 

receber a mercadoria, sem perder tempo"... 

 Emílio: ..."é uma ferramenta muito complexa mas de interface 

simples para quem está trabalhando com ela; a ferramenta serve 

para realizar vendas para o cliente que vem da web, que é uma 

lacuna não atendida que ela identificou na nossa primeira 

reunião"... 

 Vinícius: ..."a priori parece corriqueiro, mas o diferencial desse 

produto está no que está por trás da ferramenta. Nós mapeamos 

absolutamente tudo desse cliente, é um banco de dados riquíssimo 

que a empresa que compra adquire e sabendo usar como nós 

ensinamos, é como um tesouro nas mãos"... 

 

4.2.3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO CO-CRIADO 

 

 A família 'processo de desenvolvimento de produto cocriado' apresentou os 

códigos: produto (6); necessidades (1); mescla de ideias (1); criação de nova empresa 

(1). A Figura 10 representa os passos seguidos.  
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 Emílio: ..."trabalhar com Amanda foi excelente porque ela foi a 

minha 'persona', então nós desenvolvemos a ferramenta baseado 

nas necessidades dela e o resultado foi acontecendo assim que nós 

colocamos no mercado"... 

 Vinícius: ..."eu sei que parece um pouco esquisito colocar um 

funcionário junto com ela por uma semana; mas é que ele iria ser 

os nossos olhos no cotidiano. A mescla das ideias foi que 

proporcionou a complexidade da ferramenta"... 

 Emílio: ..."bem, a gente seguiu os seguintes passos para 

desenvolver a ferramenta: 1º) trocamos ideias sobre o que a 

ferramenta deveria ser baseado nas necessidades dela; 2º) 

colocamos uma pessoa da empresa no dia-a-dia dela por uma 

semana, tentando perceber se existia outras lacunas fora as já 

citadas por ela; nós incubamos um funcionário para trabalhar 

junto com ela; 3º) nos reunimos para falar do que foi encontrado 

após uma semana; 4º) começamos a programar e colocar as 

funcionalidades da ferramenta de acordo com as lacunas que 

encontramos (as ditas por ela e as que o funcionário encontrou); 

5º) ela testou o produto; 6º) feedback; 7º) fizemos os ajustes; 8º) a 

ferramenta voltou para a usuária; 9º) ferramenta pronta"... 

 Emílio: ..."sabe o que aconteceu? nos damos conta que muitos da 

equipe estávam se envolvendo demais com o projeto cocriado e 

pouco nos rotineiros; resolvi abrir uma outra empresa só pra essa 

parte"... 

 

 

Figura 5-1: Representação do PDP co-criado pela empresa A 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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4.2.4 DURAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 

CO-CRIADO 

 

 A família relacionada a duração do PDP encontra o código 'oito meses' duas 

vezes. 

Emílio: ..."cerca de uns oito meses, eu acredito, até a gente 

colocar no mercado"... 

 Amanda: ..."eu não estava muito preocupada com o tempo, 

embora tivesse bastante interesse em ver tudo pronto, mas acho 

que de uns seis a oito meses, por ai"... 

 

4.2.5 BENEFÍCIOS DA CO-CRIAÇÃO 

  

 Códigos dessa família: menor tempo de desenvolvimento (1) e adesão mais 

rápida de outros clientes (1); resolução de problemas (1); 

 Emílio: ..."a gente perdeu menos tempo. É interessante dizer isso 

porque os outros produtos que a gente tem demoraram mais tempo 

do que esse que teve uma usuária ajudando"...  

 Vinícius: ..."eu percebi que depois que comecei a vender esse 

produto que foi elaborado conosco junto a uma cliente, outros 

clientes aderiram mais rápido"...  

 Amanda: ..."resolvi um problema profissional que me 

incomodava"... 

 

4.2.6 CONHECIMENTO DO TERMO USUÁRIO LÍDER 

 

 Códigos apresentados nessa família: termo desconhecido (3). 

Emílio: ..."nunca ouvi falar nesse termo usuário líder mas acho 

que ela se encaixa perfeitamente no que você descreveu"... 

 Vinícius: ..."eu já havia percebido que existem uns clientes mais à 

frente, mas não sabia que existia um termo termo próprio para 

eles"... 

Amanda: ..."nossa, que interessante! não sabia disso"... 
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4.2.7 CARACTERÍSTICAS ATRIBUÍDAS AO USUÁRIO LÍDER PELA 

EMPRESA 

 

 Esta família evidencia os códigos: percepção de mundo (1); ágil (1). 

 Emílio: ..."ela trabalha com marketing e tem uma percepção de 

mundo muito afiada, avançada; nós pensamos em desenvolver esse 

produto baseado nas dificuldades que ela tinha com alguns clientes 

dela, intenção era suprir uma lacuna mesmo (...) só que a gente 

nunca ia ter conseguido desenvolver isso sem ela descrevendo 

como queria nos mínimos detalhes"... 

 Vinícius: ..."ela é muito rápida! a gente mal comentou sobre 

desenvolver algo em conjunto e ela já topou na hora; Além disso, 

nos convenceu que o que precisávamos desenvolver era exatamente 

aquilo que faltava no ambiente dela"... 

 

4.2.8 CARACTERÍSTICAS QUE O USUÁRIO LÍDER ATRIBUIU A SI 

PRÓPRIO 

 

 Na categoria 'visão do usuário sobre sobre o PDP co-criado', os seguintes 

códigos se apresentam nessa família: visão de mundo (1); adaptável (1); ágil (1). 

Amanda: ..."Eu gosto muito de estudar, sempre gostei. Eu procuro 

saber um pouquinho de cada coisa pra me tornar alguém cada vez 

mais interessante, alguém com visão de mundo; eu acho que a 

vontade de ter conhecimento te torna diferente"... 

 Amanda: ..."Me relaciono muito bem com qualquer pessoa. Eu 

consigo as coisas muito rápido porque acredito que tenho esse 

jogo de cintura (...) como eu poderia dizer melhor (...) acho que 

sou uma pessoa adaptável"... 

 Amanda: ..."Dizem que eu sou muito ágil. Eu concordo. Eu não 

gosto de ficar esperando cair do céu; eu adoro quando eu resolvo 

um problema, me sinto muito útil"... 

 

4.2.9 MEIO DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO DURANTE O PDP CO-CRIADO 

 

 Códigos apresentados nessa família: pessoalmente (2); ligações (2). 

 Emílio: ..."Eu não gosto nem de chamar de reunião, porque já fico 

entediado, que dirá ela, que colabora e tem também seu próprio 

trabalho. Nós trocamos as ideias sobre e essa ferramenta, em 

almoços, cafés, ligações; em último caso íamos para uma sala de 
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reunião. Eu acho que só em ficar trancado entre paredes a 

criatividade está bloqueada"...  

 Amanda: ..."Dificilmente eu uso meios escritos para me 

comunicar, nesse caso. Às vezes a mensagem escrita nos deixa mal 

interpretados, não passa a ideia que a gente quer (...) então eu 

prefiro ligar mesmo ou então marco algo pessoalmente"... 

 

4.2.10 CRITÉRIOS (EMPRESA x USUÁRIO LÍDER) 

 

 Para a empresa A, os cinco critérios definidos foram: Por primeiro, com relação 

ao possível colaborador: deveria ser oriundo do banco de dados, visto que, na visão da 

equipe, um cliente já conhecedor da instituição se sentiria mais à vontade para 

desenvolver este produto. Por segundo, estes clientes deveriam já ter dado ideias 

anteriormente, já demonstrando, desse modo, a propensão para resolver problemas ou 

simples fato de não ser conformista. 

 A etapa 'trabalhar no setor online' faz relação a competência da empresa em 

poder ajudar o cliente. Segundo Emílio, o diretor, ..."seria impossível desenvolver um 

produto físico, já que a empresa só trabalha com soluções online; logo, alguém do meio 

saberia o que poderia ser viável para nós".... 

 O cliente que aceitasse o funcionário incubado seria aprovado para a próxima 

fase. ..."nós realmente precisávamos de alguém nosso para entender, na visão de 

programador, como traduziríamos essa necessidade não atendida do nosso futuro cliente 

colaborador". ..."A etapa anterior já nos ajudaria uns 50%, mas tem coisas que são 

específicas demais para alguém de outra área...". 

 O último desses cinco critérios remete as características que a empresa A 

gostaria de encontrar no cliente colaborador, são elas: ágil e focado. A justificativa é 

que essas duas características fazem relação direta com a filosofia da empresa, e 

portanto, com as dos funcionários. A ideia era não haver um delay no momento do 

desenvolvimento da ferramenta. O Quadro 4.2 ilustra as fases comentadas. 

 Os códigos para as etapas critérios da empresa A foram banco de dados (1); 

ideias anteriores (1); trabalho online (1); incubação (1); ágil (1); focado (1).  
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Quadro 5-2: Critérios da empresa A para seleção de usuário 

 Critérios atribuídos pela empresa A no processo de seleção do usuário 

 

Critérios por ordem de 

etapas 

De acordo com o 

modelo conceitual 

encontrado na 

literatura 

Que coincidem 

entre literatura e 

casos empíricos 

Extra ao modelo 

conceitual encontrado 

na literatura 

banco de dados da 

empresa 

 

    

clientes que já deram 

boas ideias anteriormente 

 

    

Trabalhar no setor online     

Que aceitasse nosso 

funcionário 'incubado' 

 

    

Características buscadas: 

ágil e focado 

    

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 No intuito de compreender ambos os lados desse projeto co-criativo, buscou-se 

explorar também os critérios estabelecidos pelo usuário líder para o envolvimento neste 

processo. Trata-se da categoria 'visão do usuário sobre o PDP cocriado'. Os códigos 

identificados foram: confiança (1); ferramenta (2); exclusividade (1); amizade (1). O 

Quadro 4.3 ilustra-os. 

 

Quadro 5-3: Critérios do usuário líder A para envolver-se com a empresa 

Critérios descritos pelo usuário líder para envolver-se no PDP 

 

 

 

Critérios descritos pelo usuário 

líder 

..."eu já sou cliente e confio 

muito no trabalho deles, foi um 

prazer desenvolver essa 

ferramenta com eles"... 

..."foi um super avanço ter uma 

ferramentas dessas em mãos, do 

jeito que sempre quis; me sinto 

pioneira, gosto da 

exclusividade"... 

 

..."eu acho que a relação de amizade que já tínhamos inicialmente foi 

primordial para que esse projeto de co-criação 'andasse'; talvez eu 

não me sentisse tão à vontade em outra empresa"... 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 O discurso da usuária líder Amanda remete basicamente ao relacionamento 

estabelecido com a equipe da empresa. Neste sentido, ela exalta códigos como 

confiança e amizade, além do foco no produto. Desse modo, é possível perceber que 

mais do que encontrar o usuário líder para desenvolver o artefato com a empresa, é 
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necessário trabalhar também nos laços estabelecidos durante o processo de 

desenvolvimento do produto. 

 

4.2.11 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO A 

 

 O estudo de caso da empresa A demonstrou que a ideia de desenvolver um 

produto em conjunto com o consumidor surgiu após o tema ser abordado em uma feira 

de empreendedorismo para empresários. Isto denota a ascenção do tema no ambiente 

corporativo também, não somente no acadêmico. 

 Após a tomada de decisão sobre o projeto de co-criação com consumidor, a 

equipe percebeu a necessidade de desenvolver critérios para encontrar esse cliente ideal. 

Sabemos, mediante a entrevista, que o agente comercial da empresa já compreendia que 

de fato existiam usuários da marca que eram mais avançados que outros, mais pro-

ativos, que sugeriam mais. Contudo, ele acreditava ainda ser fundamental estabelecer 

parâmetros para criarem um produto com o cliente ideal para a empresa. 

 Por se tratar de uma empresa de tecnologia de informação, vale ressaltar que o 

produto co-criado com o usuário líder é um mecanismo online. Não se desenvolveu 

nenhum artefato físico. Por isso, em algumas falas dos entrevistados observa-se o 

emprego do termo 'ferramenta', referindo-se ao produto.  

 Dentro deste contexto, é importante destacar que o produto foi desenvolvido 

com base nas necessidades não atendidas da usuária e que ele se configura como uma 

inovação radical, visto que não foi baseado em nenhuma ferramenta anterior. 

 A equipe A estabeleceu cinco critérios por meio de um brainstorming: 1) O 

usuário deveria ser oriundo do banco de dados da empresa; 2) Os contatos acionados 

eram clientes que já haviam dado sugestões anteriores, os quais foram indicados pelo 

agente comercial; 3) Que trabalhasse no setor online também, isto porque a troca de 

idéias poderia ser fluida; 4) O usuário disposto a colaborar deveria aceitar um 

funcionário da empresa 'incubado' por uma semana no ambiente da ideia sugerida, para 

que ele pudesse traduzir para a equipe detalhes referentes a programação; 5) As 

características pessoais que eles buscavam eram 'ágil' e 'focado'. 
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 Estes critérios não foram baseados em experiências anteriores, uma vez que era a 

primeira vez da empresa com este tipo de experiência. Observa-se também que nenhum 

especialista de recurso humanos ou psicólogo organizacional foi acionado para guiá-los 

neste projeto.  

 Entretanto, acredita-se que a harmonia da equipe em tomar decisões em conjunto 

foi essencial para que a escolha do usuário corroborasse com o que todos os 

colaboradores da empresa tinham em mente. Lembramos ainda que esta é uma empresa 

de pequeno porte e conta com dez funcionários ao todo. 

 Assim, estabelecidos os critérios, o agente comercial iniciou a abordagem com 

os clientes do banco de dados que se encaixavam previamente nos filtros idealizados e 

encaminhou e-mails convidando-os para saber mais sobre este projeto de co-criação, de 

desenvolvimento de um produto em conjunto. 

 Os clientes que responderam marcaram um encontro informal com o agente, e 

ele, sem comentar sobre os critérios que a empresa havia estabelecido, apenas discorreu 

sobre a ideia buscou por meio de perguntas que remetiam aos critérios, saber se o 

usuário se encaixava no perfil que a equipe buscava. 

 Evidencia-se que cinco clientes retornaram o e-mail abordagem, e portanto, foi 

mais simples a seleção do usuário pelo agente. A ideia de enviar e-mails fazia referência 

também ao caráter mais simplista da empresa A para esse projeto alternativo. Este 

projeto era, a priori, apenas uma possibilidade de inovação por vias não tradicionais. 

 É importante mencionar que este projeto alternativo culminou com a abertura de 

uma nova instituição, e por isso, eles estavam na incubadora do Metrópole Digital como 

empresa nascente. Todavia, uma empresa que nasce oriunda de outra é anunciada na 

literatura como uma spin off. 

 No tocante ao processo de desenvolvimento de produtos, bem como a sua 

duração, nada foi pré-estabelecido. Segundo os entrevistados, as reuniões foram ditando 

o ritmo do desenvolvimento e o modo de como fazê-lo. Só foi possível enxergar todo o 

processo co-criativo quando finalizaram o produto proposto. 

 Com relação a usuária líder Amanda, foi possível perceber uma peculiaridade na 

ideia do produto co-criado: Embora a maior parte dos seus critérios para envolver-se 
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com a empresa tenham sido voltados para o relacionamento (confiança e amizade), a 

sua ideia de produto era voltada para uma lacuna não atendida no seu ambiente de 

trabalho. 

 Isso demonstra que apesar de ser uma usuária líder jovem, com 26 anos de 

idade, a qual certamente está envolvida com um grande número de redes sociais, a 

preocupação dela era a de melhorar o seu desempenho no âmbito de trabalho criando 

uma ferramenta a ajudasse a evoluir futuramente no mercado. 

4.3 DESCRIÇÃO DO CASO B 

4.3.1 IDEIA DO PRODUTO CO-CRIADO 

 

 Ainda inseridos na categoria 'visão das empresas sobre o produto cocriado', tem-

se a família ideia do produto cocriado, a qual apresenta os códigos: cliente (1); 

necessidade (1); nossa realidade (1). 

 

 Marcelo: ..."nós somos uma empresa de tecnologia da informação 

e sempre que íamos até algum cliente para dar suporte ou fazer 

alguma consultoria, por exemplo, eu sempre ouvia: ah, esse 

sistema só atende 40% das minhas necessidades e paguei tão caro! 

vocês bem que poderiam desenvolver algo focado na nossa 

realidade"... 

 

4.3.2 PRODUTO 

 

 Na família 'produto', tem-se novamente distintos códigos, são eles: open source 

(1); necessidades (1); problema (1); solicitações (1). 

 

 Carlos: ..."sistema de telerradiologia, open sorce, com plataforma 

web e com visualizador Java, que possibilita os médicos 

radiologistas laudarem à distância, isto é, sem precisar estar 

fisicamente no hospital. Além disso, o suporte é 24 horas"... 

 Sandro: ..."em Natal não tinha nenhuma empresa que fazia isso e 

no Brasil só uma empresa em Florianópolis. As de fora tinham 

algo parecido, mas o preço era exorbitante e ainda sim o sistema 

não era compatível com todas as necessidades dos médicos, além 

de um péssimo suporte. 



51 
 

 

Marcelo: ..."o problema é que as empresas faziam este sistema 

para o médico laudar, mas era da cabeça do programador para 

um médico e óbvio que não dava certo por muito tempo; nós 

tivemos a sorte de programar com um médico do lado"... 

 Marcelo: ..."na primeira versão do sistema, posso dizer que 85% 

partiu das solicitações dele"... 

 

4.3.3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO CO-CRIADO 

 

 A família 'processo de desenvolvimento de produto cocriado' apresentou o os 

códigos: expertise (1); produto (1); diferencial competitivo (1); criação de outra 

empresa (1); necessidade (1); quem consome (1).  

 

 Sandro: ..."a expertise do desenvolvimento é deles mas a lógica do 

produto, do funcionamento, é minha"... 

 Sandro: ..."minha única forma de compensação, que acordamos, é 

que algumas ferramentas extras do sistema, digamos assim, ele 

não poderia colocar no mercado local. Eu queria ter um 

diferencial competitivo na minha área"... 

 Marcelo: ..."a coisa foi acontecendo de jeito que terminamos 

criando uma outra empresa, só para esse sistema de co-criação. 

Ficou uma equipe só voltada para esse projeto e outra para as 

atividades corriqueiras da empresa. Abrimos até um CNPJ"... 

 Sandro: ..."eu vejo que muitas vezes as empresas tem muitas ideias 

mas não sabem para quê. Sabem como, mas não para quê tal coisa 

serve perfeitamente. Pra mim, quem tem que dá a demanda é quem 

tem a necessidade, o cliente"... 

 Sandro: ..."quem conhece do nosso negócio somos nós! se você 

quer vender para um médico, você precisa saber do que ele 

precisa, que é quem consome"... 

 

 O processo de desenvolvimento seguiu as fases: a) troca de ideias sobre o 

produto e as necessidades não atendidas na área; b) programadores trazem primeira 

versão; c) teste do usuário; d) retorno ao programador com ajustes sugeridos pelo 

cliente; e) repetição até chegarem na ferramenta ideal; f) palavra final do usuário líder, 

mas acordada também pela equipe; g) colocam a ferramenta no mercado, mas ela é open 
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source, logo as pessoas que tem know how irão contribuir. A Figura 11 representa os 

passos seguidos. 

 

Figura 5-2: Representação do PDP co-criado pela empresa B 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

4.3.4 BENEFÍCIOS DA CO-CRIAÇÃO 

 

 Códigos encontrados nesta família: menor taxa de erro do produto (1); 

diferencial competitivo (1); abertura de nova empresa (1); 

Carlos: ..."como eu comentei antes, o fato do produto ter saído da 

cabeça de um médico (que é quem consome) para o programador 

fez com a taxa de erro do produto fosse bem menor do que se nós 

tivéssimos desenvolvido tudo sozinhos"... 

Sandro: ..."o diferencial competitivo que esse produto me trouxe 

no meu dia-a-dia profissional foi um benefício para mim"... 

Marcelo: ..."eu acho que o fato desse projeto de co-criação ter nos 

dado a oportunidade de abrir uma nova empresa, e ter mais outra 

fonte, foi genial para nós"... 

 

4.3.5 CONHECIMENTO DO TERMO USUÁRIO LÍDER 

 

 Códigos: termo desconhecido (3); 

 Carlos: ..."que pena que não conheci esse termo antes (...) talvez 

tivéssimos podido acertar ainda mais"... 
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 Marcelo: ..."nunca ouvi falar"... 

 Sandro: ..."não, não conhecia esse termo"... 

 

 

4.3.6 DURAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

CO-CRIADO 

 

 A família relacionada a duração do PDP encontra o código 'um ano' três vezes. 

  

 Carlos..."cerca de 1 ano para chegarmos a colocar o produto no 

mercado"... 

 Sandro: ..."em torno de 1 ano para estar perfeita..." 

 Marcelo: ...."em 1 ano nós conseguimos chegar na ferramenta 

final, antes de colocarmos ela pra versão open source" 

 

4.3.7 CARACTERÍSTICAS ATRIBUÍDAS AO USUÁRIO LÍDER PELA 

EMPRESA 

 

 Os códigos apurados nesta família, foram: focado (1); empreendedor (1); 

desinteresse financeiro (1).  

 Marcelo: ..."não quero parecer pedante, mas se tem uma coisa que 

programador não gosta, é de perder tempo. Então, tinha que ser 

alguém que tivesse foco para falar do produto, que fosse direto 

para descrever o que não agradava a ele nos sistemas de 

telerradiologia ou que pelo menos soubesse dizer em quais 

aspectos poderíamos melhorar"... 

 Carlos: ..."a gente sabia que fazer um produto em parceria com um 

cliente ia ser um risco. E cliente que gosta de correr risco 

geralmente tem esse perfil empreendedor. Ele teria de saber que 

daríamos todos o melhor de nós, mas que mesmo assim, podia ser 

que o produto não ficasse do jeitinho que ele queria..." 

 Marcelo: ..."depois que o produto estava pronto, ainda chegamos 

a oferecer uma comissão para ele e ele não aceitou. Disse que se 

envolveu porque acreditava na equipe e também porque já queria 

ir solucionando antecipadamente estes problemas cotidianos que 

tanto o aborreciam"... 
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4.3.8 CARACTERÍTICAS QUE O USUÁRIO LÍDER ATRIBUIU A SI PRÓPRIO 

 

 Os seguintes códigos se apresentam nessa família: realidade do mercado (1); 

futurismo (1); acessibilidade (1); conhecimento (1). 

Sandro: ..."eu tô onde o mercado está... conhecer a realidade do 

mercado trás um diferencial".... 

 Sandro: ..."estudar acontecimentos que estão por vir, entender 

sobre o mundo globalizado"... 

 Sandro: ..."eu sou acessível (se eles querem tirar dúvidas, sentar 

para discutir, eu posso)"... 

Sandro: ..."e como eu entendo tecnicamente de algumas coisas TI, 

certas coisas eu posso discutir sobre o controle de qualidade"... 

 

4.3.9 MEIO DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO DURANTE O PDP CO-CRIADO 

 

 Códigos apurados nesta família: pessoalmente (3); mensagens instantâneas (2). 

 

Sandro: ..."pessoalmente ou por whatsapp. Mas pessoalmente as 

ideias fluíam melhor"... 

Carlos: ..."sempre ligávamos para combinar, mas as reuniões 

mesmo eram presenciais".... 

Marcelo: ..."por whatsapp nós resolvíamos muitos detalhes, mas 

quando falávamos sobre as funções ou feedback, nós marcávamos 

reuniões pessoalmente mesmo"... 

 

4.3.10 CRITÉRIOS (EMPRESA x USUÁRIO LÍDER) 

 

 A empresa B elaborou oito critérios para selecionar o usuário ideal para o 

projeto de desenvolvimento de produto co-criado. A primeira delas faz referência sobre 

onde recrutar as pessoas interessadas a colaborar. O diretor-programador comenta: 
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 Marcelo: ..."quando resolvemos criar esse projeto de cocriação, 

nós não colocamos ninguém numa sala e fomos fazendo uma 

seleção não, de jeito nenhum. Não era entrevista de emprego. Nós 

ligamos para alguns desses clientes com o perfil que 

imaginávamos, aqueles que sempre comentavam sobre a 

insatisfação dos softwares estrangeiros e perguntamos se eles 

estavam dispostos a colaborar ou se tinham alguém para nos 

indicar. Até que chegamos no Sandro e quando conversamos, 

soubemos que era ele o cara"... 

 A segunda etapa exigida pela empresa era que o cliente morasse na região de 

Natal/RN. Isso porque eles acreditavam que a melhor troca de ideias e experiências era 

pessoalmente, viabilizando melhor o processo.  

 Marcelo: ..."eu sei que parece contraditódio uma empresa de 

tecnologia que prefere reuniões e troca de ideias pessoalmente ao 

invés de recorrer ao Skype ou outras plataformas. Mas isso é algo 

que acordamos de experiências do dia-a-dia mesmo. Pessoalmente 

a gente é mais livre pra conversar, tem menos interferência de 

fatores externos"... 

 Por terceiro, que fosse um cliente que apresentasse novas ideias para produtos ou 

que demonstrasse soluções mais eficazes para produtos já existentes. Em quarto lugar 

veio a não motivação financeira também como um critério, visto que o cerne, na 

concepção da empresa, deveria ser em qual produto desenvolver, bem como sua 

qualidade. 

 A quinta fase faz relação a duração do processo de desenvolvimento do produto. 

Com base no desenvolvimento de ferramentas anteriores, já era sabido pela instituição 

que o tempo mínimo para eles era de um ano. Além disso, que estivesse disposto a 

enviar  feedbacks dos protótipos, para que todo o desenvolvimento fosse acordado por 

ambos em todas as fases. 

 A sétima etapa nos transporta para um complemento da segunda, visto que as 

reuniões regulares serião em boa parte, presenciais, e por isso era importante que o 

usuário morasse em Natal/RN. Por fim, a oitava etapa-critério refere-se as 
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características que ele deveria ter, isto é, que ele deveria ter. Elas foram comentadas  no 

tópico 4.4.6 deste capítulo de análise.  

 Os códigos para as etapas critérios da empresa B foram: banco de dados ou 

indicação (1); residência na cidade da empresa (1); novas ideias de produto ou sugestões 

de melhorias de antigos; sem motivação financeira (1); 1 ano de PDP (1); feedbacks (1); 

reuniões regulares(1); focado (1); empreendedor (1) . O Quadro 4.4 exemplifica as 

fases. 

 

Quadro 5-4: Critérios da empresa B para seleção de usuário 

 Critérios atribuídos pela empresa B no processo de seleção do usuário 

 

Critérios por ordem de 

etapas 

De acordo com o 

modelo conceitual 

encontrado na 

literatura 

Que coincidem 

entre literatura e 

casos empíricos 

Extra ao modelo 

conceitual encontrado 

na literatura 

Oriundo de banco de 

dados ou por indicação 

    

Que resida na cidade     

Que apresente novas 

ideias de produto ou 

soluções viáveis para 

antigos produtos 

    

Que não tenha 

motivação financeira 

para envolver-se na 

cocriação 

    

Disposto a envolver-se 

por pelo menos 1 ano no 

PDP 

    

Disposto a enviar 

feedbacks dos protótipos 

    

Que possa envolver-se 

em reuniões regulares 

com a empresa 

    

Características buscadas: 

focado e empreendedor 

    

 

 

 Os critérios de envolvimento relacionados ao usuário líder da empresa B estão 

descritos no Quadro 4.5. Incluidos na categoria 'visão do usuário sobre o PDP co-

criado', os códigos identificados foram: seriedade (1); objetividade nas reuniões (1); 

diferencial competitivo (1); usuário como cliente (1). 
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Quadro 5-5:  Critérios do usuário líder B para envolver-se com a empresa 

Critérios descritos pelo usuário líder para envolver-se no PDP 

 

 

 

Critérios descritos pelo usuário 

líder 

..."Não começar a ser tratado 

como funcionário ao longo do 

tempo, continuar sendo visto 

como cliente".... 

..."Sentir a seriedade da empresa 

para chegar até o final do projeto, 

senão nem adianta 

começarmos"... 

..."Não quero dinheiro. Quero 

um ter um diferencial 

competitivo na minha área ao ser 

o primeiro a usufruir desse 

produto".... 

 

..."Espero que as reuniões sejam 

objetivas e proveitosas para mim 

e para eles"... 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 O usuário líder Sandro, que participou do processo de desenvolvimento de 

produto junto com a empresa B, evidenciou dois de seus critérios também no 

relacionamento com a empresa durante o PDP (seriedade e usuário como cliente). E aos 

dois seguintes, mostrou-se interessado em sua visão do produto (diferencial 

competitivo) e ao tempo ( reuniões proveitosas). 

4.3.11 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO B 

 

 A empresa B iniciou a sua ideia de desenvolver um produto com usuários de 

modo distinto da empresa A. O insight partiu das "reclamações" dos clientes que 

utilizavam softwares estrangeiros, os quais eles prestavam consultoria sobre como 

utilizá-los ou suporte de reparações. 

 Em uma reunião de final de ano, em 2012, eles pensaram na possibilidade de 

desenvolver um produto próprio, visto que a demanda de ajustes e consultoria estava 

declinando com relação aos anos anteriores. Mas qual produto desenvolver? Logo 

lembraram dos clientes que tanto se queixavam. Se desenvolvessem uma ferramenta 

como àqueles clientes almejavam, já iriam ter um nicho consumidor certo. 

 Por isso, embora empolgados com a ideia, sabiam que era necessário encontrar 

um daqueles clientes que representasse todos os outros, e quando a ferramenta estivesse 

finalizada, seria possível captar vários consumidores. 

 Ao compreender o contexto que a empresa B utilizou para procurar um cliente 

adequado para eles, percebe-se que mesmo sem conhecer o termo lead user, atingiram 
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uma das características que personaliza o usuário líder, que é antecipação de tendências, 

as quais serão necessidades para clientes comuns no futuro. 

 Contudo, este não foi especificamente um critério que a empresa desenvolveu 

para selecionar o usuário ideal para eles. Foi apenas um direcionamento que surgiu na 

reunião da equipe. Eles desenvolveram oito critérios, também utilizando-se de 

brainstorminging. Eles estão dispostos no Quadro 4.3. 

 No tocante as características dos usuários, o fato de considerarem o risco de 

insucesso do projeto culminou com a escolha do perfil empreendedor. O que por outro 

lado foi excelente, visto que esse usuário tinha uma visão bem futurista para este 

produto, o qual continua em vendas com apenas dois ajustes da versão co-criada, 

lançada em 2012 até o momento, em 2016. 

 Com relação a amostra de usuários que a empresa B recrutou para poder 

selecionar o ideal, tem-se aqui um destaque: O usuário escolhido tinha bastante 

conhecimento técnico na área da tecnologia da informação mas não era cliente direto 

deles; Foi uma indicação de um consumidor da empresa. 

 Um outro diferencial da empresa B neste contexto co-criativo foi fato de que 

após finalizarem o produto e colocarem no mercado, eles disponibilizaram a ferramenta 

na Internet e deixaram-na como fonte aberta (open source). A intenção era que outros 

programadores, além deles, pudessem sempre melhorar o produto. A primeira 

abordagem da empresa com os clientes pré-selecionados foi por meio de ligações. 

 Por fim, o produto que foi desenvolvido também é um mecanismo online, e para 

o usuário líder Sandro, ela apresentou-se desde o começo como um benefício. O único 

pedido dele era que algumas ferramentas extras fossem exclusivas dele; o intuito era ter 

um diferencial competitivo no ambiente de trabalho, na cidade de Natal/RN. 

4.4 DESCRIÇÃO DA EMPRESA C 

4.4.1 IDEIA DO PRODUTO CO-CRIADO 

 

 Ainda na categoria 'visão das empresas sobre o produto cocriado', tem-se a 

família ideia do produto cocriado, a qual a empresa C apresentou os seguintes códigos: 

foco no cliente (1); necessidades do cliente (2); opinião do cliente (2). 
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Bruno: ..."agora a nossa empresa está bem focada no cliente, foi a 

única maneira que a gente encontrou de crescer mais. Antes,  já 

passamos por período em que não acontecia isso; a gente tinha 

uma ideia, ia lá e fazia, depois jogava no mercado e quando 

víamos, a recepção não era boa, não se ganhava dinheiro e perdia-

se tempo e tudo mais"... 

Fábio: ..."no momento em que a gente começou a trabalhar junto 

com o cliente, vendo a dor dele, as necessidades, tentando ajustar 

o que ainda não estava bom, foi quando começaram as indicações 

e a nossa clientela foi crescendo"... 

Bruno: ..."dessa vez, ao invés de fazer antes o produto e colocar 

no mercado, fomos conversar com os nossos clientes para saber o 

que eles achavam da nossa ideia do aplicativo. Queríamos alguém 

para colaborar. Fomos de 'porta em porta', até que com o Marcos 

as ideias foram pra outro nível e logo nós pensamos em 

desenvolver em conjunto, ele era o cara ideal que pensávamos"...  

 Bruno: ..."ele ficou empolgado não com a ideia que nós tínhamos 

mas sim com as ideias que ele tinha para colocar nesse aplicativo e 

simplesmente abriu os nossos olhos"... 

 Bruno: ..."de fato foi um tapa na cara porque a gente achava a 

nossa proposta era muito boa mas ele disse: não, o que eu preciso 

é disso e isso! atendendo a mim, certamente vocês vão atender 

outros no mesmo ramo que eu"... 

 Fábio: ..."e foi como ele disse. Ele adaptou a nossa ideia para as 

necessidades dele e assim começou a funcionar muito bem também 

para os outros clientes; eu vendi super rápido depois que ficou 

tudo pronto"... 

 

4.4.2 PRODUTO 

 

 A família 'produto' apresentou os seguintes códigos: produto (1); adaptação de 

ideias (1); aceitação de outros clientes (1). 

 

 Bruno: ..."o nosso aplicativo ou produto, digamos assim, é para 

casas de shows/eventos, para divulgar data das festas, promoções, 

comprar o ingresso online, lista de reserva, lista de clientes vips, 

etc"... 

 Bruno: ..."ele nos mostrou situações simples do dia-a-dia de uma 

casa de eventos, mas que ainda era tudo muito burocrático, no 

papel e na planilha, ela queria adaptar a ideia do aplicativo para 
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uma necessidade dele (...) nós topamos que ele nos mostrou que 

era viável para nós num futuro próximo"... 

 Fábio: ..."a primeira versão que criamos junto com o Marcos já 

deu super certo e agora nós só estamos crescendo em cima dela 

para outros clientes".... 

 

4.4.3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO CO-CRIADO 

 

 Esta família expôs os códigos: módulos (2); teste do produto em laboratório (1); 

confiança na equipe (1); reger o tempo (1).  

 Bruno: ..."os módulos eram cada função. Então no primeiro 

módulo, nós colocamos o 'nome na lista' e fomos testando, fazendo 

a casa de eventos dele de laboratório; a partir daí eu tinha como 

perceber como se o aplicativo iria funcionar na prática"... 

 Marcos: ..."se eles tivessem me dito quando tempo duraria o 

projeto pra desenvolver esse aplicativo com eles logo de cara, 

talvez eu não tivesse topado na hora; mas aí eu fui me envolvendo 

e me empolgando em ver que a coisa ia sair do papel mesmo; a 

confiança na equipe foi fundamental"... 

 Fábio: ..."a questão é que tecnologia é algo que se desenvolve 

muito rápido se demorássemos mais tempo que isso, talvez quando 

fossemos lançar, estivesse obsoleto; reger o tempo é muito 

importante, na minha opinião"... 

  

 Ademais, o processo foi mapeado nos seguintes passos, de acordo com os 

entrevistados da empresa B: a) ideia sobre o funcionamento do produto; b) Planejar a 

quantidade de módulos de acordo com as funções idealizadas; c) Testar em "laboratório 

real" a função desenvolvida pelos programadores; d) Feedback do laboratório; e) Ajuste 

do programador de acordo com o feedback; f)  desenvolvimento de nova função; g) 

volta pra o laboratório; h) Continua até finalizar todas as funções (módulos) pré 

planejados; i) Aplicativo pronto; 
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Figura 5-3: Representação do PDP co-criado pela empresa C 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

4.4.4 BENEFÍCIOS DA CO-CRIAÇÃO 

 

 Códigos dessa família: anjo investidor (1); aumento da visibilidade da empresa 

(1); oportunidade de negócio (1). 

Bruno: ..."depois que desenvolvemos o produto juntos e ele viu o 

potencial da empresa, ele resolveu investir na empresa; Ganhamos 

um anjo investidor"... 

 Fábio: ..."a nossa empresa cresceu muito depois que ele começou 

a divulgar na rede dele de casas de eventos; eu quase não 

prospecto mais,  o pessoal interessado que me liga agora"... 

 Marcos: ..."eu enxerguei uma oportunidade de negócio depois que 

eu vi que o produto que a gente criou junto saiu como pensamos; 

sobre o produto eu não lucro nenhum, mas os próximos certamente 

ganharemos juntos"...  

 

4.4.5 CONHECIMENTO DO TERMO USUÁRIO LÍDER 

 

 Códigos dessa família: termo desconhecido (3). 

Bruno: ..."não sabia desse tipo de usuário, mas o Marcos é um 

desses, sem dúvida"... 

Fábio: ..." não, nunca soube desse termo"... 

Marcos: ..."poxa, eu não conhecia, muito bacana"... 
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4.4.6 DURAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

CO-CRIADO 

 

 Códigos encontrados para a família 'duração' do projeto: 1 ano e 8 meses (3). 

 

 Bruno: ..."o projeto foi feito em módulos (cerca de 1 ano e 8 

meses), mas como você deve imaginar, é um processo contínuo"... 

 Fábio: ..."não tô com certeza abusoluta agora, mas acredito que 

entre 1 ano e meio ou 1 ano e 8 meses, por aí"... 

 Marcos: ..."eu não lembro de cabeça agora, deixa eu ver aqui no 

meu notebook (...) está aqui: 1 ano e 8 meses"... 

 

4.4.7 CARACTERÍSTICAS ATRIBUÍDAS AO USUÁRIO LÍDER PELA 

EMPRESA 

 

 Códigos para esta família: afeição por tecnologia (1); futurista (1); disposto a 

colaborar em todo o processo (1). 

 Bruno: ..."além de apresentar ideias ótimas para o aplicativo que 

pensamos, nós sabíamos que tinha que ser uma pessoa com afeição 

por tecnologia, que soubesse das tendências do mercado e que, 

claro, estivesse disposto a colaborar"...  

Fábio: ...Nós pensamos na questão do network porquê como 

estávamos pensando em desenvolver um produto focado nas 

necessidades do cliente, seria interessante que ele tivesse uma boa 

rede, para que futuramente, pudesse nos indicar"... 

 

4.4.8 CARACTERÍSTICAS QUE O USUÁRIO LÍDER ATRIBUIU A SI 

PRÓPRIO 

 

 Códigos dipostos nessa família: foco (1); curioso (1); mente aberta (1). 

 Marcos: ..."Eu acredito muito em foco. Se você pega o seu foco e 

faz dois, três, isso faz com que a coisa ande devagar...talvez você 

perca o time"... 
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 Marcos: ..."Eu sou muito curioso. Tô sempre fuçando, procurando 

coisas diferentes para fazer fora do meu trabalho, eu encaro como 

desafios pessoais"... 

 Marcos: ..."estou sempre aberto a novos produtos, novas ideias, 

novos conceitos, a novos mercados...eu analiso, mas não coloco 

barreiras"... 

 

4.4.9 MEIO DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO DURANTE O PDP CO-CRIADO 

 

 Esta família apresentou os códigos: pessoalmente (2); whatsapp (1). 

 

Bruno: ..."a gente fica em contato direto com ele; não é aquela 

coisa seca de marcar data e hora; além do nosso grupo no 

whatsapp, sempre que temos reuniões mais informais como 

almoços ou até mesmo um café lá na sala dele...e assim as coisas 

foram acontecendo"... 

Fábio: ..."essas reuniões eram periódicas, de verificação dos 

resultados do aplicativo e sobre o desenvolvimento e também 

planejamento (...) pessoalmente era melhor, sem dúvidas"... 

 

4.4.10 CRITÉRIOS (EMPRESA x USUÁRIO LÍDER) 

 

 No tocante aos critérios desenvolvidos pela empresa C para a seleção do 

colaborador ideal para este processo de co-criação, têm-se a descrição de quatro fases. 

A primeira faz relação ao feedback da ideia do aplicativo, onde a empresa busca ter um 

retorno predecedente de seus clientes, antes de mesmo de investir recursos de tempo e 

dinheiro. 

 O segundo passo faz relação as características que a instituição almejava em um 

usuário para desenvolver este produto: adepto a tecnologia, futurista e disposto. Este 

combo, segundo a empresa C, permitiria a escolha de uma pessoa com o perfil 

semelhante ao da equipe. O intuito era viabilizar um âmbito de comunicação fluido. 

 Por terceiro, o quesito ideias. Que fossem factíveis e dentro das possibilidades 

da empresa de realização. E por útlimo, o network. A intenção era gerar indicações pela 

rede do usuário, aumentando futuramente, a cartela de clientes da empresa. 
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 Os códigos encontrados nesta família: feedback da ideia (1); características (1); 

boas ideias (1); network (1). 

Quadro 5-6: Critérios atribuídos pela empresa C ao processo de seleção de usuário 

 Critérios atribuídos pela empresa C ao processo de seleção do usuário 

 

Critérios por ordem de 

etapas 

De acordo com o 

modelo conceitual 

encontrado na 

literatura 

Que coincidem 

entre literatura e 

casos empíricos 

Extra ao modelo 

conceitual encontrado 

na literatura 

Ir de "porta em porta" 

nos clientes para 

apresentar a ideia do 

produto e ter o feedback 

antes mesmo de colocar 

no mercado 

   

  

Cliente com as 

características que 

pensamos (adepto a 

tecnologia, futurista, 

disposto) 

 

  

  

 

Que nos desse boas 

ideias para desenvolver 

o aplicativo 

    

 

Network 

    

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 Os critérios relatados pelo usuário líder Marcos estão baseados na visão do 

produto e nas sensações que a empresa despertou nele. Os códigos empreendedorismo 

(1), capacidade de realização (1), mente aberta (1) e potencial do produto (1) estão 

inseridos dentro de seu diálogo e distinguem-se dos expostos nas empresa A e B, os 

quais focavam bastante no relacionamento com as instituições durante o processo de 

desenvolvimento de produto. O Quadro 4.7 descreve-os: 

Quadro 5-7: Critérios do usuário líder C para envolver-se com a empresa 

Critérios descritos pelo usuário líder para envolver-se no PDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios descritos pelo usuário 

líder 

..."Eu acho que o espírito 

empreendedor é fundamental. 

Inclusive acho que eles, da 

empresa, tem essa característica 

também, eu vi isso neles. Nunca 

soube de nenhuma outra empresa 

em Natal que tenha desenvolvido 

um aplicativo inteiro com base no 

cliente"... 

 

 

 

 

..."Ele veio aqui pensando num 

produto e saiu daqui com outro. 

Eles também estavam abertos"... 

 

 

..."Eles tem a capacidade de 

realização.Você pode até ter o 

espírito empreendedor, mas se 

 

..."Fui voluntário porque eu vi 

antes deles mesmos o potencial 

que iria ter aquele aplicativo; ia 
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não souber pôr em prática, é 

mesmo que nada"... 

 

ser uma satisfação pessoal 

também poder participar daquele 

projeto"... 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

4.4.11 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO C 

 

 A empresa C tem um pouco mais de tempo no mercado Natalence (desde 2009) 

e já havia investido em outros produtos que não deram o retorno esperado por eles. Por 

isso, quando tiveram uma ideia para desenvolver um novo produto para lançar ao 

mercado, resolveram ir até os seus principais clientes, de "porta em porta", para já ter 

um feedback deles antes de iniciar a confecção do aplicativo. 

 O fato é que foram surpreendidos com as ideias inovadoras de alguns clientes, as 

quais fugiam bastante do que eles estavam pensando para o aplicativo. Foi quando se 

deram conta que o caminho seria criar este produto junto com as necessidades 

apresentadas pelos clientes, uma co-criação. 

  Ao retornarem (empresário e agente comercial) desta semana de visitas indoor, 

o empresário reuniu a equipe para detectar qual seria o cliente mais adequado para essa 

criação e, futuramente, convidá-lo para o processo. O grupo de funcionários concebeu 

quatro critérios, sendo o mais diferente dos aprsentados na empresa A e B, o critério do 

network. 

 Esta é uma palavra inglesa, que sucintamente, remete a rede de contatos que 

alguém pode ter. Essa rede possibilitaria a empresa expandir seus contatos através do 

produto co-criado e por isso, este se tornou um dos critérios desenvolvidos por eles. O 

produto a ser co-criado foi um aplicativo para casas noturnas para uso em smartphones.  

 Um outro fator importante aqui foi a relação de investimento que ocorreu entre 

empresa e usuário líder após o sucesso do desenvolvimento do produto em conjunto. O 

usuário tornou-se um anjo investidor da empresa que nasceu após esta empreitada e 

atuamente já estão criando outro produto em conjunto. 

 Ainda com relação as particularidades da empresa C, tem-se o distinto processo 

de desenvolvimento de produto. Enquanto que em A e B os produtos já estavam 

particamente finalizados para serem testados pelos usuários, aqui os testes ocorriam por 
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módulos. O aplicativo ia para laboratório a cada nova funcionalidade que terminava de 

ser programada. 

 Finalmente, é válido comentar que este caso foi bastante pautado no 

empreendedorismo visto em ambos os lados; O usuário tinha esta visão da empresa 

assim como a empresa também o via desta forma. Não por menos, a relação se estreitou 

e tornou-se comercial. 

 

4.5 ANÁLISE DOS MÚLTIPLOS CASOS E SÍNTESE DAS PRÁTICAS 

OBSERVADAS 

 

 Nesta tônica faremos a convergência dos sistemas semânticos, ou em outras 

palavras, integralizaremos os códigos, famílias e categorias para termos uma visão 

sintética sobre o conteúdo que os entrevistados abordaram na pesquisa de campo. Após 

isso, analisaremos os resultados encontrados com os estudos já conhecidos na literatura 

mediante revisão bibliográfica. 

 É possível explicar a Figura 5.4 da seguinte maneira: A categoria exemplifica a 

visão do grupo formado pelas empresas A, B e C sobre o processo de desenvolvimento 

de produto co-criado; As famílias, são os tópicos abordados com base nas perguntas 

realizadas durante as entrevistas e os códigos são os núcleos dos tópicos comentados. 



67 
 

 

 

Figura 5-4: Visão das empresas sobre o PDP co-criado 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 Nesta Figura 4.4 excluiu-se a família PDP que cada empresa utilizou para criar 

seu produto em conjunto com o usuário (visto que ele foi desenhado no decorrer das 

descrições dos casos) e as origens das ideias do projeto de co-criação, as quais foram 

comentadas em separado, anteriormente. 

 Ao iniciarmos na família termo usário líder, constatamos que nenhuma das 

empresas estavam cientes de seu significado e por isso, não realizaram pesquisas sobre 

as possíveis técnicas para o encontro deste usuário ideal para o PDP co-criado. 

 No tocante a duração do processo, a convergência apontou uma escala de 0 a 20 

meses, sendo este então um tempo alto, pois as empresas não desenvolveram produtos 

físicos, apenas virtuais. Contudo, estes casos foram os primeiros deles no sentido de 

criação em conjunto com usuários líderes, e as empresas não tinham um parâmetro com 

o processos anteriores. 
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 Ainda neste contexto de duração, segundo o site Saúde Business, uma pesquisa 

foi realizada com 100 desenvolvedores de aplicativos Android, iOS e HTML5 para 

descobrir quanto tempo desde o conceito até a venda em lojas é levado para que um 

utilitário fique pronto, desvendou que o tempo estimado é de quatro meses e meio. 

 Entretanto, esta pesquisa não aponta o tamanho da equipe e nem da empresa, o 

que influencia diretamente na confecção do produto. Sabemos ainda que esses projetos 

de co-criação eram paralelos aos principais, e portanto, foram sendo desenvolvidos aos 

poucos pelas instituições. 

 Seguindo-se essa linha, temos os benefícios apresentados pelas três empresas. 

Alguns já foram relatados anteriormente na literatura, como a adesão mais rápida de 

outros clientes por produtos desenvolvidos por consumidores, abertura de novas 

empresas, menor taxa de erro do produto e a menor tempo de desenvolvimento 

(SCHWEISFURTH E RAASCH, 2014). Este último se contradiz com a duração levada 

pelas empresas para o preparo dos produtos co-criados. 

 A novidade da família benefícios está no código 'anjo investidor'. Não 

encontramos na literatura casos de usuários líderes que tenham se tornado investidores 

das empresas com as quais trabalharam em parceria para o desenvolvimento de novo 

produto. Encontramos sim usuários empreendedores, os quais abriram novas empresas, 

apostando no produto que desenvolveram. 

 Com relação aos critérios convergidos, temos quatros famílias. A primeira delas, 

a de produto, exibe códigos tópicos que são conhecidos do referencial teórico. A seleção 

de usuários pela apresentação de novas ideias ou soluções para os problemas corrobora 

com o que vem sendo abordado por  autores que trabalham nesta vertente de co-criação 

entre empresa e consumidor Matschoss; Kahma; Heiskanen (2015). Em suma, eles 

elucidam que os estes tipos de consumidores possuem grande conhecimento técnico ou 

acerca do produto em si, o que viabiliza sugerir e inovar. 

 Outro ponto dentro do contexto do produto é comentado por J.H. Block et al 

2016. Embora a sugestão e inovação seja bem recebida pelas empresas, às vezes o grau 

de inovação do produto é muito alto, não se adaptando as normas regulamentadoras ou 

os atributos dos produtos são muito fora dos padrões, o que inviabiliza a 

comercialização dele. 
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 A segunda família dentro dos critérios, está relacionada as características que as 

empresas buscavam encontrar nos usuários. As mais reiteradas foram ágil, 

empreendedor e focado. Afora estas, encontramos adeptos a tecnologia, futuristas e 

dispostos a se envolver no projeto por completo, isto é, da fase de ideação a fase de 

comercialização. 

 Os usuários líderes empreendedores são relatados em estudos anteriores. A 

percepção que eles tem sobre o novo produto a ser desenvolvido, a criação de empresas 

nascentes e a influência deles nos outros consumidores foram elucidadas por J.H. Block 

et al 2016. As outras características, como adeptos as tecnologias e futuristas também já 

foram alvo de pesquisas. 

 A família particularidades remete aos critérios específicos de cada empresa que 

foram agrupados. A motivação financeira já foi discutida na Teoria do usuário líder. 

Segundo Von Hippel (2005), o próprio ato de envolver-se com a empresa para suprir 

necessidades não atendidas já é considerada um benefício por eles, excluindo-se assim a 

obrigação financeira. 

 O código network dos usuários também já foi alvo de pesquisa neste contexto de 

co-criação. Stockstrom et al. 2016 comentam que a posição de rede do usuário tem 

relação direta com a  'qualidade da indicação' advinda do network. Em outras palavras, 

os usuários líderes são, em geral, mais bem relacionados que os usuários comuns e por 

isso, podem indicar o produto ou o serviço desenvolvido junto com as empresas para as 

pessoas "corretas", aumentando assim a capacidade de divulgação e aceitação do 

produto no mercado. 

 Por fim, o último critério das empresas remete ao lugar onde buscar usuários 

para selecionar. Em geral, no banco de dados de clientes têm-se acesso a muitas 

informações sobre os consumidores da empresa sendo possível traçar até um perfil, caso 

haja necessidade por parte da instituição. 

 A Figura 4.5 remete a categoria visão do usuário sobre o PDP co-criado. 

Realizar este diagnóstico permite que as instituições compreendam a conjuntura que 

envolve este específico consumidor. 
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Figura 5-5: Visão dos usuários sobre o PDP co-criado 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 A Figura 4.5 compila a tópicos abordados com os usuários nas entrevistas e 

aparecem com um grau de novidade alto nesta pesquisa, visto que a literatura é carente 

de estudos que captem a visão dos usuários sobre estes projetos, nos deixando com 

pouco suporte para avaliar mediante os trabalhos já publicados. 

 Vamos iniciar então esta análise da visão do usuário pelos critérios aferidos por 

eles, uma vez que se trata das famílias mais distintas da visão empresa. O primeiro faz 

referência as sensações despertadas nos usuários em participar deste projeto 

diferenciado.  

 Já era relatado por Von Hippel (2005) que eles se sentem motivados a participar 

destes projetos devido necessidade de resolver problemas, mas os códigos 

exclusividade, satisfação, pioneirismo e capacidade de realização,  também nos remete 

ao status social. Será que o status promovido pelo engajamento deste projeto co-criativo 

um motivador para estes tipos de usuários? 

 Por conseguinte, temos o relacionamento como outro critério. Já existem estudos 

no âmbito de marketing que apostam no relacionamento como uma prática para fidelizar 
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o cliente, e assim, despertar a divulgação da marca boca-a-boca e até aumentar a 

lembrança da instituição. Estas são algumas maneiras de estreitar os laços entre a 

empresa e o consumidor. O intuito é gerar essa relação de confiança, seriedade, 

amizade, dentre outros. 

 A visão que o produto a ser criado em conjunto passa para este usuário também 

se tornou um critério. O grau de inovação altera a percepção desse consumidor sobre o 

diferencial competitivo que ele pode ter ao receber em primeira mão; Este item torna-se  

com potencial quando ele atende a todas as expectativas dos LU's. 

 No tocante a duração para se envolver nestes projetos, os usuários foram 

enfáticos a dizer que estavam dispostos  por tempo indeterminado, o que difere do ponto 

de vista das empresas. Já o termo usuário líder, também era desconhecido pelos 

participantes consumidores. 

 Os meios de comunicação que as empresas A, B e C e os usuários mais 

utilizaram para manter contato durante o PDP co-criado foram mensagens instatâneas, e 

reuniões pessoalmente. Desse modo aconteceu tanto a fase de ideação quanto a fase dos 

feedbacks dos produtos. 

 Finalmente, os benefícios relatados pelos usuários líderes vem de códigos já 

relatados nas famílias dos critérios, que são diferencial competitivo que o produto 

proporcionou, o já conhecida temática da resolução de problemas e a oportunidade de 

negócio, sendo este o código mais distinto dessa família. 
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 CAPÍTULO 5 - PROPOSTA DE PROCEDIMENTO PARA 

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO LÍDER 

 Este capítulo discorrerá sobre a proposta de procedimento para identificação de 

usuário líder bem como deve ocorrer sua aplicação, as diretrizes e como ocorreu o 

processo de construção. 

5.1 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

 A construção do procedimento se deu pela convergência de afinidades das 

informações obtidas na pesquisa, conforme sugere Mizuno (1993). Os códigos dos 

critérios mais reiterados pelas empresas e usuários líderes foram agrupados afim de se 

construir uma estrutura para a proposta.  

 Para idealizar a estrutura do procedimento a ser proposto - o qual se deu por 

meio de fluxograma e entrevista - recorremos aos meios constatados durante o trabalho, 

visualizados nos estudos de casos e no modelo conceitual.  

 No tocante aos códigos mais recorrentes nos critérios ditos pelas empresas foram 

quatro: amostra de usuários proviniente de bando de dados,  as características as quais 

almejavam no usuário (sendo as mais reiteradas: focado, empreendedor e ágil), as ideias 

para o produto ou sugestões de melhorias para produtos já existentes e ao processo de 

desenvolvimento de produto co-criado. Visualiza-se no Quadro 5.1. 

 

Quadro 14-1: Códigos dos critérios recorrentes combinados das empresas 

Código dos critérios recorrentes combinados das empresas 

Amostra de usuários Produto Características 

principais do 

usuário líder 

PDP co-criado 

 

 

Banco de dados 

Novas ideias de produto 

(devido a necessidades 

não atendidas) 

Focado Disponibilidade de 

tempo 

 

Sugestões de melhorias 

para produtos já 

existentes  

 

Empreendedor 

 

Feedback à empresa 

Ágil 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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 Ao integrarmos os critérios relatados pelos usuários líderes indicados pelas 

empresas A, B e C, percebeu-se que os códigos remetiam principalmente a duas 

dimensões: as sensações despertadas em participar do projeto de co-criação, e ao 

relacionamento dos usuários com a empresa. Assim, foram enfatizados e tornaram-se 

pilares para a entrevista, que deve ser realizada após a finalização do fluxograma. O 

Quadro 5.2 esquematiza a combinação dos códigos.  

 

Quadro 14-2: Códigos dos critérios recorrentes combinados dos usuários líderes 

Códigos dos critérios recorrentes combinados dos usuários líderes 

Relacionamento Sensações despertadas 

confiança exclusividade 

seriedade satisfação 

Ser tratado como cliente e não como funcionário pioneirismo 

amizade Capacidade de realização 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 A proposta do procedimento de identificação de usuário líder deverá ser 

realizada por meio de reunião interna na empresa com a equipe que obtém o contato 

mais próximo com os clientes. Em geral, esta equipe é a de vendedores. 

 O procedimento é embasado em seis variáveis (amostra de usuários, produto, 

processo de desenvolvimento de produto, características dos usuários, sensações  

despertadas e relacionamento com a empresa).  

 Estas variáveis foram criadas pela convergência dos códigos reincidentes dos 

discursos dos nove participantes das empresas A, B e C. Ademais, os critérios estão em 

forma de perguntas, os quais se apresentam por meio de fluxograma. Ao final deste 

fluxograma, a equipe encontrará uma lista de potenciais usuários líderes com os quais se 

deve realizar entrevistas para a finalidade previamente designada pela empresa. 

 Reforça-se ainda, que este procedimento foi elaborado, à priori, para descobrir 

os potenciais usuários líderes para o desenvolvimento de produtos em co-criação mas 

também é possível chegar a esta lista potencial para captá-los para outras atividades das 

instituições.  
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Figura 14-1: Ilustração do procedimento para identificação do usuário líder 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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 O Quadro 5.3 apresenta a ficha do procedimento proposto, quanto ao 

fluxograma. Ele foi elaborado de modo que cada critério apresenta uma pergunta que 

remete a variável. Com relação as respostas, elas são divididas em 'sim' ou 'não' e dão as 

possibilidades de encontrar um usuário líder ou um usuário comum. Apenas no critério 

3 há a necessidade de reconhecer como 'sim'  a todas as características das citadas dos 

usuários líder. No próximo tópico, sobre a aplicação, discorre-se mais detalhadamente. 

 

 

Quadro 14-3: Ficha de seleção de lead user pelo procedimento proposto 

Variável Critério Pergunta Respostas Possibilidades 

Sim Não Usuário comum Usuário 

líder 

 

Amostra de 

usuários 

 

1 

O usuário é 

oriundo de 

banco de dados 

da empresa? 

   

 

 

 

 

 

Se o usuário 

indicado  atingir 

algum dos 

critérios com 

'não' 

 

 

 

 

Se o 

usuário 

indicado 

atingir 

todos os 

critérios 

com 'sim' 

 

 

Produto 

 

 

2 

O usuário já 

deu sugestões 

de melhorias 

ou novas ideias 

de produto? 

  

 

 

Características 

 

 

3 

Quais 

características 

você percebe 

nestes 

clientes? (ver 

figura 15) 

  

 

PDP Co-criado 

 

 

 

 

4 

 

 

Estes clientes 

vão ter 

disponibilidade 

para co-criar 

com a 

empresa? 
 

  

 

5.2 PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO 

 

 No tocante as etapas do procedimento proposto, têm-se três: Na primeira delas, 

deve-se reunir os membros da empresa os quais tem contato direto com os clientes e 

apresentar o termo usuário líder; Por conseguinte, manter a equipe reunida e pedir-lhes 

que apontem clientes com o perfil elucidado. 

 A segunda etapa é reservada para a aplicação do procedimento, o qual se dá  

pelo fluxograma, e posteriormente, a(s) entrevista(s). A sugestão dos nomes indicados 
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pela equipe deve ser acordada para então, iniciarem a sequência do fluxograma. Da 

mesma forma, é importante haver concordância da maioria quanto as respostas positivas 

ou negativas para seguir para a próxima pergunta. 

 A terceira e última etapa consiste em analisar entrevista realizada para constatar 

se os LU's estão aptos para a finalidade designada pela empresa. É provável que as 

entrevistas não ocorram no mesmo dia que a reunião e a equipe deve designar quem 

será o responsável  pelas entrevistas. O lead user a ser escolhido atenderá as 

expectativas da empresa para o trâmite da co-criação. 

 

 

Quadro 14-4: Etapas de aplicação do procedimento 

Etapas Procedimento 

Etapa 1  Reunião sobre a apresentação do termo usuário líder à equipe 

Com a equipe reunida, solicitar indicação de usuários com o perfil indicado 

Etapa 2 Aplicação do procedimento proposto (fluxograma e entrevista) 

 

Etapa 3 

Analisar entrevista para constatar se os LU's estão aptos para a finalidade 

designada pela empresa 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 Em relação as entrevistas com os integrantes da lista em potencial que se chegou 

no final do fluxograma, o entrevistador deverá recorrer aos critérios relatados pelos 

usuários líderes durante essa pesquisa (ver Quadro 5.2).  

 Esses critérios estão relacionados com as sensações despertadas nos LU's em 

participar de um projeto de co-criação e ao relacionamento que ele tem com a empresa. 

Observar se os entrevistados tem reações semelhantes o classificará como usuário líder; 

Já o oposto, em um usuário comum.  
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 CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS E 

RECOMENDAÇÕES 

 Neste capítulo abordaremos as contribuições deste trabalho para distintos 

âmbitos, assim como apontaremos as considerações gerais. Ainda nessa seção também 

faremos sugestões de estudos futuros de acordo com os dados encontrados e as 

limitações com as quais nos deparamos no decorrer desta pesquisa. 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

 A integração dos consumidores no processo de desenvolvimento de produtos 

vem crescendo e tornando-se uma realidade nas empresas. A maior aceitação dos 

produtos, a diminuição dos cases de insucesso no lançamento de novos produtos, são 

alguns dos fatores que tem levado as instituições para os caminhos da co-criação com 

usuários. 

  Neste trabalho, é apresentado uma proposta de procedimento para identificação 

de usuários líderes. Resgatamos a Teoria dos usuários líderes, de Von Hippel (1986; 

2005), por compreender, mediante pesquisa na literatura, que as co-criações 

desenvolvidas por eles junto às empresas foram mais bem sucedidas do que as com 

usuários comuns. 

 Estas co-criações com os usuários líderes tiveram esse desenlace de brilhantura 

devido as próprias características destes consumidores específicos. Eles tem uma visão à 

frente, são futuristas; têm necessidades não atendidas no momento pelo mercado e por 

isso, acreditam que se envolver em processos que sanam esses problemas já sejam um 

benefício para si. 

 Contudo, os estudos de  (ARAKJI e LANG, 2007; BRAGGE et al., 2009; 

EISENBERG, 2011; FILIERI, 2013; MAHR; LIEVENS; BLAZEVIC (2014); 

SCHWEITZER; GASSMANN; RAU (2014); HERSTATT e VON HIPPEL, 2001; 

VON HIPPEL, 1986), alegavam a delicadeza que era encontrar esses usuários em 

questão e que o erro ao idenficá-los poderia levá-los um resultado de co-criação não 

satisfatório. 

 Neste sentido, nos motivamos a desenvolver uma novo procedimento de 

identificação desses usuários, baseados nos casos de sucesso de três empresas no 
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segmento de tecnologia da informação, as quais chamamos de A, B e C, para assegurar-

lhes privacidade. 

  Mas, antes de entrevistar todos os participantes, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica sistemática acerca do tema co-criação, dos anos de 2004 a 2014 e pudemos 

assim - além de entender mais profundamente sobre o tópico - encontrar cinco distintas 

técnicas de identificação chamadas de filtragem, pirâmide, broadcasting, análise de 

conteúdo e solução de problemas. 

 Após isso, elaboramos um Quadro comparativo de todas as técnicas e pudemos 

compor um modelo conceitual, o qual criava variáveis por afinidade, conforme sugere 

Mizuno (1993). As variáveis encontradas foram amostra de usuários em banco de dados 

de clientes, meio de comunicação por entrevistas, tempo indeterminado para o projeto 

co-criativo e critérios cruciais para selecionar o usuário: melhor solução de problema 

apresentado e conhecimento técnico sobre a área de atuação da empresa. 

 O modelo permitiu-nos atingir os nossos objetivos nesta pesquisa. Com ele 

elaboramos questionários para as empresas e os usuários líderes e então foi possível 

descrever o processo de desenvolvimento de produto co-criado e detectar os critérios 

que as instituições utilizaram para selecionar o usuário ideal, assim como os deles para 

se envolver com as empresas, dispostos no capítulo quatro. 

 Neste ínterim de entrevistas, captamos também algumas informações extras 

durante a análise. Por primeiro, a equipe das empresas compreendiam que haviam 

trabalhado com um usuário avançado e diferente dos comuns mas não conheciam o 

termo usuário líder. Por segundo, as três empresas criaram novas pessoas jurídicas, 

frutos do processo de co-criação com o cliente. Elas são hoje spin off's.  

 Com relação aos critérios para selecionar o usuário ideal, as equipes de cada 

empresa que participaram do projeto de co-criação utilizaram-se de uma técnica 

chamada brainstorming para desenvolver os critérios pelos quais o usuário candidato a 

participar do PDP deveria atingir. A elaboração desses filtros em conjunto proporcionou 

a empresa uma escolha satisfatória do usuário líder, e portanto, também do produto 

criado em conjunto. 

 O fato de desconhecerem o termo usuário líder também implicou diretamente no 

desconhecimento de técnicas para identificá-los, e por isso, as equipes se reuniram para 
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criar seu próprio método para a seleção, os quais não foram batizados com algum nome 

específico, eram comentadas nas entrevistas como 'critérios para seleção do usuário 

ideal para desenvolvermos um novo produto'. 

 Outro ponto de reflexão, ainda sobre esses métodos que as empresas 

desenvolveram, é que eles foram criados e validados, visto que a instituições os aplicou 

para encontrar os usuários, que eram usuários líderes. Isto trás um respaldo para a nossa 

proposta, porquanto que ela estrutura-se no supra sumo de todas as três técnicas, além 

dos critérios dos próprios usuários.  

 No tocante a contribuição teórica, reiteramos que este trabalho realizou uma 

revisão bibliográfica sistemática a qual elucidava sobre o tema co-criação entre 

empresas e usuários comuns e usuários líderes, do ano de 2004 a 2014.  

 A partir disso, observamos que as pesquisas discorriam em seus procedimentos 

metodológicos como as instituições chegavam ao usuário ideal para elas, contudo, a 

visão que estes usuários tinham sobre o projeto de co-criação que tinham participado 

não era exposta.  

 Por isso, neste estudo, abordamos este tópico. Assim, além de preenchermos esta 

lacuna da literatura também seria possível compreendermos quais os critérios que eles 

ponderam antes de envolverem-se junto as empresas.  

 É sabido que estes critérios são particulares e podem não representar a todos os 

usuários líderes, porém, trata-se de um primeiro passo. Contudo, as convergências nas 

respostas dos casos A, B e C nos levam a crer que existe uma linha de pensamento no 

perfil desses tipos de consumidores, que estão entre as sensações despertadas em 

participar do projeto e ao relacionamento com a empresa. 

  Com essa análise foi possível também estruturar a proposta de modo 

fundamentado, demonstrando a origem de todos os critérios que constroem o 

procedimento e também a relação entre os códigos. À vista disso, recomenda-se o uso 

desse método em pesquisas qualitativas, visto que ele pode auxiliar na interpretação dos 

dados, sofisticando a análise. 

 Por fim, a respeito das contribuições gerenciais, tem-se o foco no consumidor. 

Os critérios dos usuários líderes apontaram o relacionamento com as empresas e as 
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sensações despertadas como fundamentais para o envolvimento neste tipo de projeto. 

Todavia, acreditamos que trata-se de vertentes que devem ser investidas pelas 

instituições não somente para este fim co-criativo, mas para todos os projetos da 

empresa. 

6.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

 

 A primeira limitação deste estudo faz referência ao tempo. Ainda que o objetivo 

do trabalho se trate de uma proposta de procedimento para identificação de usuários 

líderes, mais tempo para a validação da mesma daria ainda mais robustez a pesquisa. 

 Outra limitação está no referencial teórico com estudos que abordem empresa e 

usuários líderes, em específico. A recenticidade do tema, de PDP com esses usuários 

específicos ainda tem sido pouco estudado. Os artigos traziam, em boa parte, a 

integração do consumidor comum. 

 É necessário apontar também o número da amostra. Por mais que os casos 

estudados tenham apontado uma saturação teórica, talvez um número maior de registro 

de projetos de co-criação possibilitasse a pesquisadora a não escolha da amostra por 

conveniência.  

 Estre trabalho abriu um leque de sugestões de estudos futuros, após a realização 

das análise das entrevistas. Por primeiro, identificamos que existiam nove entrevistados: 

oito eram homens e apenas uma, era mulher; Isto nos fez levantar o questionamento 

sobre as diferenças dos gêneros no engajamento de projetos de co-criação.  

 Dentro do contexto do nosso trabalho, sugere-se também a aplicação desse 

procedimento para validá-la ou interpelá-la, de acordo com os resultados encontrados. 

Ainda dentro dessa segunda opção, seria interessante aplicá-la também em outros 

segmentos mercadológicos, não somente em empresas do ramo da tecnologia da 

informação. 

 Um terceiro tema seria capturar as impressões de empresas e usuários líderes 

antes e depois do processo de desenvolvimento de produto em co-criação. Nesta 

pesquisa tivemos a oportunidade de realizar a análise apenas no pós, contudo, nos traria 
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uma visão ainda mais ampla a comparação da coleta dos depoimentos ao início e final 

do PDP. 

 Apesar de termos realizado um primeiro passo em detectar os critérios de 

envolvimento do usuário líder no PDP co-criado, realizar um estudo com uma amostra 

de maior número nos demonstraria se as famílias encontradas na análise se encaixariam 

com as já encontradas neste estudo. 

 Por fim, um outro aspecto a ser levantado, a título de comparação de resultados, 

seria os critérios de empresas e usuário líderes que desenvolveram produtos físicos em 

co-criação. A partir disso teríamos um eixo de critérios para produtos tangíveis e 

intangíveis. 
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 APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA (Aplicado nas 

Empresas) 

 

  I. Introdução: 

 Apresentação do objetivo do trabalho acadêmico 

 Explicação dos procedimentos de pesquisa 

 Apresentação do termo de confidencialidade e consentimento 

 

II. Com relação à amostra: 

 Como estes usuários chegaram até a empresa? 

 Qual a origem desses usuários que se alistaram para participar do processo 

seletivo de cocriação da empresa? Foram voluntários, banco de dados, 

indicação? 

III. Com relação à duração do desenvolvimento do produto co-criado: 

 Você saberia mensurar quanto tempo durou o processo de seleção do "usuário-

ideal"? 

 E quanto tempo durou o processo de desenvolvimento desse produto co-

criado? 

 Vocês tinham algum pré-requisito com relação ao tempo mínimo ou máximo 

para envolvimento do usuário no projeto de cocriação? 

 Vocês se basearam em alguma experiência anterior para determinar o prazo do 

projeto? ou no de alguma outra empresa? 

IV. Com relação ao meio utilizado para desenvolver o produto co-criado: 

 Como ocorreu a troca de ideias para o projeto? 

 Como ocorreu o processo de seleção dos usuários (entrevistas, questionários, 

solução de problemas, etc)? Você poderia descrever? 

V. Com relação ao critério de seleção do usuário para co-criação: 

 Foi a primeira tentativa da empresa de elaborar um projeto em conjunto com os 

clientes? 
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 Por qual motivo decidiram co-criar com clientes? 

 Baseados em que critérios desenvolveram as etapas para encontrar o cliente 

ideal para vocês? Você poderia descrevê-los? 

 Essas etapas-critérios foram baseadas em alguma técnica conhecida? 

VI. Características do usuário-ideal: 

 Quais características vocês estavam buscando nesse "cliente-ideal"? 

 Houve algum ponto base para buscarem essas características? 

VII. Sobre o produto desenvolvido: 

 Que produto vocês co-criaram? 

 Sentiram que os outros clientes ficaram satisfeitos? 

 Após esse produto ser lançado no mercado ainda houveram ajustes? 

 

  VIII. Benefícios da co-criação: 

 

 Você poderia mencionar quais os benefícios, na sua concepção, de criar esse 

produto em conjunto com a empresa? 

 

  IX. Sobre o conhecimento de usuários líderes: 

 Você já ouviu falar do termo usuário líder? 

 Agora que já sabe o perfil desse usuário, você poderia afirmar que esse 

parceiro criativo é um desses? Se sim, poderia indicá-lo para uma entrevista? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA (APLICADO NOS USUÁRIOS 

LÍDERES) 

I. Introdução 

 Apresentação do objetivo do trabalho acadêmico 

 Explicação dos procedimentos de pesquisa 

 Apresentação do termo de confidencialidade e consentimento 

II. Com relação à empresa: 

 Como conheceu a empresa? 

 Foi voluntário ou convidado? Por qual meio ocorreu o contato? 

 Já era cliente anteriormente ou se tornou cliente após o desenvolvimento do 

produto em parceria? se sim, por quanto tempo? 

 Além de você e a equipe da empresa, alguém mais participou do projeto? 

III. Com relação à duração do desenvolvimento do produto co-criado: 

 Você saberia mensurar quanto tempo durou a elaboração desse produto? 

 Na sua opinião, é mais interessante que o projeto já apresente uma duração pré 

definida ou não se incomodaria em ser solicitado ao projeto sempre que 

necessário? 

 Nesse caso em específico do produto co-criado, continua a se envolver no 

projeto mesmo após o lançamento dele no mercado? 

IV. Com relação ao meio utilizado para desenvolver o produto: 

 Como ocorreu a troca de ideias acerca desse produto? (ex: entrevistas, emails, 

aplicativos de mensagens, conversas informais, etc.) 

 Você acredita que essa foi a melhor maneira ou gostaria de sugerir um outro 

meio? 

V. Com relação ao critério de seleção da empresa: 
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 Porque escolheu trabalhar em co-criação com essa empresa? 

 Eu poderia dizer que esse projeto surgiu de uma necessidade sua não atendida 

por outras empresas? ou produto não existia anteriormente ou não havia 

produtos semelhantes que correspondessem as suas expectativas? 

 Você ficou satisfeito com o produto final? 

VI. Características do usuário: 

 Você não é da área de tecnologia da informação, no entanto, desenvolveu junto a 

empresa um produto sobre essa vertente. Você consome conhecimento sobre 

essa área, como revistas especializadas ou sites? 

 Você poderia definir características da sua personalidade enquanto consumidor? 

 

VII. Benefícios da co-criação: 

 

 Você poderia mencionar quais os benefícios, na sua concepção, de criar esse 

produto em conjunto com a empresa? 

 

VIII. Conhecimento do termo usuário líder: 

 

 Você já ouviu falar do termo usuário líder? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

  

 Pelo presente documento, a signatária, Vanessa Stephanie de Azevedo Arruda, 

aluna do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (PPGEP/UFRN), em fase de pesquisa de campo, se 

compromete a manter as suas fontes de informação em total anonimato. Neste sentido, 

não será feita a identificação do entrevistado na redação final dos relatórios. 

 

 

 

 

 

 

Natal, 04 de maio de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Stephanie de Azevedo Arruda 
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 APÊNDICE D - CONSENTIMENTO 

 

Eu, ________________________________________________, sendo conhecedor do 

tema e da metodologia da metodologia utilizados pela aluna do Programa de Pós 

graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), consinto em participar da pesquisa conduzida pela mesma. Entendo que 

toda e qualquer informação prestada por mim no decorrer da(s) entrevista(s) pode ser 

utilizada na elaboração e escrita de relatórios referentes à pesquisa. Também sei que as 

entrevistas podem ser gravadas. É acordado entre o pesquisador, signatário deste termo, 

e a aluna, que todas as possibilidades de identificação pessoas minhas enquanto 

entrevistado devem ser impedidas. 

 

 

 

Natal, _____ de _________ de ________. 

 

 

 

 

Assinatura: ________________________ 
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