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RESUMO 

O desenvolvimento tecnológico revolucionou os modelos de negócios, especialmente quanto à 

oferta e à geração de valor conjunto em serviços centrados no cliente/consumidor. Essa 

mudança, por sua vez, culminou na contínua preocupação das instituições em cocriar valor 

junto ao cliente, bem como analisar quais fatores impactam na cocriação de valor do cliente 

assim como em quais são os resultados. Ao visitar a literatura, foram observados, na teoria de 

cocriação de valor, quatro modelos teóricos desenvolvidos para suportar a mensuração do valor 

cocriado, porém apenas três estudos mensuram os efeitos da cocriação, e não foram suficientes 

para generalizar, além de ser constatado um campo de pesquisa que ainda possui muitas 

divergências em termos conceituais, com lacunas no entendimento quanto ao processo de 

cocriar valor. Observou-se a necessidade de buscar integrar e ampliar os modelos de cocriação 

de valor já existentes, a fim de testar categorias teóricas, modelagens e ampliar as categorias 

propostas nos modelos. Dessa forma, este estudo teve como objetivo geral propor uma 

adequação do modelo teórico de cocriação de valor ajustado para serviços financeiros. Para 

tanto, foi desenvolvida uma pesquisa de base explicativa, com abordagem quantitativa, 

utilizando-se de Survey, com aplicação de questionário realizado no Google Forms a clientes 

de serviços financeiros. O público alvo da amostra pesquisada foi constituído de estudantes de 

cursos superiores tecnológicos do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), e resultaram em 302 

respondentes. Os dados coletados foram analisados por meio de estatísticas descritivas e 

inferenciais, tais como análise fatorial confirmatória, path analisys, além do teste não 

paramétrico Kruskal-Wallis, contido no pacote estatístico IBM SPSS Amos 24.0.0. Os 

resultados da pesquisa demonstraram que há fatores facilitadores do processo de cocriação de 

valor e são eles: a integração de recursos, o engajamento mútuo, a emoção, a inovação de 

usuários, o efeito de acessibilidade e a comunicação interativa. Também se pode confirmar que 

a cocriação de valor somada a essas variáveis influentes, aumentam-se os impactos valiosos. 

Diante desse cenário, essa pesquisa levantou as principais informações quanto ao processo de 

cocriação de valor e ainda acerca das tendências neste tema que podem aumentar o leque de 

indicadores que contribuem com o processo de cocriação de valor, e com isso, poderá agregar 

robustez à conceituação da cocriação de valor e como ela ocorre, além de oferecer contribuição 

para a teoria e à gestão mercadológica. 

 

Palavras-Chave: Cocriação e Coprodução. Cocriação de valor. Valor para o cliente. Serviços 

Financeiros. 



 

 

ABSTRACT 

 

The technological development has revolutionized business models, especially in terms of 

generating and offering joint value in customer/consumer-centric services. This change, in turn, 

culminated in the institutions' continuous concern to co-create value with the customer, as well 

as to analyze which factors impact the co-creation of customer value as well as what the results 

are. When visiting the literature, four theoretical models developed to support the measurement 

of co-created value were observed in the value co-creation theory, but only three studies 

measure the effects of co-creation, and they were not enough to generalize, in addition to finding 

a field of research that still has many divergences in conceptual terms with a set of gaps in the 

understanding regarding the process of co-creating value. There was a need to seek to integrate 

and expand existing value co-creation models, in order to test theoretical categories, models 

and expand the categories proposed in the models. Thus, it had as its general objective the 

services of creating a study of the theoretical model from adjusted value to financial. To this 

end, an explanatory basis with an approach was developed, using the application of a survey 

carried out with financial services customers from Google Forms. The audience consisted of 

students from the distance education courses in Public Management and Commercial 

Management at the Federal Institute of Rondônia – IFRO, resulting in 302 respondents. These 

test statistical data, determined paths were determined data statistical data, in addition to 

analysis of such tests not for statistical data such as Kruskal-WallisS, contained in the statistical 

package IBM SPSS Amos 24.0.0. The results of the integration, the integration of resources 

that there are facilitating factors of communication, the engagement of users as well, the effect 

of accessibility and communication can be used confirm that the co-creation of value added to 

all the influencers, increases the valuable values. This scenario, this aggregation of research 

research thought of as the main information of value and about trends that can justify or study 

that contributes to a co-creation or a contribution does not contribute, and with still, it can have 

as a concept the co-creation of the co-creation of value and how it occurs, in addition to 

contributing to the theory and marketing management. 

 

Keywords: Co-creation and co-production. Value co-creation. Customer value. Financial 

Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envolvimento do cliente/consumidor nos processos de criação e produção conjunta 

de serviços (i.e. serviços são sempre cocriados) evoluiu dos modelos de gestão com enfoque 

nos processos de venda e compra, após 1960, dos determinantes da satisfação e da fidelidade 

do cliente (percepções, atitudes e experiência), após 1970, da ênfase na publicidade e 

propaganda, após 1980, para o marketing de relacionamento (Customer Relationship 

Management - CRM), após 1990 (LEMON; VERHOEF, 2016). 

No marketing de relacionamento, as ciências gerenciais e a gestão passaram a evidenciar 

a centralidade do cliente/consumidor no âmbito dos serviços, como um elemento essencial para 

a criação, a apropriação e a transferência de valor (ano 2000) (ver. GRÖNROOS, 2006; 

PRAHALAD; RAMASWAMY, 2000, 2004a, 2004b; VARGO; LUSCH, 2004, 2006). Bem 

como no paradigma da lógica dos serviços, onde os clientes não são vistos como receptores 

passivos em relacionamentos, mas sim colaboradores ativos. 

A lógica dominante no serviço (LDS) diferencia-se da lógica dominante de produto ao 

explicar que o serviço é o núcleo dos negócios. A LDS é centrada no serviço (WIKSTRÖM; 

HELLSTRÖM; ARTTO; KUJALA; KUJALA, 2009) e tem abordagem holística capaz de 

explicar a criação de valor dos clientes em experiências de serviço (EDVARDSSON, 2005; 

GRÖNROOS, 2011; GRÖNROOS; VOIMA, 2013). De modo que a criação de valor e lógica 

dominante de serviço são sugeridos como uma estrutura mais robusta para compreensão da 

indústria de serviços do que a lógica dominante de produto (LUSCH, VARGO; WESSELS, 

2008). A lógica dominante do serviço explica a cocriação de valor dos clientes, que podem ser 

criados quando eles interagem diretamente com as empresas (GRÖNROOS, 2011). 

Observa-se que a percepção do consumidor é determinada pelas experiências vividas ao 

longo do processo produtivo do serviço, então, a coprodução, onde o cliente pode produzir um 

serviço junto à empresa, está mais adaptada à definição atual de negócios, à organização do 

trabalho e à própria gestão das formas emergentes de criação real de valor – o valor coproduzido 

(RAMIREZ, 1999) ou cocriado (GRÖNROOS, 2011). 

A cocriação de valor pode melhorar a experiência de serviço ou desenvolver um novo 

produto ao propor novas ofertas juntamente com os usuários (CHESBROUGH, 2011) em 

decorrência do processo conjunto de desenvolvimento e produção de serviço/produto (PAYNE; 

STORBACKA; FROW, 2008). Embora o valor cocriado, de forma geral, seja percebido de 

modo inconsciente pelo consumidor, surge quando o fornecimento do serviço é realizado ou na 

utilização do produto (GRÖNROOS, 2011). 
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O meio para cocriar experiências de valor nesse cenário de análise foi proposto por 

Prahalad e Ramaswamy (2004) consistiu em Diálogo, Acesso, Riscos e Transparência (DART) 

como constructos deste modelo para experiências personalizadas com base na interação entre 

empresa e cliente, e foi este o ponto de partida para o desenvolvimento da Lógica Dominante 

do Serviço (LDS ou Service Dominant Logic) (VARGO; LUSCH, 2004), cuja proposição é que 

o cliente sempre é o cocriador de valor, e que a criação de valor só ocorre no uso/consumo 

(LUSCH; VARGO; O'BRIEN, 2007; GRÖNROOS, 2011). 

Os níveis de engajamento e interação entre o cliente e o fornecedor são distintos e podem 

impactar no processo de cocriação ou coprodução, de forma que a mensuração da cocriação de 

valor é dependente destes níveis (MORAIS; SANTOS, 2015). Consequentemente, o cliente é 

o cocriador de valor, por meio de processo de cocriação de valor, e o valor só ocorre no uso e 

na experiência vivenciada e percebida. Destarte, o valor cocriado tem suas bases no valor 

decorrente da experiência (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004) e, ao menos em parte, se 

sustenta na LDS (VARGO; LUSCH, 2004; VARGO; MAGLIO; AKAKA, 2008).  A 

experiência em relacionamentos de empresas e cliente/consumidor é capaz de propiciar a 

cocriação, assim como apropriar e perceber o valor que decorre de relações conjuntas em 

ambientes de serviços. 

Dessa forma, foi identificado na teoria de gestão que os modelos de produção, criação, 

apropriação e transferência de valor apresentam limitações, principalmente quanto aos 

constructos e contextos macroambientais (LEROY; COVA; SALLE, 2012; MORAIS; 

SANTOS, 2015). Observa-se assim, a necessidade da integração e ampliação dos modelos de 

cocriação de valor já existentes, a fim de testar novas modelagens teóricas e ampliar as 

categorias propostas nos modelos, como contribuição para a teoria e a gestão mercadológica 

(MORAIS; PANDOLFI; SANAGIOTO, 2020).  

A teoria atual analisa, por exemplo, o meio para cocriar experiências de valor 

(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004) e a mensuração da cocriação de valor (MORAIS; 

SANTOS, 2015). Assim como foram observados na literatura modelos integrativos, como o de 

Navarro, Andreu e Cervera (2014) que realizam a integração dos modelos de Payne et al (2008), 

Grönroos (2008), Grönroos e Voima (2013), porém os resultados são sugestivos para que 

gerentes de hotéis orientem mais foco ao mercado geral do que no segmento de pessoas com 

deficiência (PcD) que eram os atores desta pesquisa.  

Constata-se que é um campo de pesquisa que ainda possui muitas divergências em 

termos conceituais (LEROY; COVA; SALLE, 2012; MORAIS; SANTOS, 2015) e há um 

conjunto de lacunas na ação da cocriação de valor (MAINARDES; TEIXEIRA; ROMANO, 
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2017). E é neste contexto teórico que surge o gap da pesquisa, pois percebe-se que há muito 

espaço para estudos, pesquisas e análises teóricas e empíricas que avancem na compreensão 

sobre o valor cocriado e a cocriação de valor. Como forma de agregar ao estado atual da 

literatura e auxiliar na robustez da teoria da cocriação, este estudo procura capturar uma imagem 

mais ampla sobre a gestão de cocriação de valor ao identificar as interconexões mais relevantes 

entre os processos de valor e é pretendido desenvolver um modelo integrativo para oferecer 

insights sobre atividades para a gestão da cocriação de valor em relações comerciais complexas, 

heterogêneas e mutáveis a partir de processos de valor interligados junto ao contexto financeiro. 

Mediante o exposto, pretende-se responder as seguintes perguntas de pesquisa: Quais 

dimensões da cocriação impactam no processo de cocriação de valor na esfera do 

consumidor em serviços financeiros? E qual é o efeito da cocriação de valor na experiência 

dos clientes em serviços financeiros? Para isso, o objetivo geral dessa pesquisa consiste em 

propor uma adequação do modelo teórico de cocriação de valor ajustado para serviços 

financeiros. 

E para continuar com o desenvolvimento detalhado da pesquisa, define-se os seguintes 

objetivos específicos: 1) identificar na literatura as variáveis da cocriação de valor; 2) 

desenvolver um modelo teórico capaz de auxiliar na ampliação dos modelos teóricos já 

existentes com a finalidade de agregar robustez à conceituação da cocriação de valor e como 

ela ocorre e 3) testar o modelo teórico aplicado ao contexto de serviços financeiros, frente à 

cocriação de valor.  

Estender essa visão a organizações financeiras, como e.g. os bancos e as fintechs, é 

relevante em decorrência de ser parte significativa da economia geral e que precisa evoluir 

continuamente para atender às necessidades de mudança dos clientes (MULLAN; BRADLEY; 

LOANE, 2017) e devida à participação em ampla escala da população consumidora a este 

serviço. Dado que os serviços financeiros colocam consideráveis ênfases nos atributos de 

experiência e credibilidade (KARANTINOU; HOGG, 2009), a interação entre o consumidor e 

a empresa destes serviços, permite a troca de experiências e, por conseguinte favorece a criação 

e/ ou a produção conjunta de valor, ou seja, tanto na cocriação quanto na coprodução 

(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004; MORAIS; SANTOS, 2015).  

No setor financeiro, em específico, a interação das instituições com clientes e 

consumidores decorre da competitividade e maior demanda dos clientes pela excelência, fato 

que exige a adaptação rápida das organizações (DEVLIN, 2001). E devida esta interação ser a 

chave para a compreensão de trocas interorganizacionais, os processos colaborativos 

desempenham um papel importante na literatura de marketing empresarial (STENROOS; 
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JAAKKOLA, 2010).  

Ou seja, a cocriação no setor financeiro é um tema controverso na literatura 

(MARTOVOY; SANTOS, 2012). Na área de desenvolvimento de novos serviços, por exemplo, 

a colaboração com clientes pode ser difícil devido à complexidade dos produtos financeiros 

(VERMEULEN, 2004). Além disso, o fato de que esses produtos financeiros são intangíveis 

para os clientes torna a prototipagem muito difícil, e alguns tópicos no ambiente bancário são 

de natureza interna e não dizem diretamente respeito ao cliente, pois incluem a estrutura 

organizacional dos bancos e otimização dos processos internos. Cerca de 85% das pesquisas no 

campo da cocriação lida com teorias (GALVAGNO; DALLI, 2014) e muitas vezes são 

realizados apenas conceitos gerais que tornam declarações insuficientes e difíceis de aplicar ao 

direcionar na prática de gestão (CORSARO, 2019). 

Neste estudo, os serviços financeiros serão representados por bancos tradicionais, as 

fintechs que estão se remodelando e criando um novo sistema de processo de interação com o 

cliente (ANAGNOSTOPOULOS, 2018) e precisam ser cocriados para ser diferentes, além da 

busca em se diferenciar nas ofertas, nos processos e serviços, ao chamar o cliente para participar 

do novo serviço, que também pode causar um efeito de cocriação (GOMBER; KAUFFMAN; 

PARKER; WEBER, 2018). Cabe ressaltar que a crise econômica causada pela pandemia de 

covid-19 não abalou o setor de fintechs, que em 2020 obteve o melhor ano de investimento 

desde o seu surgimento. As “startups” financeiras brasileiras captaram 1,9 bilhão de dólares no 

ano de 2020, que em 2019 havia sido de 1,1 bilhão, conforme dados do levantamento mensal 

da Inside Fintech Report, realizado pelo Distrito Dataminer. 

E com o avanço das fintechs, os bancos tradicionais aceleraram a digitalização e 

diversificaram serviços. Grandes instituições financeiras estão adquirindo plataformas de 

investimentos e investindo cada vez mais em tecnologia para ampliar o número de correntistas 

diante da concorrência do mercado digital. Ainda assim, conforme dados do Banco Central, os 

bancos tradicionais lideram em número de clientes, que no primeiro trimestre de 2021, a Caixa 

Econômica possuía 145,3 milhões de clientes, seguido por Bradesco (98,6 milhões), Itaú (82,9 

milhões), Banco do Brasil (68,8 milhões) e Santander (51,3 milhões). 

Consiste em uma área importante para a coprodução e cocriação de valor, pois promove 

relação entre a coprodução e a lealdade do cliente do sistema financeiro (AUH; BELL; 

MCLEOD; SHIH, 2007) e essas novas formas de relacionamento e engajamento com os 

clientes, por meio de contato direto com a organização, têm um impacto positivo no 

desempenho financeiro (MEDBERG; HEINONEN, 2014). 

https://distrito.me/glossario-fintech-startups-termos/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/bradesco/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/itau-unibanco/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/banco-santander-sa/
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 Por fim, além desta introdução, esta dissertação está organizada da seguinte forma: 

referencial teórico, desenvolvimento de modelo e hipóteses, metodologia, discussão dos 

resultados, considerações finais e referências.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A organização deste capítulo teórico se ajusta às suas pretensões de contribuição à 

literatura de gestão que aborda a cocriação de valor em serviços. A partir da análise contextual 

de serviços, busca-se elucidar o contexto de serviços financeiros aplicado ao estudo, seguida da 

delimitação dos conceitos utilizados aqui para os termos coprodução, cocriação e cocriação de 

valor, e, por último, identifica-se os antecedentes, às determinantes e os consequentes da 

cocriação de valor.  

A criação de valor em serviços é parte nas discussões teóricas e gerenciais na área de 

gestão desde o início do século XXI (BENDAPUDI; LEONE, 2003; ETGAR, 2008; 

GRÖNROOS, 2009; LEROY; COVA; SALLE, 2012; MORAIS; SANTOS, 2015), cujos 

pressupostos de análise e compreensão são: comportamento de participação do cliente (YI; 

GONG, 2013), envolvimento nos processos de serviço (HSIEH; CHIU; TANG; LIN, 2018), 

colaboração, engajamento e processo interativo entre usuários finais e organizações (MORAIS; 

SANTOS, 2015; NARDELLI; BROUMELS, 2018), e outros. 

É neste cenário que o presente estudo identificou na teoria de gestão analisada, quatro 

modelos teóricos desenvolvidos para suportar a mensuração do valor cocriado (GRÖNROOS, 

2011; PAYNE; STORBACKA; FROW, 2008; PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004), porém, 

apenas três estudos medindo os efeitos da cocriação (RANJAN; READ, 2016; MAINARDES; 

TEIXEIRA; ROMANO, 2017; MORAIS; PANDOLFI; SANAGIOTO, 2020), cujos resultados 

são insuficientes para generalizar a teoria testada. 

Tal análise se sustenta no entendimento de que os serviços são sempre cocriados e/ou 

coproduzidos, e. g. consumidores de serviços (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004; 

RAMASWAMY, 2008; ETGAR, 2008; HOLLYOAKE, 2009), que é o foco desta pesquisa, 

ainda que possuam níveis diferentes de engajamento, participação, resultados de valor 

construído, apropriado e percebido (VARGO; LUSCH, 2004; MORAIS; SANTOS, 2015).  

Assim, ao identificar múltiplas abordagens sobre o tema, verificou-se necessário 

entender o enfoque das pesquisas anteriores, especialmente, contextos de aplicação e 

investigação, processos e dimensões que compõem os modelos teóricos e suas aplicações nas 

práticas de gestão. Faz-se isso, para ser possível identificar convergências, divergências e 

assimetrias, a fim de organizar um quadro teórico-conceitual capaz de gerar um modelo 

integrativo sobre a cocriação de valor em serviços.   

Este modelo integrativo é proposto por intermédio de uma adaptação de modelos já 

existentes com a finalidade de tornar a exposição do processo da cocriação mais eficaz, tendo 
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em vista a possibilidade de nova representação capaz de gerar oportunidade para compreensão 

do ato da cocriação de valor e seu impacto. 

Primeiro, recorrendo ao modelo de Ramaswamy e Ozcan (2020) que ao utilizar uma 

plataforma interativa de capacidades e recursos para destacar a importância destes na cocriação 

de valor para gerar impactos valiosos para as empresas. Em seguida, com base nos achados de 

Morais e Santos (2015), para se chegar à cocriação de valor são necessários relacionamentos 

de maior profundidade, diferentemente do que ocorre em típicas transações comerciais. Já o 

modelo de Payne, Storbacka, Frow e Knox (2009) delineia um modelo conceitual para projetar 

e gerenciar a experiência do cliente ao passo que propõe ajuda no design e no gerenciamento 

da experiência de relacionamento para um novo produto inovador que facilita a criação de ações 

coletivas. Por fim, considera-se o modelo proposto em Grönroos (2012) que desenvolve uma 

lógica de cocriação de valor e um modelo conceitual de cocriação de valor como um processo 

alternativo à lógica dominante do serviço. 

 

2.1 Serviços e Serviços Financeiros   

Os serviços são atividades humanas não materiais, produzidas com a participação do 

consumidor, que, salvo contrato de exclusividade e em tipologias específicas de serviços, não 

obtém a posse, e são instrumentalizados por meio de recursos e ações presentes nas interações 

entre empresas e cliente, em relação de oferta e entrega capaz de gerar valor à ambas as partes. 

Esta visão, baseia-se nas pesquisas de marketing de serviço, que se concentra em recursos 

materiais e imateriais capazes de produzir a criação de valor em determinada entrega ao cliente, 

bem como esses recursos funcionam nas interações diretas entre empresa e cliente (EIGLIER; 

LEANGEARD, 1975; 1976; GRÖNROOS, 1978; 1984). 

Ao analisar conceitualmente “serviços”, é necessário compreender e evidenciar as 

diferenças de produtos, pois serviços são mais complexos e possuem características 

particulares. Por exemplo, há a simultaneidade entre produção e consumo, caracterizado por 

sua inseparabilidade, o que torna possível gerar não conformidades simultâneas na produção 

e experiência de consumo. Além disso, há heterogeneidade dos serviços, que pode afetar o 

julgamento do desempenho e da experiência, de acordo com prestador e o usuário em questão 

(interpretação e julgamentos diferentes), e a intangibilidade, que se caracteriza no fato de os 

serviços não poderem ser vistos, sentidos, ouvidos ou provados antes de serem adquiridas e 

consumidos. Quanto a variabilidade diz respeito a quem, onde e quando os serviços são 
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fornecidos, i. e., cada serviço é único. Por fim, a perecibilidade reforça que os serviços não 

podem ser previamente armazenados, com diferenças no equilíbrio produtivos entre a demanda 

existente e a prestação dos serviços (KOTLER; KELLER, 2006). 

Essas características inerentes à natureza dos serviços permitem destacar que a 

intangibilidade e o resultado do processo produtivo não gerar um bem físico, promove 

particularidades que dificultam a replicação e a avaliação de qualidade (HARVEY, 1998), por 

consequência, a percepção de valor. Isto ocorre porque a percepção de valor nos serviços é 

derivada na equação valor esperado, valor ofertado e valor percebido, e pode ser bastante 

subjetivo e, por isso, haver discrepância entre as percepções e as expectativas dos usuários 

(ZEITHAML; PARASURAMAN; MALHOTRA, 2000). 

Ainda assim, o setor econômico de serviços é considerado o mais relevante na geração 

de emprego e renda, e enfrenta cada vez mais desafios devido ao aumento na procura por 

personalização, heterogeneidade e o grau de exigências dos clientes (HUGGINS, 2011; 

LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011; ROTH; MENOR, 2003). Conforme a LDS destaca, 

essas transformações mercadológicas requerem flexibilidade, pois serviços são sempre 

coproduzidos ou cocriados (VARGO; LUSCH 2004), com o cliente ativo no processo de 

criação do produto e no uso/ consumo.  

No entanto, a participação ativa do cliente pode causar complexidades (BABAI; 

JOUINI, 2013) e variabilidades, com riscos de perdas de recursos e aumentos nos custos da 

empresa (FREI, 2006; KANNAN; PROENÇA, 2010). Quanto maior o nível de interação com 

o cliente, mais críticos são os efeitos da variabilidade, ou falta de padronização para a 

organização, típico de serviços profissionais com alto grau de expertise, como bancos, 

seguradoras, empresas de contabilidade e de tecnologia (NORDENFLYCHT, 2010). Estes 

serviços são considerados como ambientes únicos na Gestão de Operações e se caracterizam 

por altos níveis de intensidade de conhecimento, de customização e de coprodução. 

Serviços financeiros são conceitualmente entendidos na caracterização dos serviços, 

mas com o adicional de especificidade no conjunto de ações “meio”, relacionadas aos produtos 

financeiros entregues por empresas e instituições autorizadas a fazê-lo, e que levam em conta 

os atributos técnicos dos produtos ofertados e o nível de serviço necessário para a entrega. 

Ademais, é necessário compreender os atributos comportamentais relativos aos clientes, que 

participam da produção (COBRA, 2000; RAJAOBELINA et al., 2013). 

Nesse contexto, as externalidades nem sempre são compartilhadas na íntegra e, 

consequente à variabilidade dos serviços, há maiores custos e incertezas nas operações (FREI, 

2006; KANNAN; PROENÇA, 2010; SAMPSON; FROEHLE, 2006). Isso ocorre em situações 
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em que a eficiência na utilização dos recursos é trocada exclusivamente pela qualidade no 

atendimento (GOMES, 2004) ou em processos de produção que resulte de colaboração e de 

cocriação entre organizações e clientes, por meio de iniciativas conjuntas que geram maior 

custo (LAMBERT; ENZ, 2015). 

Sob a perspectiva do envolvimento do cliente na operação, há cinco fontes de 

variabilidade: na chegada, no pedido, nas habilidades, no esforço e nas preferências subjetivas 

(FREI, 2006). Geralmente os clientes não procuram pelo serviço padronizado e há variabilidade 

na chegada, com tendência de os clientes individualizar cada pedido de acordo com as suas 

necessidades, ocasionando a variabilidade no pedido. E a condução do processo difere 

conforme as habilidades, limitações e interesses dos clientes, ocasionando tanto a variabilidade 

das habilidades quanto o esforço imposto pela empresa.  

Portanto, a variabilidade da preferência se relaciona diretamente à interpretação 

individual de cada cliente acerca dos resultados entregues durante o processo, considerando 

critérios de sucesso percebidos (FREI, 2006; MAULL; GERALDI; JOHNSTON, 2012). 

Ressalta-se ainda que a variabilidade apresentada pelo cliente impacta na qualidade do serviço 

e na lealdade dos clientes (YANG, 2011). 

As instituições financeiras estão se reorganizando para criar um banco virtual baseado 

no autoatendimento (ALBERTIN, 1998). Com isso, o setor bancário foi exposto a profundas 

mudanças tecnológicas e regulatórias nas últimas décadas. O setor bancário foi transformado 

de agências (tijolo e argamassa) em tecnologia da informação e capital humano altamente 

especializado, dessa forma, as tendências que caracterizaram o setor bancário estão, entre 

outros, um movimento em direção a um sistema bancário mais baseado no mercado, mudando 

a interação entre bancos, consumidores e concorrentes (ALBERTIN, 1998). 

Os bancos comerciais são importantes promotores de operações econômicas. Essas 

instituições promovem a intermediação financeira entre os agentes deficitários e superavitários 

por meio da oferta de diversos produtos e serviços a pessoas físicas e jurídicas (SELAN, 2015). 

Este desempenho da rede bancária comercial em mercado é constituído pelo montante dos 

depósitos e pelo numerário (notas / moeda) à disposição da instituição. 

Estes bancos captam recursos no mercado principalmente por meio de depósitos em 

dinheiro e da emissão de títulos por eles emitidos, com o objetivo de aplicar financiamentos a 

diversos ativos, como concessão de crédito e formação de carteira de investimento em títulos 

(ASSAF NETO, 2010, p. 58). As instituições financeiras possuem uma variedade de produtos 

financeiros, principalmente: depósitos à vista, depósitos a prazo (CDB); caderneta de poupança; 
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cheque; capitalização; investimentos; financiamentos; cartões de crédito e débito, itens 

possíveis acompanhar no Top Invest (2017). 

As tendências que caracterizaram o setor bancário são, entre outros, um movimento em 

direção a um sistema bancário mais baseado no mercado, aumento na competição e 

securitização e mais recentemente, uma mudança no uso da tecnologia para fornecer novos 

serviços e modelos de negócios é desenvolvido com o surgimento de bancos paralelos e novos 

concorrentes do chamado setor de Fintech – Financial Technology – startups nos últimos 

tempos (VIVES, 2019). Com objetivo de diminuir o tempo de espera em filas e trazer uma 

evasão para tantos processos burocráticos encontrados nas agências bancárias, esses bancos 

paralelos como usam a tecnologia para recriar a oferta de produtos e serviços financeiros de 

forma mais fácil e simples através de aplicativos mobile (FINNOVATION, 2017).  

O termo “Fintech” se origina da combinação de duas palavras da língua inglesa: 

financial e technology (finança e tecnologia) que pode ser entendido como o uso de tecnologia 

inovadora de informação e automação em serviços financeiros, as empresas investem em 

tecnologia e no corte de gastos com espaço físico e colaboradores, visando baixar seus preços 

e atrair o consumidor. Novas tecnologias digitais automatizam uma ampla gama de atividades 

financeiras e, potencialmente, podem fornecer produtos novos e mais econômicos em partes do 

setor financeiro, variando de empréstimos à gestão de ativos e de consultoria de portfólio ao 

sistema de pagamentos (VIVES, 2019). As Fintechs surgiram com o intuito de revolucionar o 

mercado financeiro, e não significa o fim do setor bancário e demais instituições financeiras, 

porém acarreta uma competição de alta qualidade que promove mudanças, como novas formas 

de proporcionar serviços financeiros a clientes e serviços focados no cliente. 

 

2.2 Termos e Delimitação Conceitual Inerentes ao Estudo 

Embora haja diferentes conceitos explícitos na teoria de gestão para a criação de valor, 

para a LDS é certo que a cocriação de valor ocorre por meio da cocriação ou coprodução de 

serviços, uma vez que serviços são sempre cocriados e/ou coproduzidos. 

A coprodução ocorre quando o cliente participa como coprodutor dos serviços, em sua 

execução produtiva no processo de operação do serviço, e se centra mais na esfera da empresa, 

onde o papel do cliente é relativamente passivo (MORAIS; SANTOS, 2015). Os principais 

atores da coprodução são gerentes e funcionários da empresa, que geralmente participam 

coordenando as atividades de desenvolvimento da produção de uma empresa e, por exemplo, 

clientes de hotel podem ajudar a empresa no processo de prestação de serviço por meio do 

autoatendimento (check-in automático) (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2000).  
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Por outra via, a cocriação, é centrada no cliente e em sua experiência, pois são 

considerados parceiros ativos no processo de criação dos serviços (PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2000).  Os clientes mudaram seu papel de receptores de serviços e produtos 

para ser cocriadores, participando da ideação/concepção à produção e entrega do serviço. Na 

cocriação, os clientes desempenham um papel mais importante tanto na criação quanto na 

prestação de um serviço, que aumenta o benefício (valor) para o cliente (PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2000). 

Ressalta-se que há pesquisas que assumem implicitamente que a cocriação é o mesmo 

que envolvimento, participação ou coprodução (CHANG; TAYLOR, 2016; DONG; 

SIVAKUMAR, 2017; VOORBERG; BEKKERS; TUMMERS, 2015), outros estudos 

distinguem estes termos (ETGAR, 2008; GRÖNROOS; VOIMA, 2013; LUSCH; VARGO, 

2006). Esta multiplicidade conceitual significa que o ato colaborativo na interface cliente-

provedor produz pluralismo de definições que podem reduzir a consistência conceitual e 

desacelerar o desenvolvimento de contribuições para a cocriação de valor. 

Sob esse aspecto, há pesquisas sobre cocriação de valor em serviços por meio da análise 

de contextos (HEINONEN, 2010; MERZ; HE; VARGO, 2009), de processos (LUSCH; 

VARGO, 2006; ETGAR, 2008), de dimensões que compõem a cocriação de valor em serviços 

(GREER, 2015; KUULA; HAAPASALO; TOLONEN, 2018), bem como medidas e 

inferência (GROTH, 2005; BOVE; PERVAN; BEATTY; SHIU, 2008). 

Percebe-se que é um campo que precisa de análises integrativas conceituais, pois a 

comparação de resultados de diferentes estudos apresenta inconsistências conceituais no fluxo 

de pesquisas e publicações de revisões da literatura (WANG; WONG; TEO; YUEN, 2019) e 

em estudos conceituais sobre a cocriação (FRANCE; MERRILEES; MILLER, 2015). Há 

estudos conceituais que exploraram a lógica subjacente da cocriação (GRÖNROOS, 2011; 

GRÖNROOS; RAVALD, 2011; SAARIJÄRVI; KANNAN; KUUSELA, 2013; VARGO; 

LUSCH, 2008), a inter-relação entre cocriação e outros termos (CHATHOTH; ALTINAY; 

HARRINGTON; OKUMUS; CHAN, 2013; LUSCH; VARGO, 2006; O'HERN; 

RINDFLEISCH, 2010) e a cocriação em sistemas de serviço social (EDVARDSSON; 

TRONVOLL; GRUBER, 2011; SPOHRER; MAGLIO, 2008; VARGO et al., 2008).  

As revisões existentes concentram-se em classificar e sintetizar as diversas disciplinas 

raízes da cocriação (GALVAGNO; DALLI, 2014; RANJAN; READ, 2016) e no 

desenvolvimento de modelos de cocriação para diferentes modos de negócios e indústrias 

(GREENHALGH; JACKSON; SHAW; JANAMIAN 2016). Assim como outros estudos 
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direcionam-se à cocriação durante fases selecionadas no processo de serviço (RUSSO-SPENA; 

MELE, 2012).  

Esta revisão da literatura identificou vários termos com significado semelhante ao da 

cocriação. E os termos que mais apareceram nos artigos consultados são: valor (por exemplo, 

SMITH, 2013; BAUMANN; MEUNIER-FITZHUGH, 2014), envolvimento (por exemplo, YI; 

GONG, 2013; MAINARDES; TEIXEIRA; ROMANO, 2017), engajamento (por exemplo, 

OERTZEN; ODEKERKEN-SCHRÖDER; BRAX; MAGER, 2018; ZHANG; LU; TORRES; 

CHEN, 2018), participação (por exemplo, IND; IGLESIAS; SCHULTZ, 2013; OERTZEN et 

al., 2018), coprodução (por exemplo, WILLIAMS; KANG; JOHNSON, 2015).  

Há diversidade de termos presentes em pesquisas e são usados para diferentes análises 

sistemáticas, além de haver número crescente de contribuições a respeito das inter-relações 

entre cocriação e termos relacionados destacam os debates sobre as formas de cocriação 

(ETGAR, 2008; GALVAGNO; DALLI, 2014; GRÖNROOS; VOIMA, 2013; PAYNE et al., 

2008; SAARIJÄRVI; KANNAN; KUUSELA, 2013; VOORBERG et al., 2015). 

Embora com menor frequência, há diferentes contextos levantados na literatura, que 

são: comunidades de inovação colaborativa (NARDELLI; BROUMELS, 2018; AKMAN; 

PLEWA; CONDUIT, 2018) e inteligência emocional (DELPECHITRE; BEELER-

CONNELLY; CHAKER, 2018). 

Há, ainda, autores que abordam os termos como inclusivos, por exemplo: o uso da 

participação do cliente para abranger coprodução e cocriação (DONG; SIVAKUMAR, 2017); 

a cocriação como um conceito geral para o envolvimento do cliente (GEBAUER; WORCH; 

TRUFFER, 2012); a cocriação integra aspectos importantes da coprodução; a cocriação, 

coprodução e envolvimento do cliente como sinônimos da participação do cliente (RUSSO-

SPENA; MELE, 2012). Outras abordam a cocriação e coprodução como sinônimos 

(VOORBERG et al., 2015). Da mesma forma, vários termos foram usados para descrever 

participação do cliente, engajamento, coprodução e cocriação (DONG; SIVAKUMAR, 2017), 

e designaram co-design, co-desenvolvimento e engajamento do cliente como terminologias 

alternativas para estudar o mesmo assunto (MUSTAK; JAAKKOLA; HALINEN 2013). 

Esse uso intercambiável de termos levou a uma crescente confusão sobre seus conceitos 

e desfocou as análises e resultados. Para reduzir essa divergência de percepções, muitos autores 

tentaram separar a terminologia, como reconhecer que a cocriação, a participação do cliente e 

a coprodução pertencem ao mesmo cluster de significado, enquanto eles diferenciavam o 

envolvimento do cliente e inovação como termos relacionados, no entanto diferentes (DONG; 

SIVAKUMAR, 2017). E em relação à participação do cliente na cocriação, também houve a 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Gaby%20Odekerken-Schr%C3%B6der
https://www.emerald.com/insight/search?q=Saara%20A.%20Brax
https://www.emerald.com/insight/search?q=Birgit%20Mager
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distinção entre participação na criação de ofertas e participação na criação de valor (MUSTAK 

et al., 2013).  

Lusch e Vargo (2006) descreveram dois componentes de cocriação: cocriação de valor 

e coprodução. O primeiro com maior abrangência e determinado apenas pelo cliente durante o 

processo de consumo, enquanto o último denota a participação através do co-design ou 

inventividade compartilhada na criação da oferta. Da mesma forma, no modelo de engajamento 

do consumidor na coprodução, a cocriação ocorre no estágio de consumo, mas a coprodução 

ocorre durante o processo de produção e antes do uso (ETGAR, 2008).  

Nesse contexto, o valor pode ser cocriado ou coproduzido e reconhecido como essencial 

para o relacionamento com o cliente e sucesso contínuo da empresa (SMITH; COLGATE, 

2007). O valor é considerado cocriado quando inclui novas ideias ou abordagens propostas por 

compradores e fornecedores que podem ser aplicados aos problemas e imprevistos ou ainda 

resultados que se pretendem alcançar (VORHIES; MORGAN, 2003). Enquanto o valor 

coproduzido relaciona-se a como e o que a organização aprende no campo da estratégia, 

comunicação e ao papel do consultor neste processo, com ações relacionadas à organização, 

como facilitação e adesão ao agendamento (RAMIREZ, 1999), como exemplo, a criação de um 

o sistema de entretenimento no quarto de hotel coproduzido em hotel juntamente ao fornecedor 

de TI como a Apple. 

Em síntese, a cocriação se refere ao processo onde os provedores incluem outros atores 

para criar novos produtos e/ou serviços (GRÖNROOS; VOIMA, 2013; GALVAGNO; DALLI, 

2014; VARGO; LUSCH, 2016). Por outro lado, a coprodução é compreendida como a 

participação do consumidor nas atividades operacionais (cadeia) com o trabalho intelectual, 

recursos físicos e informacionais, até a saída para utilização e consumo do cliente (ETGAR, 

2008). Ambas são necessárias para a cocriação de valor em serviços, que é considerada um 

modo de aumentar o valor para clientes (VARGO; LUSCH, 2004), pois o serviço sempre é 

resultado da criação conjunta entre as empresas de serviços e os clientes, e o valor é determinado 

pela cocriação (EDVARDSSON; GUSTAFSSON; ROOS, 2005). A distinção entre os termos 

(cocriação e coprodução) se insere no envolvimento entre o consumidor e o fornecedor. Na 

coprodução, o cliente possui função mais passiva, como de executor de tarefas no processo 

produtivo do fornecedor e nas suas necessidades produtivas, com menor preocupação com a 

reciprocidade e a dependência mútua (PAYNE et al., 2008). Por outro lado, o conceito de 

cocriação foca no envolvimento contínuo do cliente na cadeia de valor e na integração dos 

recursos do cliente com esses processos (GRÖNROOS, 2011). 
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A palavra "valor" tem relação com o tipo e para quem, i. e, para a empresa, o cliente ou 

ambos? Responder tais questões é muito relevante, pois as decisões de gestão são motivadas 

economicamente, (CORSARO, 2019), especialmente com o crescente aumento de atividades 

envolvendo a cocriação, o “valor” passa a ser compartilhado (MEYNHARDT; CHANDLER; 

STRATHOFF, 2016). De acordo com a LDS, o cliente é um coprodutor e, portanto, um 

coprodutor de criação de valor (VARGO; LUSCH, 2004). 

Além disso, o valor é entendido de diversas maneiras diferentes na literatura 

(RAMÍREZ, 1999; GRÖNROOS, 2008), e a cocriação de valor foi descrita como um dos 

conceitos mais mal definidos e evasivamente usados em marketing de serviços (CARÚ; COVA, 

2003). Torna-se necessário expor, então, que o processo de formação de valor envolve duas 

importantes dimensões de valor: o relacional e o transacional.  

O valor relacional é o aspecto mais relevante e determinante da colaboração e 

cooperação de longo prazo em transações de negócios (CHIEN; CHEN; HSU, 2012). O 

relacionamento se processa por meio de atividades colaborativas, como apoio da constância de 

interações anteriores entre cliente e fornecedor (BONNER; WALKER, 2005). Há, ainda, a 

integração relacional baseada em laços sociais fortes que proporcionam a criação de 

ferramentas ou meios sociais de sucesso para manter o relacionamento social (DAYASINDHU, 

2002). Nota-se que as partes interligadas com laços fortes são mais propensas a compartilhar 

informações tácitas e desenvolver compreensão mútua (BONNER; KIM; CAVUSGIL, 2005). 

Estratégias de informações sobre negócios são geradas a partir de relações sociais, que auxiliam 

na redução de incerteza de ação e no aumento da satisfação.  

Portanto, o valor relacional ocorre em decorrência do relacionamento confiável e 

aprimorado por meio do aumento da comunicação e relacionamento melhorado entre o cliente 

e provedor de serviços (CLAYCOMB et al., 2001). O Valor relacional para os clientes refere-

se à sensação de prazer de desenvolver relacionamentos através do processo de cocriação 

(CHAN; STAHLMAN; GARLICK; FAST; BLUMSTEIN; BLAISDELL, 2010). 

Já o valor transacional se refere a um julgamento de uma transação ou um estado final 

onde valor e a satisfação do consumidor ocorram ao transacionar o produto ou serviço com o 

consumidor (WILLIAMS; NAUMANN, 2011), ou seja, esta linha conceitual de valor ocorre 

na amplitude econômica, abrange critérios simples, representados pelos atributos do produto e 

uma gama de benefícios intangíveis (FLINT, WOODRUFF; GARDIAL, 2002), formado então, 

por atributos intrínsecos de baixo nível de abstração e complexidade. 

O processo de formação de valor transacional explica-se a partir da percepção de valor 

de ordem objetiva, construído no relacionamento capaz de gerar experiências nos processos de 
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trocas econômicas (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004). Desta forma, esse valor relaciona-

se aos aspectos físicos dos bens vinculados aos critérios da qualidade como: características 

técnicas, marca, preço/custo, serviços de apoio, tempo de entrega e qualidade, normalmente 

avaliados levando-se em consideração quesitos como desempenho, confiabilidade, 

conformidade, durabilidade, utilidade e estética do produto. 

Dessa forma, o valor pode ser conceituado como crenças duradouras acerca de 

específicos comportamentos sociais, ou ainda formas abstratas existenciais (ROKEACH, 

1973). E também pode ser subdividido em valor individual, valor conjunto e valor 

compartilhado. O valor individual decorre de princípios motivacionais dos valores humanos 

que podem ser definidas como metas individuais de acordo com as situações que propagam 

interesses relativos a algum tipo de situação motivacional, baseados em três componentes 

universais na natureza humana: necessidades biológicas, necessidades de interação social 

estável e necessidades de sobrevivência dos grupos (SCHWARTZ, 1990, 1994). 

O valor conjunto envolve tanto benefícios comuns quanto custos de transação em um 

mesmo cenário ao reconhecer a interdependência dos parceiros de trocas na busca de ganhos. 

No contexto relacional e o processo de trocas interorganizacionais requer que a empresa 

considere a busca pelo valor através dos seus parceiros de negócios, em contrapartida, na 

perspectiva do parceiro, a empresa pode melhor estimar o valor e a duração da estratégia, tendo 

em vista que o valor e a duração são determinados por dependência de ambas as empresas 

(EDWARD;  CYRUS, 1993). Logo, as avaliações de valor e resultados são fundamentadas 

nos interesses conjuntos dos parceiros de trocas, ao contrário dos interesses puramente 

individuais das instituições de negócios. 

Já o valor compartilhado parte da premissa “fazer bem, fazendo o bem” e enfatiza a 

criação de valor e seu principal enfoque é que a competitividade de uma empresa e a saúde 

social das comunidades ao seu redor são mutuamente dependentes (PORTER; KRAMER, 

2011). E diante de muitos exemplos de sucesso de iniciativas para o fortalecimento de 

comunidades que trouxeram crescimento dos negócios para empresas, cita-se a AIRBNB. 

É importante ressaltar que o valor não é apenas criado ou transferido, porém 

percebido e distribuído através de um processo (EDWARD;  CYRUS, 1993). E essa 

perspectiva é o valor percebido possui um modelo com quatro componentes: 1) valor de 

aquisição é o benefício (relativo aos custos monetários) os consumidores acreditam que estão 

adquirindo um serviço; 2) valor da transação é o prazer obtido ao tomar vantagem de um bom 

preço; 3) valor em uso é o utilitário derivado do uso ou consumo o serviço; e 4) valor de 



30 

 

resgate é o benefício residual no momento da troca ou rescisão (PARASURAMAN; 

GREWAL, 2000). 

Ou seja, o valor percebido do serviço refere-se à experiência dos clientes da oferta 

total da empresa prestadora de serviços, incluindo mercadorias, atividades e, com o tempo, o 

relacionamento entre a empresa e o cliente (HEINONEN et al., 2010). Essa percepção do 

valor pelo usuário depende principalmente dos componentes do valor do serviço que 

compreende indicadores como elementos cognitivos (LIN et al., 2005) e componentes 

afetivos (RUIZ et al., 2008). Em uma combinação desses indicadores, ocorrerá a influência 

na percepção do valor do serviço e este, pode afetar a satisfação do cliente e a intenção de 

recompra (PADILLA et al., 2017). 

E este processo de formação de valor (criação, transferência e percepção) se manifesta 

na conversão em vantagem competitiva conjunta para as empresas envolvidas em diferentes 

formas de parcerias estabelecidas. Porém, ainda persistem questões pendentes (ETGAR, 2008), 

a exemplo de como o valor é cocriado no uso e no consumo, quando ocorre a cocriação de valor 

e quais operações envolvidas na coprodução são favoráveis à cocriação de valor. Talvez o valor 

seja o conceito com maior problema de definição e ilusão do marketing e gerenciamento de 

serviços (CARÚ; COVA 2003). 

Como o valor é um processo abrangente, surgem problemas ontológicos. Sem uma 

definição da base de criação de valor, o valor deve ser tratado como um conceito que possa ser 

percebido e construído distintamente por vários atores, como fornecedor e cliente. 

Fundamentada a essas ideias conflitantes, observa-se a dificuldade em descrever a natureza do 

valor que interligado a definição criação de valor, nota-se como um processo expansivo, e a 

cocriação se torna uma metáfora - tudo é cocriação, todo mundo cocria - isso não permite novos 

desenvolvimentos analíticos (GRÖNROOS; VOIMA 2013). 

Logo, ao considerar o apresentado, faz-se necessário distinguir e relacionar esses termos 

para a progressão deste campo teórico de estudo. Por meio do quadro 1 se apresenta uma síntese 

das ações necessárias como meios de construção dos termos valor, cocriação e coprodução, 

bem como os autores que abordam na literatura. 



31 

 

Quadro 1 – Síntese Teórica 

Termos Conceito Ações Processuais Presentes Autores 

Coprodução 

Serviços como processos produzidos e consumido em um único local. 

Denota a participação através do co-design ou inventividade 

compartilhada na criação da oferta que ocorre durante o processo de 

produção e antes do uso. 

- Envolvimento dos usuários 

PRAHALAD; RAMASWAMY, 2000; WILLIAMS; 

KANG; JOHNSON, 2015; MORAIS; SANTOS, 

2015;  

- Participação do cliente ETGAR, 2008; RUSSO-SPENA; MELE, 2012 

- Cocriação VOORBERG et al., 2015 

Cocriação 
Refere-se ao processo onde os provedores incluem outros atores para criar 

novos produtos e/ou serviços. 

- Envolvimento dos usuários 

GRÖNROOS, 2011; GEBAUER; WORCH; 

TRUFFER, 2012; YI; GONG, 2013; VOORBERG; 

BEKKERS; TUMMERS, 2015; CHANG; TAYLOR, 

2016; DONG; SIVAKUMAR, 2017; RASOOL; 

KOOMSAP; COSTA, 2017; MAINARDES; 

TEIXEIRA; ROMANO, 2017. 

- Participação do cliente 
RUSSO-SPENA; MELE, 2012; IND; IGLESIAS; 

SCHULTZ, 2013; OERTZEN et al., 2018 

- Experiência do cliente PRAHALAD; RAMASWAMY, 2000 

- Interação de empresa e cliente 
GRÖNROOS; VOIMA, 2013; FRANCE; 

MERRILEES; MILLER, 2015. 

- Serviço social 
EDVARDSSON; TRONVOLL; GRUBER, 2011; 

SPOHRER; MAGLIO, 2008; VARGO et al., 2008 

- Engajamento do cliente 

MUSTAK; JAAKKOLA; HALINEN 2013; 

OERTZEN; ODEKERKEN-SCHRÖDER; BRAX; 

MAGER, 2018; ZHANG; LU; TORRES; CHEN, 

2018 

- Interação dos atores RAMASWAMY; OZCAN, 2018. 

Valor 

 

Tem suas bases no valor decorrente da experiência, ou seja, ocorre no uso 

e na experiência vivenciada e percebida. Capaz de incluir novas ideias ou 

abordagens propostas por compradores e fornecedores que podem ser 

aplicados aos problemas e imprevistos ou ainda resultados que se 

pretendem alcançar. 

- Experiência relativística 

interativa 
BAUMANN; MEUNIER-FITZHUGH, 2014. 

- Relacional 

CLAYCOMB et al., 2001; DAYASINDHU, 2002; 

BONNER; WALKER, 2005; CHIEN; CHEN; HSU, 

2012 

- Uso EGGERT; ULAGA; FROW; PAYNE, 2018. 

- Individual SCHWARTZ, 1990, 1994 

- Conjunto EDWARD;  CYRUS, 1993 

- Social HAASE, 2021. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Gaby%20Odekerken-Schr%C3%B6der
https://www.emerald.com/insight/search?q=Saara%20A.%20Brax
https://www.emerald.com/insight/search?q=Birgit%20Mager
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- Compartilhado PORTER; KRAMER, 2011. 

- Percebido 
LIN et al., 2005; RUIZ et al., 2008; HEINONEN et 

al., 2010; PADILLA et al., 2017. 

- Transacional 

FLINT, WOODRUFF; GARDIAL, 2002; 

PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004; WILLIAMS; 

NAUMANN, 2011; SMITH, 2013. 

- Experiência dos clientes HEINONEN et al., 2010; KOMULAINEN, 2014. 

Cocriação de valor 

Depende dos níveis de interação entre o cliente e o fornecedor no processo 

de cocriação ou coprodução, decorrentes de relacionamentos mutuamente 

benéficos. Pode proporcionar melhor experiência de serviço ou 

desenvolver um novo produto ao propor novas ofertas juntamente com os 

usuários em decorrência do processo conjunto de desenvolvimento e 

produção de serviço/produto. É determinado apenas pelo cliente durante o 

processo de consumo. 

-Envolvimento do cliente 

WILLIAMS, 2012; JAAKKOLA; ALEXANDER, 

2014; THYNE; HEDE, 2016; WALMSLEY, 2013, 

ALIMAMY; NADEEM, 2021. 

- Experiência do cliente 

WILLIAMS; KANG; JOHNSON, 2015; 

ZOLKIEWSKI; STORY; BURTON; CHAN; 

GOMES; HUNTER-JONES; O’MALLEY; 

PETERS; RADDATS; ROBINSON, 2017. 

Experiência autêntica TAYLOR, 2001; ALIMAMY; NADEEM, 2021. 

-Consumo colaborativo CHAGAS; AGUIAR, 2020. 

- Interação de empresa e cliente 

- Interação em serviços 

LAUD; KARPEN, 2017; 

SVINGSTEDT; CORVELLEC, 2018. 

- Participação do cliente 
COSSÍO-SILVA; REVILLA-CAMACHO; VEGA-

VÁZQUEZ; PALACIOS-FLORENCIO, 2015. 

- Colaboração entre atores 

- Processos colaborativos em 

serviços 

- Colaboração entre usuários 

finais e organizações 

JAAKKOLA; HAKANEN, 2013; 

KOHTAMÄKI; RAJALA, 2016; 

NARDELLI; BROUMELS, 2018. 

- Envolvimento no serviço SHAMIM; GHAZALI; ALBINSSON, 2017. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa bibliográfica.



33 

 

2.2.1 Antecedentes da cocriação de valor 

 

A participação do cliente destaca-se como condição importante para a cocriação de valor 

(BENDAPUDI; LEONE, 2003) ou envolvimento do cliente (KRISTENSSON; MATTHING; 

JOHANSSON, 2008) com suporte na Lógica Dominante de Serviço – LDS (VARGO; LUSCH, 

2008). Dessa forma, ressalta-se que existem antecedentes ou motivadores desta participação do 

cliente e são relevantes para compreensão a respeito do desejo do cliente em participar da 

cocriação de valor (DABHOLKAR; SHENG, 2012). 

Pesquisas anteriores apontaram que para cocriar, os clientes participam, por exemplo: 

oferecendo sugestões para a empresa, propondo ideias inovadoras, compartilhando informações 

e ajudando a outros clientes na utilização de produto ou ainda no auxílio da promoção de 

produtos e marcas por meio do “boca a boca” positivo (AUH et al., 2007).  

Bem como foi observado por outros pesquisadores que este comportamento de 

participação do cliente também pode ser subdividido em quatro fatores: busca por informações, 

compartilhamento de informações, comportamento responsável, e interação pessoal (YI; 

GONG, 2013). E por fim, outro desafio da cocriação de valor é de como proceder na função de 

interação (PAYNE et al., 2008), integração (BARON; HARRIS, 2008), e relacionamentos entre 

as partes interessadas (DOMEGAN; BRINGLE, 2010), para incentivar e facilitar no surgimento 

de novas e criativas ideias para serviços e produtos oferecidos pelas empresas (PURVIS; 

PURVIS, 2012). 

Acrescenta-se ainda aos antecedentes da cocriação de valor a experiência do cliente, o 

esforço cognitivo, de análise, elaboração e memória do cliente (ALBA; HUTCHINSON, 1987) 

acerca do seu conhecimento ético sobre o produto (KLEISER; MANTEL, 1994), ou ainda como 

prontidão para o papel do cliente (AUH et al., 2007) que é de “cocriador” ou um “recurso” 

comparado a um “destinatário” (STENROOS; JAAKKOLA, 2010). 

Essa experiência do cliente é considerada como um recurso diferenciado por localizar-

se na mente do cliente ao interagir com uma empresa (MCCOLL-KENNEDY et al., 2015). 

Então, quanto mais informado, conectado em rede, capacitados e ativos forem os clientes, 

consequentemente irão cada vez mais cocriar valor com a empresa (OJASALO, 2001).  

E para fornecer uma mais abrangente sobre o que impulsiona a cocriação (os 

antecedentes), além da discussão já realizada, é estabelecido um quadro de antecedentes da 

intenção de cocriação do cliente apoiado em estudos empíricos anteriores, no quadro 2. 
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Quadro 2 - Antecedentes da cocriação de valor 
Extrato de estudo Enfoque de pesquisa Partes envolvidas Autores 

Antecedentes de 

cocriação 

Relacionamento 

Interpessoal 

- Prestadores de serviços 

e os clientes. 

BREIDBACH; KOLB; SRINIVASAN, 

2013; NEGHINA; CANIËLS; BLOEMER; 

VAN BIRGELEN, 2014. 

Experiência anterior -Clientes. CHANG; PAN, 2011. 

Capacidades 

coletivas, Intenção 

Estratégica, 

Atualização de 

Serviço. 

- Prestadores de serviços. 
MURTHY; PADHI; GUPTA; KAPIL, 

2016. 

Integração de 

recursos 
- Organização. 

CHAN ET AL., 2010; KAUR SAHI; 

SEHGAL; SHARMA, 2017. 

 

Busca por novidade - Clientes. MOROSAN, 2015. 

Inserção cultural  LAUD; KARPEN, 2016. 

Traços de 

personalidade 
- Clientes. IM; QU; BECK, 2021. 

Inovação e 

Personalização 

percebida 

- Empresa e clientes. 

HEIDENREICH; HANDRICH, 2015; 

MOORMAN; ZALTMAN; DESHPANDE, 

1992. 

Capacidade de 

inovação pessoal 
- Empresa e clientes. SARMAH; RAHMAN, 2018 

A qualidade do 

relacionamento 
- Empresa e clientes. 

TAJVIDI; RICHARD; WANG; HAJLI, 

2018; NADEEM, 2020. 

Interação - Empresa e clientes. 

HEINONEN ET AL., 2010; GRÖNROOS; 

RAVALD, 2011; GRÖNROOS; VOIMA, 

2013; JAAKKOLA; HAKANEN, 2013; 

LAAMANEN; SKÅLÉN, 2014; 

BAUMANN; LE MEUNIER-FITZHUGH, 

2014; POLO PEÑA; FRÍAS JAMILENA; 

RODRÍGUEZ MOLINA, 2014; 

MARCOS-CUEVAS; NÄTTI; PALO; 

BAUMANN, 2016; SHAMIM; 

GHAZALI; ALBINSSON, 2017; LAUD; 

KARPEN, 2017; OLIVEIRA; 

CORTIMIGLIA, 2017; SVINGSTEDT; 

CORVELLEC, 2018; YOON; LEE, 2019. 

Participação - Entre as pessoas. 

IND; IGLESIAS; SCHULTZ, 2013; 

COSSÍO-SILVA; REVILLA-CAMACHO; 

VEGA-VÁZQUEZ; PALACIOS-

FLORENCIO, 2015; OERTZEN ET AL., 

2018. 

Envolvimento 
- Usuários finais. 

(tarefa/produto) 

YI; GONG, 2013; RASOOL; KOOMSAP; 

COSTA, 2017; MAINARDES; 

TEIXEIRA; ROMANO, 2017; OERTZEN 

ET AL., 2018. 

Engajamento - Clientes. 

OERTZEN ET AL., 2018; JAAKKOLA; 

AARIKKA-STENROOS, 2018; ZHANG; 

LU; TORRES; CHEN, 2018. 

Comunidades de 

inovação colaborativa 

- Usuários finais e 

organizações. 

NARDELLI; BROUMELS, 2018; 

AKMAN; PLEWA; CONDUIT, 2018. 

Inteligência 

emocional 
- Vendedores. 

DELPECHITRE; BEELER-CONNELLY; 

CHAKER, 2018. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa bibliográfica. 

 

Acerca do exposto no quadro 2, nota-se diferentes enfoques de pesquisa e contextos 

aplicados como necessários antecessores do processo de cocriação de valor apontados por 

distintos autores. Nestes enfoques, têm-se distintos interessados, neste quesito é importante 

ressaltar que há elementos inerentes apenas aos clientes, outros somente das organizações, no 

entanto, predomina-se os esforços desprendidos entre empresa e clientes. 
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O enfoque possui destaque é a interação entre empresa e cliente, abordado pela maior 

parte dos pesquisadores (HEINONEN et al., 2010; JAAKKOLA; HAKANEN, 2013; 

LAAMANEN; SKÅLÉN, 2014; YOON; LEE, 2019), que mediante seus estudos reconheceram 

que uma condição anterior para o processo criativo ocorrer consiste nessa interação bilateral. 

Também é o antecedente principal adotado no presente estudo, tendo em vista que por 

intermédio dessa atenção mútua que é fornecido suporte efetivo para o ato de cocriar. 

Há ainda pesquisas que indicam que os parâmetros do DART (diálogo, acesso, risco e 

transparência) de Prahalad e Ramaswamy (2004) e variáveis relacionais (confiança, 

compromisso) atuam como antecedentes e incentivam a cocriação com relacionamentos 

significativos e positivos, melhorando assim as atividades de cocriação (CHAKRABORTY, 

2018; 2019). 

Já no quadro 3, é fornecido alguns antecedentes da coprodução encontrados na 

literatura, o qual demonstra que pesquisadores remetem ao mesmo enfoque de pesquisa que na 

cocriação e também demonstra confusão e mistura de conceitos. 

Quadro 3 - Antecedentes da coprodução 
Extrato de estudo Enfoque de pesquisa Partes envolvidas  Autores 

Antecedentes de 

coprodução 

Relacionamento 

interpessoal 

- Do provedor de serviços 

com o cliente. 
WANG; LEE; WU, 2015. 

Participação - Dos consumidores. FISHER; SMITH, 2011. 

Colaboração - Multi-ator. 

KOHTAMÄKI; RAJALA, 

2016; MALSHE; FRIEND, 

2018. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa bibliográfica. 

 

 Nota-se as semelhanças nos quadros 2 e 3 tanto no enfoque de pesquisa como das partes 

envolvidas, de forma que tanto para a cocriação quanto para coprodução ocorrer requerem 

engajamento entre o prestador de serviço e do cliente, esse empenho entre ambos talvez seja o 

fator principal que favorece à similaridade destes processos. No entanto, o aprofundamento 

nestes conceitos demonstra sua distinção (ETGAR, 2008; GRÖNROOS; VOIMA, 2013). 

 

2.2.2 Consequentes da cocriação de valor 

 

A literatura no que tange os consequentes da cocriação de valor para uma empresa 

demonstra uma atenção diferenciada à confiança e lealdade do cliente (AUH et al., 2007). A 

confiança depositada em um parceiro é definida como base de sentimentos gerados e 

demonstrados por meio do cuidado e preocupação (JOHNSON; SWAP, 1982) visto ainda como 

o maior benefício que auxilia as empresas na retenção de clientes e aumento dos lucros 

(REICHHELD; SCHEFTER, 2000).  
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Nessa conjuntura, o engajamento dos clientes na cocriação de valor aumenta a confiança 

do cliente, o que resulta em um relacionamento mais forte entre a empresa e clientes (RAJAH; 

MARSHALL; NAM, 2008). Vargo e Lusch (2004), na LDS, também elucidam que quanto 

maior o grau de envolvimento do cliente em cocriar valor, maior será a confiança entre os 

clientes e o provedor de serviços. Então, a confiança é vista como um facilitador do 

envolvimento do cliente na criação de valor e existe uma relação recíproca entre a cocriação de 

valor e a confiança (SASHI, 2012; BAUMANN; LE MEUNIER-FITZHUGH, 2014).  

Tratada ainda como um aspecto bidimensional, a confiança tem sua base na confiança 

cognitiva e confiança afetiva (PARAYITAM; DOOLEY, 2009). A confiabilidade baseada na 

experiência e desempenho do provedor de serviços, como competência, credencial e 

confiabilidade, é conhecida como confiança cognitiva (JOHNSON; GRAYSON, 2005). Já a 

forma percebida, de natureza subjetiva, fundamentada em sentimentos, emoções e humores do 

outro, é a confiança afetiva (ZUR; LECKIE; WEBSTER, 2012). No entanto, ambas são 

importantes tomadas de decisão com possíveis riscos. 

Além de proporcionar a confiança do cliente, este envolvimento do cliente na cocriação 

de valor também é favorável para auxiliar as empresas em compreender e satisfazer melhor as 

necessidades do cliente (AUH et al., 2007). E a satisfação do cliente é um dos fatores mais 

relevantes na avaliação da qualidade e serviço durante o desenvolvimento de um novo produto, 

especialmente para customizado desenvolvimento de produtos (DU; JIAO; TSENG, 2006).  

Os clientes estão dispostos a pagar mais por produtos que atendem às suas preferências 

individuais, experiências, estilos, necessidades ou expressões (LI et al., 2014). Dessa forma, 

como o envolvimento entre e empresa e cliente permite que haja maior personalização na oferta 

de produtos e serviços, o próprio cliente é capaz de modificar pessoalmente certos elementos 

que compõem o produto, se envolvendo na fase de co-design e torná-la uma experiência mais 

pessoal (MERLE; CHANDON; ROUX, 2008). 

As experiências personalizadas dos clientes podem ser cocriadas e gerenciadas pelo 

aproveitamento de suas competências, e constituem base para relações confiáveis de longo 

prazo entre o cliente e o provedor de serviços (SICHTMANN, 2007). Já que os clientes não são 

mais considerados receptores passivos de serviços, mas coprodutores e cocriadores de emoções 

expressas, este papel da confiança é fundamental (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004). 

Portanto, quanto mais os clientes se envolvem na obtenção de produtos e serviços 

personalizados, maior é a certeza de manter relacionamento contínuo entre eles.  

Diante esse contexto, na ótica de um provedor de serviços, ao construir um bom 

relacionamento com seus clientes, obtém-se vantagem competitiva diante dos concorrentes e 
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também uma participação maior no mercado em decorrência dessas relações amigáveis, boca a 

boca positivo e valor relacional em termos de respeito e comunicação (YOON et al., 2004). 

Além da discussão já realizada, no quadro 4 é observado os consequentes da cocriação 

do valor de estudos empíricos da literatura consultada. 

Quadro 4 - Consequentes da cocriação de valor 

Extrato de estudo Enfoque de pesquisa 
Partes 

envolvidas 
Autores 

Consequentes da 

cocriação de valor 

Personalização, valor relacional, e 

recomendação. 
- Clientes. 

KAUR SAHI; SEHGAL; SHARMA, 

2017. 

Valor orientado a objetos, valor auto-

orientado, valor social orientado para 

a marca. 

- Empresas. 

LAUD; KARPEN, 2016. 

Confiança. - Clientes. 
KAUR SAHI; SEHGAL; SHARMA, 

2017; BENTZEN, 2020. 

Futura intenção de cocriação. - Clientes. FULLER, 2009. 

Intenção de adoção de novos serviços. - Clientes. CHANG; PAN, 2011. 

Intenção de ficar. - Clientes. MOROSAN; DEFRANCO, 2016. 

Intenção de recompra. - Clientes. 

CHOI; CHIU; CHAN, 2016; 

VÁZQUEZ-CASIELLES; 

IGLESIAS; VARELA-NEIRA, 2016. 

Impulsionador da inovação. - Empresas. 

ALVES, 2015; PREIKSCHAS; 

CABANELAS; RÜDIGER; 

LAMPÓN, 2017; BENTZEN, 2020. 

Maior propriedade da solução. -Participantes. BENTZEN, 2020. 

Impulsiona os processos de produção 

que visam diferenciar produtos. 
- Empresas. 

BOAVENTURA; ABDALLA, 

ARAÚJO; ARAKELIAN, 2018. 

Aumento de atenção e o 

memorabilidade da experiência. 
- Clientes. 

CAMPOS; MENDES; VALLE; 

SCOTT, 2016. 

Valor financeiro, consistência na 

qualidade, eficiência de tempo e de 

custo, criatividade/mídia/ ativação de 

comunicação, crescimento da marca. 

- Empresas. 

CHOWDHURY; GRUBER; 

ZOLKIEWSKI, 2016. 

Agilidade da mídia social, vantagem 

competitiva. 
- Empresas. 

CHUANG, 2019. 

Desenvolvimento de novos produtos e 

serviços. 
- Empresas. 

ALVES, 2015; CHUANG, 2019 

Lealdade. - Clientes. 

PEÑA; JAMILENA; MOLINA, 2014; 

COSSÍO-SILVA; REVILLA-

CAMACHO; VEGA-VÁZQUEZ; 

PALACIOS-FLORENCIO, 2015; 

GROTT; CAMBRA-FIERRO; 

PEREZ; YANI-DE-SORIANO, 2019. 

DEKHILIA; HALLEM, 2020. 

Fortalecer o empoderamento e bem-

estar. 
- Clientes. 

DEKHILIA; HALLEM, 2020. 

Melhora a capacidade de adaptação. - Empresas. 

ERIKSSON; LEIRINGER; 

SZENTES, 2017; PREIKSCHAS; 

CABANELAS; RÜDIGER; 

LAMPÓN, 2017. 

Fortalece a pesquisa e inteligência das 

empresas de negócios e, como 

consequência, fortalece sua 

competitividade. 

- Empresas. 

FAGERSTRØM; BENDHEIM; 

SIGURDSSON; PAWAR; FOXALL, 

2019. 

Envolvimento com a marca, apego 

emocional à marca. 
- Clientes. 

HUSSAIN; JING; JUNAID; 

ZAMAN; SHI, 2020. 

Desempenho organizacional por meio 

de sua vantagem estratégica 

aprimorada. 

- Empresas. 

KIM; TRIMI; HONGA; LIM, 2019. 

Oportunidades de empreendedorismo. - Clientes. LE; TARAFDAR, 2009. 

Valor percebido. - Clientes. PEÑA; JAMILENA; MOLINA, 2014. 
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Geração de capacidades ligadas ao 

conhecimento e gestão de 

relacionamento. 

- Empresas. 

PREIKSCHAS; CABANELAS; 

RÜDIGER; LAMPÓN, 2017. 

Geração de ideias externas e internas. 
-Empresas e 

clientes. 

TAGHIZADEH; RAHMAN; 

MARIMUTHU, 2018. 

Fidelidade. - Clientes. 

CAMBRA-FIERRO; PEREZ; 

GROTT, 2017; GROTT; CAMBRA-

FIERRO; PEREZ; YANI-DE-

SORIANO, 2019. 

Boca a boca positivo (WOM). 
 

- Cientes. 

VÁZQUEZ-CASIELLES; 

IGLESIAS; VARELA-NEIRA, 2016; 

CAMBRA-FIERRO; PEREZ; 

GROTT, 2017; GROTT; CAMBRA-

FIERRO; PEREZ; YANI-DE-

SORIANO, 2019. 

Satisfação. - Clientes. 

VEGA-VAZQUEZ; REVILLA-

CAMACHO; COSSIO-SILVA, 2013; 

VÁZQUEZ-CASIELLES; 

IGLESIAS; VARELA-NEIRA, 2016; 

CAMBRA-FIERRO; PEREZ; 

GROTT, 2017; KAUR SAHI; 

SEHGAL; SHARMA, 2017; GROTT; 

CAMBRA-FIERRO; PEREZ; YANI-

DE-SORIANO, 2019; HUSSAIN; 

JING; JUNAID; ZAMAN; SHI, 2020. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa bibliográfica. 

 

O quadro 4 visa expor os estudos que analisam as consequências do comportamento de 

cocriação na perspectiva do cliente, das empresas e dos participantes inerentes ao serviço 

prestado ou produto adquirido. Permitindo-se afirmar, por exemplo, que existe uma relação 

positiva entre cocriação de valor, fidelidade, lealdade, satisfação e intenção de recompra do 

cliente. Possibilita verificar ainda que conforme a participação do cliente aumenta, sua 

motivação e o compromisso com a cocriação também aumenta (VEGA-VAZQUEZ; 

REVILLA-CAMACHO; COSSIO-SILVA, 2013).  

Estes resultados dos estudos sugerem que as empresas de serviços fomentem a 

participação ativa dos clientes no processo de criação de valor para alcançar resultados 

positivos, pois influencia diretamente na retenção de clientes e na rentabilidade. Assim como o 

contato mais próximo com os clientes e a disponibilidade de seus conhecimentos favorece o 

desenvolvimento de soluções que atendam às suas próprias necessidades, pois a cocriação de 

valor proporciona novas formas de perceber e resolver problemas e ainda novas formas de 

interagir com as diversas partes interessadas presentes (MAINARDES et al., 2011). Por isso, 

esses processos de cocriação também estimulam a retenção de clientes nos processos de 

comercialização (PREIKSCHAS; CABANELAS; RÜDIGER; LAMPÓN, 2017). 

Pesquisas apontaram também que por meio da integração das capacidades e 

conhecimentos dos cidadãos, os governos são capazes de reestruturar e relançar os serviços 
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públicos, gerando novos processos, produtos e métodos de prestação de serviços com aptidão 

em impactar em ganhos de eficiência, eficácia e qualidade (ALVES, 2013).  

Enfim, a cocriação de valor é capaz de dotar a empresa de vantagem competitiva por 

meio de serviços personalizados para atender às demandas dos clientes e ainda permitir que a 

empresa reaja mais rapidamente às mudanças externas e ajuste suas ofertas de acordo com o 

mercado (ANDREU et al., 2010; AARIKKA-STENROOS; JAAKKOLA, 2012; CHUANG, 

2019).  
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3 MODELO TEÓRICO E HIPÓTESES  

 

Identificou-se na teoria de gestão que a natureza da cocriação de valor dependente da 

perspectiva do cliente/consumidor, independente da empresa convidá-lo para participar ou não. 

Porém, apesar do produtor gerar valor potencial, a cocriação é percebida no ato do valor em 

uso, ou seja, o usuário quem cria valor para a empresa (GRÖNROOS, 2011). 

Nessa concepção, este estudo desenvolveu um modelo integrativo da cocriação de valor 

(figura 5) fundamentado nos modelos de Payne, Storbacka, Frow e Knox (2009), Grönroos 

(2012), Morais e Santos (2015) e Ramaswamy e Ozcan (2020). O modelo de Morais e Santos 

(2015), ver figura 1, propôs um plano de interação entre fornecedor, cliente capaz de gerar a 

cocriação de valor, representado por variáveis que se deslocam a partir das interações ocorridas 

e determinam o espaço da cocriação de valor. Este modelo integrou com o proposto neste estudo 

nos pontos de integração de recursos e engajamento mútuo no campo de cocriação. 

Figura 1 – Modelo Teórico de Cocriação de Valor de Morais e Santos (2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Morais e Santos (2015). 

 

O modelo proposto por Grönroos (2012), observado na figura 2, deriva da combinação 

de categorias de recursos do modelo de marketing interativo e baseia-se na premissa que os 

clientes criam valor por meio do uso e a cocriação de valor ocorre em atividades colaborativas 

durante as interações diretas das partes envolvidas. Este modelo integrou com o proposto neste 
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estudo nos itens de efeito de acessibilidade (físico, mental e virtual) e comunicação interativa 

propostos nas atividades neste modelo de cocriação de valor. 

Figura 2 – Modelo conceitual da cocriação de valor de Grönroos (2012) 

Fonte: Grönroos (2012), tradução nossa. 

 

Já o modelo de Payne et. al (2009), ver figura 3, consiste em quatro componentes 

principais: o processo de criação de valor do cliente (cocriação e a experiência de um 

relacionamento com a marca); o processo de criação de valor do fornecedor (projetar e cocriar 

uma experiência de relacionamento com a marca); encontros onde interações contínuas estão 

envolvidas na criação de experiências; e, o impacto de fontes adicionais de conhecimento da 

marca. Este modelo integrou com o proposto neste estudo nas questões de emoção e inovação 

dos usuários no processo do cliente. 

Figura 3 – Modelo para a experiência da cocriação e relacionamento com a 

marca de Payne et. al (2009) 

Fonte: Payne et. al (2009), tradução nossa. 
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Por fim, a figura 4 consiste no modelo de Ramaswamy e Ozcan (2020) que assegura que 

estruturas-agências interativas precisam ser enquadradas por meio de plataforma interativa e 

em vários níveis de interações em rede onde relacionam a estabilidade e mudança de 

desenvolvimento na promulgação de criação de interação, na busca contínua de eficiência 

empresarial e inovação de oportunidades de criação de valor. Este modelo integrou com o 

proposto neste estudo na ideia da plataforma interativa de capacidades e recursos e em impactos 

valiosos da cocriação de valor. 

Figura 4 – Práticas de experiência de cocriação de valor de Ramaswamy e Ozcan (2020) 

 
Fonte: Ramaswamy e Ozcan (2020), tradução nossa. 

A integração destes modelos buscou analisar o papel do cliente na cocriação e examinar 

a aplicabilidade de uma estrutura de cocriação de valor ao integrar os processos de: integração 

de recursos, engajamento mútuo, emoção, inovação de usuários, efeito de acessibilidade e 

comunicação interativa, todos eles impactando na plataforma interativa de capacidade e 

recursos, observado na figura 5, que por meio da lógica de serviço dominante (SD) permite 

identificar as ações dos clientes bancários que resultam no engajamento para cocriar valor. 
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Figura 5 – Modelo integrativo para cocriação de valor 

 
          Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa bibliográfica. 

 

Neste modelo da figura 5 baseado nas pesquisas efetuadas da literatura é hipotetizado 

que a plataforma interativa de capacidade e recursos é composta pelos processos: interação de 

recursos, engajamento mútuo, emoção, inovação de usuários, efeito de acessibilidade e 

comunicação interativa. Essa inter-relação nas Análises de Equações Estruturais é considerada 

como uma análise fatorial confirmatória, por isso as setas estão dispostas da dimensão para os 

fatores que o compõe, na imagem, são direcionadas para a esquerda. Este modelo indica 

também que a plataforma interativa de capacidade e recursos influencia diretamente nos 

determinantes da percepção da cocriação de valor, e este último promove impactos valiosos de 

resultados experimentados, por isto, as setas apontam para a direita representando um path 

analise. Portanto, pressupõe-se que os impactos valiosos encontram-se influenciados pela 

cocriação de valor e esta é influenciada pela plataforma interativa de capacidades e recursos 

composta pelos fatores antes mencionados. 

As plataformas interativas reúnem artefatos e interfaces físicos e digitais, além de 

pessoas e processos em ambientes construídos de propósito (RAMASWAMY, 2009) são 

direcionadas para acelerar a geração de conhecimento relacional e transformar práticas de 

criação de valor e de resultados valiosos intencionalmente em uma ampla gama de indústrias 

como bens de consumo duráveis, varejo, mídia e tecnologia de negócios e serviços profissionais 

(RAMASWAMY; GOUILLART, 2010) e os atores gerenciais podem agir 
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interdependentemente em plataformas interativas de engajamento tanto como consequências, 

como também com a "intenção de criar resultados de valor ”(FREYTAG et al., 2017 , p. 237). 

Nestas interações em plataformas de criação de valor de experiência em contextos de 

negócios, os gerentes (e as partes interessadas em geral) podem lidar com mais habilidade em 

interações e interdependências complexas, na busca contínua de eficiência empresarial e 

inovação de oportunidades de criação de valor. E os resultados de valor potencial para envolver 

os atores, como experimentados por eles, são gerados a partir de plataformas e recursos de 

criação interacional (RAMASWAMY; OZCAN, 2020). 

O tema “Plataformas de interação de capacidades e recursos” tornou-se um tópico 

central em muitas discussões sobre abordagens para 'economia estratégica' em todo o cenário 

econômico - referindo-se tanto a grandes parcerias interagidas quanto aos sistemas de 

informação técnica que refletem e apoiam suas atividades complexas. (HÅKANSSON et 

al.,2013). Os resultados cocriados por meio de um foco interativo na plataformização ocorrem 

tanto no nível das empresas envolvidas na criação interacional conjunta, como no nível 

particular dos indivíduos como agentes dessas empresas, dentro ou fora das organizações, 

dependendo do impacto distribuído dos resultados e o feedback dos efeitos derivados de outras 

agências interativas em outras partes da rede de negócios (RAMASWAMY; OZCAN, 2020). 

A seguir, os demais constructos da figura 5 são explanados e acompanhados de suas 

respectivas hipóteses que serão testadas no próximo capítulo. 

Baseado na lógica SD, clientes e empresas cocriam valor por meio de uma integração 

de recursos (VARGO et al., 2008) que podem ser tangíveis e intangíveis e dentre eles também 

é levado em conta a intensidade da interação das suas variáveis: tecnologias, competências, 

conhecimentos e outros. 

Em um relacionamento, clientes e fornecedores são integradores de recursos 

(EDVARDSSON; TRONVOLL; GRUBER, 2011) e, mesmo considerando o devido valor do 

relacionamento humano, outros recursos também são importantes na cocriação de valor, como 

exemplo, a informação e as tecnologias (STUCKY et al., 2011). Considera-se que o aspecto 

essencial para o cliente em sua capacidade de cocriar valor é a quantidade de informações, 

conhecimentos, habilidades e outros recursos operantes que ele possa acessar (PAYNE; 

STORBACKA; FROW, 2008). Assim, o nível do acesso pode atuar como um catalizador da 

aprendizagem durante o processo de consecução dos objetivos e facilitar a interação, o diálogo 

e o trabalho, promovendo a cocriação de valor (CROWTHER; DONLAN, 2011). Identifica-se 

na teoria de gestão que: 
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H1a: A percepção do cliente sobre haver “integração de recursos e capacidades” está 

positivamente relacionada à explicação estatística da existência/formação do constructo 

“plataforma interativa de capacidades e recursos” em serviços financeiros. 

A cocriação de valor é um processo interativo e dinâmico do ecossistema de serviços 

que vai além da troca de recursos e serviços. Esse processo resulta na colaboração entre as 

organizações e as partes interessadas cocriam sistemas, produtos e serviços (LEONIDOU; 

CHRISTOFI; VRONTIS; THRASSOU, 2018). Ao passo que esta colaboração incide no 

engajamento mútuo e induz à inovação em design de processos e desenvolvimento de 

produtos, por exemplo, pois, o comportamento de ajuda também é característico de clientes 

engajados (BLACK et al., 2014) ao ajudar. O cocriador pode expressar seu interesse e paixão 

pela marca e em contrapartida, fortalecer sua conexão de relacionamento. 

Mesmo quando não há organização ou estrutura de cocriação de valor institucionalizada, 

havendo colaboração, pode fluir naturalmente, já que o envolvimento entre várias partes pode 

apoiar-se na rede de negócios formais e informais (DEY et al., 2019). Por exemplo, o 

engajamento mútuo entre agentes e/ou instituições financeiras não é claramente definida por 

regulamentos institucionais e a literatura considera a estrutura formalizada e institucionalizada 

como uma necessidade para o serviço no ecossistema (AKAKA et al., 2015; VARGO; LUSCH, 

2017). Além disso, a natureza da interação e seus resultados são mutativos por natureza e 

identificam-se junto à evolução do ecossistema (BABU et al., 2020). Dessa forma: 

H1b: A percepção do cliente sobre haver “engajamento mútuo” está positivamente 

relacionada à explicação estatística da existência/formação do constructo “plataforma interativa 

de capacidades e recursos” em serviços financeiros. 

A emoção é a utilidade derivada dos sentimentos ou estados afetivos que um produto 

pode gerar (SWEENEY; SOUTAR, 2001). Dessa maneira, as respostas dos clientes são dotadas 

de emoções e conhecidas por influenciarem o comportamento do consumidor (BUTCHER et 

al., 2016). Da mesma forma que a sensação gerada por uma marca pode produzir fontes 

significativas de valor para o consumidor (SWEENEY; SOUTAR, 2001). A emoção é derivada 

de diversas fontes, incluindo fontes relacionais, bem como prazer (SMITH; COLGATE, 2007) 

que pode ser influenciado pela participação no comportamento de cocriação.  

Essa participação em uma variedade de comportamentos ativos de cocriação podem 

fornecer novas fontes de prazer para o cliente (IND et al., 2019), e pode permitir o cliente 

aprofundar as conexões relacionais com a marca e consequentemente aprimora as percepções 

de valor emocional do cliente (PAYNE et al., 2009). 
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Logo, trabalhando com a marca e fontes adicionais ao relacionamento, é proporcionado 

um maior valor emocional aos clientes. E ao observar a influência do comportamento no 

desenvolvimento de produtos e serviços da empresa, há potencial para o cliente engajado e 

apaixonado (HOLLEBEEK et al., 2014) para obter verdadeiro prazer neste processo. Além 

disso, o feedback e sua natureza avaliativa, em que clientes entusiasmados expressam 

sentimentos à marca, também podem aumentar a emoção do cocriador.  

A opção de o cliente em poder fornecer feedback para a empresa serve para manter e 

melhorar a conexão entre ambos, provocando processamento empático do cocriador capaz de 

aumentar a percepção de proximidade (LIU; GAL, 2011) e levar ao aumento do valor 

emocional. Bem como, o comportamento de advocacia originalmente emocional (FRANÇA et 

al., 2018), onde o cliente fornece recomendações da marca para os outros, além de proporcionar 

satisfação emocional ao compartilhar informações valiosas (DICHTER, 1966). 

Esse ato do cliente defender a marca pode ativar respostas emocionais de cumprir 

necessidades recíprocas (ROSENBAUM; MASSIAH, 2007), e proporcionar uma fonte 

adicional da qual provém sentimento de emoção (FRANCE; GRACE; IACONO; CARLINI, 

2020). Dessa forma, supõe-se que: 

H1c: A percepção do cliente sobre haver “emoção” está positivamente relacionada à explicação 

estatística da existência/formação do constructo “plataforma interativa de capacidades e 

recursos” em serviços financeiros. 

Com base na lógica SD, a inovação de usuários pode ser vista como a reconstrução de 

diversos recursos, o que cria novos recursos benéficos para a rede de atores no processo de 

cocriação de valor. A este respeito, a visão ampliada da inovação social enfatiza as redes de 

ator para ator, liquefação de recursos e criação de identidade para facilitar a cocriação de valor 

que podem potencialmente ter sucesso e sustentar a inovação social (LUSCH; VARGO, 2014).  

A participação é uma condição necessária para a inovação de usuários (VOORBERG; 

BEKKERS; TUMMERS, 2015). Onde considera-se a tecnologia como um recurso operante 

constituído de recursos dinâmicos, como conhecimentos e habilidades que influenciam a 

cocriação de valor e subsequente inovação (AKAKA; VARGO, 2014).  

Porém, é a abordagem de multi-ator nos ecossistemas para cocriação que é considerada 

e consiste em aspectos importantes de co-desenvolvimento e inovações de usuários (BABU et 

al., 2020). Nesse paradigma, a inovação social, muitas vezes envolve multi-atores que 

desenvolvem e sustentam novos serviços, incluindo a melhora na qualidade de vida das pessoas 

(BABU et al., 2020). No entanto, a inter-relação requerida para a inovação de usuários pode 

não ser linear por natureza (VOORBERG et al., 2015). Pressupõe-se: 
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H1d: A percepção do cliente de haver “inovação de usuários” em sua interação nos serviços 

financeiros, está, de modo positivo, estatisticamente relacionada a existência/formação do 

constructo “plataforma interativa de capacidades e recursos”, em serviços financeiros. 

As empresas procuram tornar-se acessíveis para os consumidores em suas esferas de 

ação diárias com o objetivo de envolvê-los em interações e conversas (BIRAGHI; GAMBETTI, 

2017). Propor conversas é a capacidade da empresa em compartilhar conteúdos significativos 

para a rotina dos consumidores, aproveitando sua vontade de criar conteúdos por conta própria 

e de se envolver em um fluxo de comunicação livre sem o perceptível controle pela empresa 

(BIRAGHI; GAMBETTI, 2017). 

O efeito de acessibilidade da marca se difunde por meio da integração de várias 

plataformas de compartilhamento de conteúdo. E a combinação de conteúdo se transforma em 

uma experiência que é cocriada por consumidores, ou também como um ambiente ou iniciativa 

de interação entre a marca e os consumidores podem fazer parte da experiência de 

entretenimento, e fornecer uma ampla acessibilidade da marca, possibilitando o compartilhando 

de valores e ideias (BIRAGHI; GAMBETTI, 2017). 

Ao confrontar a acessibilidade, os profissionais da marca reconhecem que a 

disponibilidade da marca ocorre como uma porta de entrada que coloca a marca ao alcance dos 

consumidores por meio de conteúdos relevantes (BIRAGHI; GAMBETTI, 2017). Tornando-se 

acessível, a empresa atua como um provedor de oportunidades de encontro entre a marca e os 

consumidores (BERRY, 2000; DALL'OLMO RILEY; DE CHERNATONY, 2000; 

PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004), que pode obter clientes engajados em múltiplas ações 

da empresa (JOHANSEN; ANDERSEN, 2012).  

Dessa forma, a acessibilidade da marca contribui para enriquecer experiência do 

consumidor com recursos funcionais (DAVIS et al., 2000; PRAHALAD; RAMASWAMY, 

2004; BRODIE, 2009) que apoiam a vontade dos consumidores em se expressarem e 

produzirem um trabalho imaterial que agregue valor à marca. Diante o exposto, acredita-se: 

H1e: A percepção do cliente sobre haver “efeito de acessibilidade” (física, mental e virtual) 

está positivamente relacionada à explicação estatística da existência/formação do constructo 

“plataforma interativa de capacidades e recursos” em serviços financeiros. 

A comunicação interativa inclui o diálogo entre funcionários de contato e clientes, 

dependendo das atitudes, comportamentos e habilidades de comunicação dos funcionários, o 

que eles dizem e como eles dizem isso. Também é dependente das interações de clientes com 

recursos físicos e itens tangíveis no processo de serviço; interações de clientes com sistemas de 
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vários tipos; e, interações com outros clientes que estão simultaneamente presentes no processo 

do serviço (GRÖNROOS, 1990). 

Dessa forma, entende-se que a comunicação interativa ocorre em situações dialógicas 

de contato entre clientes e funcionários. E ao levar em conta que todos os tipos de interações 

entre clientes e os elementos representativos da empresa também comunicam algo - ou seja, 

que todas as interações são fontes de comunicação (DUNCAN; MORIARTY, 1997) - a 

comunicação interativa deve derivar de situações em que os clientes reagem ao desempenho ou 

à existência de recurso de acessibilidade, incluindo artefatos, processos, sistemas, entre outros 

(GRÖNROOS, 2012). Propõe-se que: 

H1f: A percepção do cliente sobre haver “comunicação interativa” está positivamente 

relacionada à explicação estatística da existência/formação do constructo “plataforma interativa 

de capacidades e recursos” em serviços financeiros. 

 Plataforma interativa e a cocriação de valor em redes de negócios envolvem interações 

mediadas (CALLON, 2016) onde a tradicional “troca” de visões baseadas em marketing 

(VARGO; LUSCH, 2004) são insuficientes para reconhecer o novo dinamismo da “criação” 

por meio de interações. Plataformas interativas podem ser configuradas em qualquer local de 

uma esfera conjunta de criação de valor interacional em qualquer parte do ecossistema. Esses, 

incluem atividades voltadas para o cliente, construção de marca e canal de atividades de gestão, 

fornecedores e atividades logísticas, novos desenvolvimentos de produto-serviço e operações 

internas, estratégia, formulação e execução, talento e gestão de projetos. 

Com base nos elementos teóricos analisados anteriormente, acredita-se que é no 

conjunto de elementos formadores das “plataformas interativas de capacidades e recursos” que 

o valor cocriado é processado, produzido e percebido pelos clientes de serviços. Isso decorre 

do fato de serviços serem sempre coproduzidos/cocriados, onde há elevado envolvimento do 

cliente em processos, recursos e interação. Se assim for, havendo a percepção de que há a 

“plataformas interativas de capacidades e recursos”, ainda que de modo parcial, haverá os 

elementos determinantes de cocriação de valor. Portanto, pressupõe-se que: 

H2: Existe relação estatística causal (positiva) entre a percepção do cliente de haver a 

“plataforma interativa de capacidades e recursos” em serviços financeiros e a percepção de 

haver os elementos “determinantes da cocriação de valor”. 

Estudos apontam que a cocriação de valor promove o aumento da inovação, interpretada 

como o desenvolvimento e realização prática de ideias novas e criativas que geram valor 

agregado dentro um determinado contexto (BOMMERT, 2010; SØRENSEN; TORFING, 
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2011; TORFING; ANSELL, 2017), promovendo experiências de valor em termos de 

resultados e mudanças (ARUNDEL; BLOCH; FERGUSON, 2019). 

Sendo assim, a cocriação pode proporcionar, por exemplo, maior propriedade de 

soluções e percepções de maior qualidade em soluções (VOORBERG; BEKKERS; 

TUMMERS, 2014) devido a participação e capacitação de atores locais (TORFING; 

SØRENSEN; RØISELAND, 2019), pois dessa forma podem exercer influência sobre as 

soluções escolhidas, e tendenciarão a apoiá-los e cumpri-los em maior escala o que for definido 

(VAN THIEL; YESILKAGIT, 2011). 

Outro resultado potencial da cocriação consiste na construção de confiança, definida 

como a vontade de correr o risco de se tornar vulnerável a outra pessoa ou parte na crença de 

que eles cuidarão de seus interesses (MÖLLERING, 2006; FLEDDERUS, 2018). Portanto, a 

confiança como resultado da cocriação, além de funcionar como uma importante estratégia nos 

processos sociais ao permitir redução dos custos de transação e propor operações fluídas, 

também pode desempenhar um papel decisivo no que diz respeito à disposição de se envolver 

em futuros processos de cocriação. Supõe-se então: 

H3: Existe relação estatística causal (positiva) entre a percepção de haver os “determinantes 

da cocriação de valor” em serviços financeiros e a “experiências de valor” (impactos 

valiosos) percebida pelo cliente. 
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4 MÉTODO E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Esta pesquisa se sustenta  no paradigma positivista, que busca a verdade objetiva e usa 

de metodologia explicativa (CRESWELL, 2010) por pressupor uma realidade objetiva e 

estável. Ou seja, preocupa-se com a generalização do conhecimento e a busca de teorias, 

modelos, princípios e leis que permitam conhecer a realidade e prever a ocorrência de 

determinados fenômenos, neste caso, a cocriação de valor. Trata-se de privilegiar um evento 

que possa ser replicado com confiabilidade e ênfase no raciocínio dedutivo, por meio de 

atributos da experiência humana que podem ser mensurados (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Em horizonte transversal (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2009), a abordagem 

do estudo é quantitativa, pois enfatiza o raciocínio dedutivo, as regras da lógica a os atributos 

da experiência humana que podem ser mensurados (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). A 

pesquisa testou teorias da cocriação de valor, examinando a relação entre as variáveis 

observadas na literatura, que foram medidas pelo instrumento de pesquisa desenvolvido, onde 

utilizou-se da estratégia “Survey” por meio da aplicação de questionário para a coleta de dados 

numéricos que pudessem ser analisados por procedimentos estatísticos (CRESWELL, 2010). 

Trata-se da tipologia de pesquisa explicativa, tendo em vista que o presente estudo teve 

como pretensão central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência da cocriação de valor e quais são os impactos dessa experiência para as empresas ou 

para as pessoas que participam desse processo (GIL, 2006). 

Inicialmente, fez-se a Revisão Sistematizada da Literatura (RSL) como estratégia para 

estruturação do referencial teórico, compreensão e consolidação dos conceitos teóricos objeto 

desta pesquisa. Creswell (2010) afirma que a realização da RSL é importante para não perder 

contextos e elementos de análise explorados, como também as dimensões que compõem os 

modelos são construídos até então, apoiado nos esforços anteriores direcionados a 

conceitualizar cocriação de valor e desenvolver modelos (ver PRAHALAD; RAMASWAMY, 

2004; PAYNE et al., 2008, GRÖNROOS, 2011; MORAIS; SANTOS, 2015). 

Conforme descrito na figura 6, a RSL se iniciou com o planejamento da pesquisa 

teórico-empírica, quando foi delineada a questão de pesquisa sobre a teoria antecedente e 

construiu os objetivos de revisão teórica para a construção da pesquisa. O planejamento foi 

orientado à identificação e à explicação das dimensões teóricas da coprodução e cocriação de 

valor na literatura de gestão. Quanto ao problema de investigação teórica, derivou da 

necessidade de desenvolver um modelo teórico integrativo daqueles existentes na literatura de 

gestão.  
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Figura 6 - Fases Adotadas na Revisão Sistemática 

  
Fonte: Adaptado de Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate, Kyriakidou e Peacock (2005). 

 

Após o delineamento da pesquisa para a RSL, do objetivo e da construção do protocolo 

de pesquisa, foram definidos os seguintes termos (strings) de busca: “Co-creation” OR “Co-

production” OR “Value co-creation”. E as áreas delimitadas foram: Business, Management 

and Accounting, Decision Sciences e Operations Research Management Science. 

O levantamento de dados foi realizado em março de 2021 nas bases de dados Scopus e 

Web of Science. Para os artigos indexados à base de dados da Scopus, emergiram 15.291 

documentos. Ao utilizar o tipo de documento somente “Artigos e revisões” constaram 11.182. 

Após a delimitação da área predefinida, o quantitativo de estudos reduziu para 1.725 e por 

último, com os textos na língua inglesa, permaneceram 1.554 artigos e revisões. Após a leitura 

dos títulos, resumos e palavras-chave, restaram 553, com a leitura focal, resultaram 47 artigos 

para a leitura integral do texto. 

Em seguida, foi realizada a pesquisa junto ao indexador Web of Science com os mesmos 

termos de busca, que resultou inicialmente em 12.687 documentos. Conforme o tipo de 

documento “Artigos e revisões” tornaram 9.648. Ao selecionar a área estudada tornam-se 2.174 

pesquisas, e com a restrição de textos em inglês ficaram 2.143 artigos e revisões. Ao realizar a 
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leitura dos títulos, resumos e palavras-chave, permaneceram 474 artigos e revisões, com a 

leitura focal, resultaram 65 artigos para leitura integral do texto. A seleção de artigos junto às 

bases Scopus e Web of Science está sintetizada no quadro 5. 

Quadro 5 - Descrição da busca nos periódicos 

Bases de 

dados 

Busca com os 

termos 

predefinidos 

Artigos e 

Revisões 

Filtro de 

acordo com 

as áreas 

predefinidas 

Língua 

inglesa 

Leitura de 

Títulos, 

Palavras-chave 

e Resumo. 

Leitura 

Integral dos 

Artigos 

Scopus 15.291 11.182 1.725 1.554 553 47 

Web of 

Science 
12.687 9.648 2.174 2.143 474 65 

TOTAL  112 

                Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa bibliográfica. 

 

Já para o desenvolvimento do modelo teórico, a lógica da pesquisa determina-se 

hipotético-dedutiva, partiu-se da teoria da Lógica Dominante do Serviço (LDS), de Vargo e 

Lusch (2004). E desta teoria, destaca-se o pressuposto chave na LDS que consiste nos recursos 

"não ter" valor em si, ao contrário, o valor é criado junto aos clientes quando os recursos são 

usados. A LDS sugere que os sistemas de serviço, que contribuem para a criação de valor, 

incluam empresas, clientes, funcionários e demais parceiros da empresa (VARGO; LUSCH, 

2008). Na cocriação de valor, este envolvimento aprofunda o relacionamento e torna os clientes 

mais fiéis à empresa (MAINARDES et al., 2017). 

Na etapa empírica, a estratégia adotada foi o Survey, de forma que a coleta de dados 

ocorreu por meio da aplicação de questionário elaborado a partir da ferramenta Google forms, 

e o público-alvo consistiu em clientes de bancos tradicionais e fintechs. A escala utilizada foi 

do tipo Likert de 5 pontos para a indicação do grau de concordância e discordância com as 

afirmações, operacionalizada para medir a cocriação do cliente (APÊNDICE I).  

O Alfa de Cronbach assegurou a confiabilidade e a validade dos dados, ao testar as 

relações causais entre as variáveis. Sendo assim, os dados obtidos da pesquisa foram: 

selecionados, codificados, tabulados e analisados estatisticamente.  

Seguidamente, as variáveis foram testadas se possuíam uma distribuição normal, o que 

auxiliou na escolha dos testes estatísticos a serem aplicados. Para isso, utilizou-se o Teste de 

Normalidade Komogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk, com nível de confiança de 95%. Aplicados 

esses testes no questionário e obtendo-se o nível de significância abaixo de 0,05, significa que 

as perguntas não possuem distribuição normal, e nessa pesquisa, 94,64% das variáveis testadas 

não possuem distribuição normal, pois possuem diferença significativa, e por isso, utiliza-se de 

testes não parametrizados. Nas ciências sociais os testes não paramétricos são geralmente 
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utilizados como alternativa aos testes paramétricos para se realizar inferências sobre a amostra 

e a população quando as condições de normalidade e homogeneidade não se verificam. 

Segundo Fávero e Belfiore (2017 p. 357 e 381) o teste U de Mann-Whitney é um dos 

testes não paramétricos mais poderosos, aplicado para variáveis quantitativas ou qualitativas 

em escala ordinal, e tendo como objetivo verificar se duas amostras independentes são extraídas 

da mesma população (verificar a diferença entre dois grupos independentes, exemplo diferença 

por sexo). Trata-se de uma alternativa ao teste t de Student quando a hipótese de normalidade 

for violada ou quando o tamanho da amostra for pequeno. 

Para testar se existe diferença significativa de percepção de dois ou mais grupos, (como, 

por exemplo a faixa etária) foi utilizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis para amostras 

independentes, com nível de significância de 5%. Quando verificadas as diferenças 

significativas entre, pelo menos dois, dos grupos no Teste seguidamente é analisado o post hoc 

usando o método de Bonferroni (FIELD, 2009). 

Por último, foi realizado o teste de correlação rô de Spearman (MARÔCO, 2018), por 

ser uma medida não paramétrica de correlação de postos (dependência estatística entre a 

classificação de duas variáveis). O teste foi realizado para conhecer as correlações ou relações 

existentes entre as respostas dos sujeitos nas variáveis escolhidas.  

A partir do modelo teórico as hipóteses emergiram e foram testadas utilizando as 

Análises de Equações Estruturais (AEE) com auxílio do software AMOS 24.0 (ARBUCKLE, 

2006). E durante o processo de desenvolvimento da análise dos dados utilizou-se também os 

valores de referência de Marôco (2018). 

Ressalta-se ainda que também serão consideradas algumas variáveis do perfil 

socioeconômico dos respondentes nesse contexto de serviços financeiros frente à cocriação de 

valor com vistas em aprofundar a análise. 

 

4.1 Seleção da amostra 

A amostra da pesquisa foi composta por estudantes dos Cursos Superior em Gestão 

Comercial – EaD (195 alunos) e Superior em Gestão Pública – EaD (306 alunos) do Instituto 

Federal de Rondônia (IFRO). Os alunos destes cursos foram selecionados devido ao critério de 

acessibilidade e por possuírem o requisito principal desta pesquisa, relacionamento com 

instituição financeira, e que jovens, por exemplo, são grandes usuários dos serviços de fintechs.  

Após consultar as coordenações destes cursos acerca da quantidade de alunos ativos na turma 

de 2021, obtive o tamanho da população constituída por 501 estudantes. 
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           Para o desenvolvimento da pesquisa foi feito o cálculo do tamanho da amostra segundo 

Silva (1997, p. 135): 

 

 

Onde:  

n = tamanho da amostra; 

Z = O valor da inversa distribuição normal padronizada que depende do nível de 

significância α; 

p = variabilidade positiva (se não tiver elementos de pesquisas anteriores sobre a 

variabilidade p use p=0,5); 

q = variabilidade negativa; 

N = tamanho da população; 

E = precisão ou erro. 

Para a realização da pesquisa toma-se um nível de confiança de 95% e uma margem de 

erro de 3,60%, verifica-se suficiente uma amostra de 300 respondentes do total de 501 pessoas. 

Para a determinação do tamanho da amostra foram utilizados os critérios de Silva (1997, p. 135) 

e o auxílio da ferramenta em Excel, utilizando-se os números do quadro 6. 

Quadro 6 – Elementos do cálculo de tamanho amostral 
Nível de 

Confiança 

População 

(N) 

Variabilidade 

(p) 

Erro (E) Valor (Z) n Tamanho 

mínimo 

95,00% 501 0,5 3,60% 1,96 299,15 300 

Fonte: Adaptado de Silva (1997). 

 

4.2 Instrumento de pesquisa 

Neste processo de construção do instrumento (ver quadro 7), é importante esclarecer 

que o âmbito da plataforma interativa de capacidades e recursos constitui-se dos constructos: 

Integração de recursos, engajamento mútuo, emoção, inovação de usuários, efeito de 

acessibilidade e comunicação interativa.

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 +  𝑍2𝑝𝑞 
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Quadro 7 – Construção do instrumento de pesquisa 

Constructos Variáveis Escala Autor 

Integração de recursos  

 Conhecimento 

(P3) 

 Tecnologia (P4) 

 Competência (P5) 

 Recursos (P6) 

 

3) A minha instituição financeira considera a minha opinião acerca do serviço financeiro 

realizado. 

4) A minha instituição financeira procura se atualizar no que tange a tecnologia para 

proporcionar um serviço mais eficiente. 

5)A minha instituição financeira dispõe de profissionais diferenciados para oferecerem 

melhores atendimentos aos clientes. 

6) A minha instituição financeira utiliza eficientemente os seus recursos para fornecer um 

serviço de qualidade aos clientes. 

Morais e 

Santos 

(2015) 

Engajamento mútuo 

 Comportamento 

de ajuda (P7) 

 Colaboração em 

serviços (P8, P10) 

 Colaboração em 

sistemas (P9) 

7) Eu colaboro com a minha instituição financeira de alguma forma. 

8)Percebo que minha instituição financeira procura colaborar comigo quando preciso. 

9) A minha instituição financeira busca atender às necessidades individuais de cada cliente. 

10) A minha instituição financeira se empenha em dispor de atendimento humanizado aos 

clientes. 

Emoção 

 Recomendação 

(P11) 

 Prazer (P12, P14) 

 Feedback (P13) 

11) A minha instituição financeira forneceu uma boa experiência geral, além do benefício 

funcional. 

12) Eu sinto um apego à minha instituição financeira. 

13) Eu estou satisfeito(a) com a minha instituição financeira. 

14) Eu me sinto feliz no que diz respeito à minha instituição financeira. Payne, 

Storbacka, 

Frow e 

Knox (2009) 

Inovação de Usuários 

 Criação de 

identidade (P16) 

 Participação (P15, 

P18) 

 Recursos 

dinâmicos (P17) 

 

15)Eu procuro oportunidades para participar ativamente na minha instituição financeira. 

16) A minha instituição financeira valoriza minhas ideias para promover melhorias nos 

serviços. 

17) A minha instituição financeira permite que eu a forneça opiniões inovadoras. 

18) Eu busco colaborar com a minha instituição financeira para que ela ofereça melhores 

serviços. 

Efeito de 

acessibilidade 

 Compartilhamento 

de ideias (P19) 

 Interação entre 

empresa e cliente 

(P20) 

 Disponibilidade 

(P21, P22) 

19) Eu participo de atividades relacionadas a minha instituição financeira.   

20) Eu consigo contactar facilmente a minha instituição financeira. 

21)Minha instituição financeira me fornece diferentes opções para ter acesso ao serviço. 

22) A minha instituição financeira procura facilitar meu acesso aos serviços e produtos 

oferecidos por ela. 

Groonros 

(2012) 
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Comunicação 

interativa 

 Diálogo (P23) 

 Interações entre 

clientes (P24) 

 Interações dos 

clientes nos 

processos (P25, 

P26) 

 

23) Eu gosto de saber mais sobre a minha instituição financeira. 

24) Eu falo com meus amigos sobre a minha instituição financeira. 

25)A minha instituição financeira promove um atendimento personalizado. 

26) A minha instituição financeira procura ouvir minha opinião/sugestão acerca dos seus 

serviços oferecidos. 

Impactos Valiosos 

 

 Satisfação (P27) 

 Disposição em 

colaborar (P28, 

P29) 

 Apego (P30) 

 

27) Estou satisfeito com minha instituição financeira. 

28) Eu participo das pesquisas de opinião que minha instituição financeira promove. 

29) Eu participarei de novas pesquisas que minha instituição financeira propor. 

30) Eu elogio os serviços da minha instituição financeira para meus familiares e amigos. 

Ramaswamy 

(2020) 

Determinantes da 

percepção da 

cocriação de valor 

 Comportamento 

de participação 

(P31 à P34) 

31) Procuro informações sobre os serviços junto da empresa, online ou offline 

32) Durante a prestação do serviço ou sempre que entrar em contato eu forneço as 

informações apropriado e necessário para garantir uma boa prestação de serviços. 

33) Durante a prestação do serviço ou sempre que entro em contato com a empresa, eu 

realizo o que é pedido de mim. 

34) Durante a prestação do serviço ou sempre que entrar em contacto com a empresa, tenho 

uma atitude agradável para com os funcionários da empresa. 

Yi e Gong 

(2013) 

 Comportamento 

de cidadania (P35 

à P38) 

35) Eu dou a minha opinião e ideias sobre o serviço para a empresa, seja online ou offline. 

36) Eu dou conselhos sobre o serviço a outros consumidores. 

37) Eu recomendo a empresa para outros consumidores. 

38) Eu tenho uma certa tolerância em relação a possíveis falhas no serviço da empresa. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa bibliográfica. 
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Para operacionalizar e teorizar os construtos, empregou-se das variáveis do quadro 7 e 

os 08 constructos foram então adaptados de acordo com o objetivo do estudo atual. 

O questionário foi submetido à validação a partir do pré-teste, trazendo validade de face 

e de constructos. O instrumento final consistiu em um total de 43 itens, incluindo quatro 

questões demográficas que permitem compreender certas características básicas de um público, 

como gênero, idade, renda, e nível de escolaridade.  

 

4.3 Procedimento de coleta de dados 

Para coletar os dados dos alunos dos cursos de Gestão Comercial e Gestão Pública EaD 

do IFRO, primeiramente foi enviado ao Diretor Geral do Instituto um termo de apresentação de 

autorização para aplicação do questionário (Anexo I). 

Munida desta autorização, disponibilizei o endereço de acesso ao questionário realizado 

no Google Forms aos coordenadores dos cursos e eles dispararam nos e-mails dos alunos para 

que respondessem. Os participantes foram recrutados após lerem o termo de consentimento e 

decidirem participar da pesquisa. O questionário foi ajustado para que não fosse possível marcar 

nenhuma ou mais de uma resposta, e dessa forma, não existiram respostas inválidas.  

O pré-teste foi aplicado para 50 respondentes, o qual foi analisado e submetido ao 

Coeficiente Alfa de Cronbach, obtendo o valor de 0,973, considerado como muito alto (α > 

0,90). O qual permitiu confirmar que o formulário satisfaz ao requisito de mensuração 

pretendida (CUNHA; NETO; STACKFLETH, 2016). Considerando que o valor estimado pelo 

Alfa está entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1, maior é a fidedignidade das dimensões do 

constructo.  

A análise executada possibilitou aplicar o questionário definitivo por um período de 15 

dias, totalizando um número final de 302 respondentes, dos quais 162 pertenciam ao Curso 

Superior em Gestão Pública – EaD e 140 eram alunos do Curso Superior em Gestão Comercial 

– EaD. O percentual de respostas representou 59,88% da população, o qual é considerado parte 

significativa do universo da presente pesquisa. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo, apresenta-se a análise dos dados coletados e os resultados obtidos a partir 

deles. Primeiramente, foi aplicado o teste de confiabilidade Alfa de Cronbach para validar o 

questionário em sua totalidade, considerando os 302 respondentes; obtendo o valor de Alfa de 

0,969 como se mostra na tabela 1. 

Tabela 1 – Estatísticas de Confiabilidade do questionário 

Alfa de Cronbach Nº de itens 

,969 36 
       Fonte: Resultados da pesquisa com o uso do SPSS. 

 

5.1 Dados do questionário 

Os dados em análise revelam na figura 7 quais são os bancos utilizados pelos 

respondentes. Nota-se que a maior parte é cliente do banco tradicional Banco do Brasil o qual 

corresponde a 37,1%, seguido pela fintech Nubank, 24,8%. Apesar dos dois primeiros bancos 

divergirem na categoria, o terceiro e o quarto banco dos respondentes seguem com os 

tradicionais, Caixa Econômica e Banco do Bradesco, respectivamente. 

Figura 7 – Identificação dos bancos utilizados 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos resultados da pesquisa. 

Dessa forma, observa-se na figura 3 que a maior parte destes estudantes utilizam bancos 

tradicionais. O que demonstra que o banco tradicional ainda se mantém competitivo, porém, 

não significa que a minoria destes estudantes possua bancos digitais, pois houve respondentes 
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que informalmente comunicaram que haviam respondido na categoria banco tradicional, 

porém, possuía mais de um banco/ fintech. 

5.2 Dimensão demográfica – Perfil dos respondentes 

A partir dos resultados foi possível caracterizar os perfis dos respondentes os quais são 

observados na tabela 2. 

Tabela 2 – Perfil dos respondentes 

Gênero Frequência Porcentagem 

Feminino 219 73% 

Masculino 83 27% 

Total 302 100% 

Faixa etária Frequência Porcentagem 

Entre 18 – 25 65 22% 

Entre 26 – 31 71 24% 

Entre 32 – 40 119 39% 

Entre 41 – 50 37 12% 

Acima de 51 10 3% 

Total 302 100% 

Grau de escolaridade Frequência Porcentagem 

Ensino Médio 119 39% 

Nível Superior 183 61% 

Total 302 100% 

Renda familiar Frequência Porcentagem 

Até 2 salários mínimos 147 49% 

Entre 2 e 4 salários mínimos 94 31% 

Entre 4 e 10 salários mínimos 50 17% 

Entre 10 e 20 salários mínimos 10 3% 

Mais de 20 salários mínimos 1 0% 

Total 302 100% 

      Fonte: Elaborado pela autora a partir dos resultados da pesquisa. 
 

Na tabela 2, visualiza-se que a maioria dos pesquisados estão na faixa etária de 32-40 

anos (39%) seguido da faixa entre 26-31 (24%). Nota-se que se tratam de pessoas com maior 

experiência mercadológica e pretensões financeiras mais consistentes. 

Mais da metade dos entrevistados já possui outro Curso Superior (60,6%). Isso 

demonstra que a amostra tem pesquisados que está em busca de capacitação constante e que se 

preocupam com o futuro, incluindo o assunto de finanças. 

As proporções de entrevistados do sexo masculino e feminino são bastante divergentes 

com 27,5% e 72,5% respectivamente. Esses dados da amostra demonstram que o gênero 

feminino está mais interessado nesta área de atuação e maior representativa na análise. 
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Por último, acerca dos dados demográficos, obtém-se que quase 50% dos respondentes 

possuem menor renda, equivalente até 2 salários mínimos. O que demonstra se tratar de um 

público de baixo impacto para as instituições financeiras. 

Cabe também ressaltar o curso em que o estudante está matriculado e observa-se um 

quantitativo equilibrado - Cursos Superior em Gestão Comercial – EaD, com 46%, e Superior 

em Gestão Pública – EaD, com 54%. 

   

5.3 Principais resultados 

Terminada a análise descritiva realizou-se uma análise comparativa para aprofundar a 

interpretação do modo de pensar dos membros da população. Para conhecer a opinião dos 

respondentes agrupados em  02 (dois) grupos, segundo o tipo de banco aplicou-se o teste não-

paramétrico  U de Mann-Whitney com o qual obteve-se diferença significativa na pergunta 28 

(Eu participo das pesquisas de opinião que minha instituição financeira promove) do 

questionário analisado pela autora (ver tabela 3). 

Tabela 3 – Teste U de Mann-Whitney na pergunta 28 

Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

A distribuição de 28. Eu participo 

das pesquisas de opinião que minha 

instituição financeira promove. é 

igual nas categorias de 2. Conforme 

a resposta acima marcada, marque 

abaixo qual é a categoria em que ele 

se encaixa: 

Amostras 

Independentes de 

Teste U de Mann-

Whitney 

0,000 Rejeitar a hipótese nula. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos resultados da pesquisa com o uso do Excel. 

Como é possível observar, existe diferença estatisticamente significativa dos 

respondentes em relação à pergunta 28 com um nível de significância de 0,000, o que permitiu 

a autora rejeitar a hipótese nula. 

No intuito de favorecer a compreensão, a autora recorreu às tabulações cruzadas, método 

utilizado como ferramenta para apoiar a interpretação da comparação entre os dados e suas 

respectivas estimativas (XAVIER; CECÍLIO; LIMA, 2010). Distintas estatísticas podem ser 

calculadas e utilizadas para se avaliar a qualidade dessa ferramenta por meio de dados da 

tabulação cruzada, por exemplo, a variável emoção entre os dados medidos e estimados. 

Na tabela 4, no que diz respeito à disposição em participar de pesquisa de opinião 

oferecida pela instituição financeira, demonstra-se que os clientes da Fintech, participantes da 

amostra, são mais inclinados em colaborar, levando em consideração as respostas favoráveis da 

escala likert 4 e 5, as mesmas correspondem a 65,6% do total deste subgrupo, versus 44,8% dos 
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respondentes pertencentes aos bancos tradicionais, que também responderam favoravelmente, 

porém, em menor proporção. 

Tabela 4 – Grau de concordância da participação de pesquisas de opinião 

 

28. Eu participo das pesquisas de opinião 

que minha instituição financeira promove. Total 

1 2 3 4 5 

2. Conforme a 

resposta acima 

marcada, marque 

abaixo qual é a 

categoria em que 

se encaixa: 

Banco 

tradicional 

Contagem 31 23 58 55 36 203 

% em 2. Conforme a resposta 

acima marcada, marque abaixo 

qual é a categoria em que se 

encaixa: 

15,3% 11,3% 28,6% 27,1% 17,7% 100,0% 

Fintech 

(Banco 

Digital) 

Contagem 
5 4 25 33 32 99 

% em 2. Conforme a resposta 

acima marcada, marque abaixo 

qual é a categoria em que se 

encaixa: 

5,1% 4,0% 25,3% 33,3% 32,3% 100,0% 

Total 

Contagem 36 27 83 88 68 302 

% em 2. Conforme a resposta 

acima marcada, marque abaixo 

qual é a categoria em que se 

encaixa: 

11,9% 8,9% 27,5% 29,1% 22,5% 100,0% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos resultados da pesquisa com o uso do SPSS. 

Para avaliar a opinião dos respondentes agrupados em  02 (dois) grupos, segundo a 

escolaridade, aplicou-se o teste não-paramétrico  U de Mann-Whitney com o qual obteve-se 

diferença significativa na pergunta 15 (Eu procuro oportunidades para participar ativamente na 

minha instituição financeira) do questionário analisado pela autora (ver tabela 5). 

 

Tabela 5 - Teste U de Mann-Whitney na pergunta 15 

Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

A distribuição de 15. Eu procuro 

oportunidades para participar ativamente na 

minha instituição financeira. é igual nas 

categorias de 41. Qual seu grau de 

escolaridade? 

Amostras 

Independentes 

de Teste U de 

Mann-Whitney 

0,008 

Rejeitar a 

hipótese 

nula. 

                       Fonte: Elaborado pela autora a partir dos resultados da pesquisa com o uso do Excel. 

Como é possível observar, existe diferença estatisticamente significativa dos 

respondentes em relação à pergunta 15 com um nível de significância de 0,008, o que permitiu 

a autora rejeitar a hipótese nula. 

Para elevar a compreensão, utilizou-se as tabulações cruzadas, como apoio à 

interpretação da comparação entre os dados e suas respectivas estimativas (XAVIER; 

CECÍLIO; LIMA, 2010).  

Na tabela 6, no que diz respeito à procura em participar ativamente na instituição 

financeira, é possível observar que quanto mais instrução de estudo dos clientes, menos 

propenso estarão à participação de atividades proporcionadas pela instituição financeira, 
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levando em consideração as respostas favoráveis da escala likert 4 e 5, onde o subgrupo  dos 

participantes que possuem apenas nível médio corresponde a 47% do total, no entanto, apenas 

33,4% dos respondentes que possuem nível superior responderam favoravelmente, porém, em 

menor proporção. 

Tabela 6 – Grau de concordância de oportunidades para participar ativamente na 

instituição financeira 

 

15. Eu procuro oportunidades para 

participar ativamente na minha 

instituição financeira. 

Total 

1 2 3 4 5  

41. Qual seu grau 

de escolaridade? 

Ensino Médio 

Contagem 11 12 40 35 21 119 

% em 41. Qual seu grau de 

escolaridade? 
9,2% 10,1% 33,6% 29,4% 17,6% 100,0% 

Nível Superior 

Contagem 29 32 61 34 27 183 

% em 41. Qual seu grau de 

escolaridade? 
15,8% 17,5% 33,3% 18,6% 14,8% 100,0% 

Total 

Contagem 40 44 101 69 48 302 

% em 41. Qual seu grau de 

escolaridade? 
13,2% 14,6% 33,4% 22,8% 15,9% 100,0% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos resultados da pesquisa com o uso do SPSS. 

Na tabela 7, é possível perceber o resultado da aplicação do teste não-paramétrico 

Kruskal-Wallis para os grupos de faixa etária. Na pergunta 13 obteve-se diferença significativa 

com valor p = 0,022 pelo qual rejeitou-se a hipótese nula e aceitou-se a hipótese alternativa de 

que existe diferença em pelo menos 02 (dois) grupos. 

Tabela 7 - Teste Kruskal-Wallis na pergunta 13 

Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

A distribuição de 13. Eu estou satisfeito(a) com a 

minha instituição financeira é igual nas categorias 

de 40. Qual sua faixa etária?. 

Amostras Independentes 

de Teste de Kruskal-

Wallis 
0,022 

Rejeitar a 

hipótese 

nula. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos resultados da pesquisa com o uso do Excel. 

Depois de confirmada a diferença significativa foi aplicado o teste de Pos Hoc 

denominado correção de Bonferroni para conhecer com exatidão em quais dos grupos (Método 

Pairwise) de faixa etária existiu a diferença significativa. Para isso, observou-se na tabela 8 que 

o nível de significância ajustado (Adj. Sigª) entre os grupos de 32 a 40 anos e o grupo entre 18 

a 25 anos apresentou diferença estatisticamente significativa com p = 0,027. Onde cada linha 

testa a hipótese nula em que as distribuições (amostra 1 e 2) são iguais, e as significâncias 

assintóticas (teste de dois lados) são exibidas, o nível de significância é 0,05 (os valores foram 

ajustados pela correção de Bonferroni para vários testes). 

Tabela 8 – Método Pairwise na pergunta 13 

Faixa etária 

Estatística 

do teste 

Erro 

Padrão 

Estatística 

do teste 

Padrão 

Sig. Adj. Sig.a 

Entre 41 - 50-Entre 32 – 40 1,186 15,572 0,076 0,939 1,000 



63 

 

Entre 41 - 50-Entre 26 – 31 24,466 16,774 1,459 0,145 1,000 

Entre 41 - 50-Acima de 51 anos 
-27,949 29,485 -0,948 0,343 1,000 

Entre 41 - 50-Entre 18 – 25 39,510 17,037 2,319 0,020 0,204 

Entre 32 - 40-Entre 26 – 31 23,279 12,406 1,876 0,061 0,606 

Entre 32 - 40-Acima de 51 anos 
-26,762 27,238 -0,983 0,326 1,000 

Entre 32 - 40-Entre 18 – 25 38,324 12,760 3,004 0,003 0,027 

Entre 26 - 31-Acima de 51 anos 
-3,483 27,943 -0,125 0,901 1,000 

Entre 26 - 31-Entre 18 – 25 15,045 14,202 1,059 0,289 1,000 

Acima de 51 anos-Entre 18 - 25 
11,562 28,102 0,411 0,681 1,000 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos resultados da pesquisa com o uso do Excel. 

Com intuito de aumentar a análise, observa-se na tabela 9 uma correspondência à tabela 

cruzada na pergunta 13 (Eu estou satisfeito(a) com a minha instituição financeira) que quanto 

maior a renda dos pesquisados, mais rígidos os clientes são na avaliação ao serviço bancário.  

Tabela 9 - Grau de satisfação com a instituição financeira 

 

13. Eu estou satisfeito(a) com a minha 

instituição financeira Total 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

40. 

Qual 

sua 

faixa 

etária? 

Entre 

18 – 

25 

Contagem 4 1 6 19 35 65 

% em 40. 

Qual sua 

faixa 

etária? 

6,2% 1,5% 9,2% 29,2% 53,8% 100,0% 

Entre 

26 – 

31 

Contagem 3 3 10 24 31 71 

% em 40. 

Qual sua 

faixa 

etária? 

4,2% 4,2% 14,1% 33,8% 43,7% 100,0% 

Entre 

32 – 

40 

Contagem 7 10 25 38 39 119 

% em 40. 

Qual sua 

faixa 

etária? 

5,9% 8,4% 21,0% 31,9% 32,8% 100,0% 

Entre 

41 – 

50 

Contagem 3 4 7 10 13 37 

% em 40. 

Qual sua 

faixa 

etária? 

8,1% 10,8% 18,9% 27,0% 35,1% 100,0% 

Acima 

de 51 

anos 

Contagem 1 0 0 5 4 10 

% em 40. 

Qual sua 

faixa 

etária? 

10,0% 0,0% 0,0% 50,0% 40,0% 100,0% 

Total Contagem 18 18 48 96 122 302 

% em 40. 

Qual sua 

faixa 

etária? 

6,0% 6,0% 15,9% 31,8% 40,4% 100,0% 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir dos resultados da pesquisa com o uso do SPSS. 

Para apreciar a opinião dos respondentes agrupados em  02 (dois) grupos, segundo o 

gênero do respondente, aplicou-se o teste não-paramétrico  U de Mann-Whitney com o qual 
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obteve-se diferença significativa na pergunta 12 (Eu sinto um apego à minha instituição 

financeira) do questionário analisado pela autora (ver tabela 10). 

Tabela 10 - Teste U de Mann-Whitney na pergunta 12 

Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

A distribuição de 12. Eu sinto um apego à 

minha instituição financeira. é igual nas 

categorias de 39. Qual seu sexo?. 

Amostras 

Independentes de 

Teste U de 

Mann-Whitney 

0,006 

Rejeitar a 

hipótese 

nula. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos resultados da pesquisa com o uso do Excel. 

Pode-se observar, existe diferença estatisticamente significativa dos respondentes em 

relação à pergunta 12 com um nível de significância de 0,006, o que permitiu a autora rejeitar 

a hipótese nula.  

E na tabela 11 novamente utilizou-se as tabulações cruzadas para apoiar a interpretação 

da comparação entre os dados e suas respectivas estimativas (XAVIER; CECÍLIO; LIMA, 

2010). Nota-se que o público feminino se destaca em relação ao masculino, e este demonstra 

maior nível de discordância, principalmente ao constructo emoção. Ou seja, no que diz respeito 

ao apego à instituição financeira, observa-se que ao levar em consideração as respostas 

favoráveis da escala likert 4 e 5, o subgrupo dos participantes do público feminino corresponde 

a 53,4% do total dos respondentes, enquanto somente 39,8% dos respondentes do gênero 

masculino responderam favoravelmente. Observa-se que o contrário também ocorre, acerca das 

respostas desfavoráveis da escala likert 1 e 2, o público feminino corresponde a 22%, já o 

masculino, 32,5%. 

Tabela 11 – Grau de concordância entre o sexo e apego à instituição financeira 

 

12. Eu sinto um apego à minha 

instituição financeira. 
Total 

1 2 3 4 5  

 

39. Qual seu 

sexo? 

 

Feminino 

Contagem 24 24 54 58 59 219 

% em 39. Qual seu sexo? 11,0% 11,0% 24,7% 26,5% 26,9% 100,0% 

 

Masculino 

Contagem 19 8 23 21 12 83 

% em 39. Qual seu sexo? 22,9% 9,6% 27,7% 25,3% 14,5% 100,0% 

Total Contagem 43 32 77 79 71 302 

% em 39. Qual seu sexo? 14,2% 10,6% 25,5% 26,2% 23,5% 100,0% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos resultados da pesquisa com o uso do SPSS. 

Para avaliar a opinião dos respondentes agrupados em  02 (dois) grupos, segundo o curso 

em que o aluno está matriculado no IFRO aplicou-se o teste não-paramétrico  U de Mann-

Whitney com o qual obteve-se diferença significativa na pergunta 3 (A minha instituição 

financeira considera a minha opinião acerca do serviço financeiro realizado) do questionário 

analisado pela autora (ver tabela 12). 
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Tabela 12 – Teste U de Mann-Whitney na pergunta 3 

Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

A distribuição de 3. A minha instituição financeira considera a 

minha opinião acerca do serviço realizado junto a minha 

instituição financeira. é igual nas categorias de 43. Em qual 

curso você está matriculado no Instituto Federal de Rondônia 

- IFRO?. 

Amostras 

Independentes de 

Teste U de Mann-

Whitney 

0,010 

Rejeitar a 

hipótese 

nula. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos resultados da pesquisa com o uso do Excel. 

Observa-se a existência de diferença estatística e significativa dos respondentes em 

relação à pergunta 3 com um nível de significância de 0,010, o que permitiu a autora rejeitar a 

hipótese nula. 

Para amostragem, recorre-se também às tabulações cruzadas  para apoio na 

interpretação da comparação entre os dados, e na tabela 13, no que diz respeito ao banco 

considerar a opinião do cliente junto ao banco, nota-se que as respostas comparadas ao curso 

em que o cliente está matriculado foram equilibradas quase em sua totalidade, a única pergunta 

que teve diferença significativa foi no que se refere ao banco considerar a opinião do cliente, 

onde alunos do Curso de Gestão Comercial, escala likert 4 e 5, foram positivos em 65,7% dos 

respondentes e do Curso de Gestão Pública 53,1%. 

Tabela 13 – Grau de concordância entre o curso matriculado no Instituto Federal de 

Rondônia – IFRO e a instituição financeira considerar a opinião sobre o serviço 

realizado 

 

3. A minha instituição financeira 

considera a minha opinião acerca do 

serviço financeiro realizado. 
Total 

1 2 3 4 5 

43. Em qual curso 

você está 

matriculado no 

Instituto Federal 

de Rondônia - 

IFRO? 

Curso Superior em 

Gestão Comercial – 

EaD 

Contagem 4 11 33 56 36 140 

% em 43. Em qual curso você 

está matriculado no Instituto 

Federal de Rondônia - IFRO? 

2,9% 7,9% 23,6% 40,0% 25,7% 100,0% 

Curso Superior em 

Gestão Pública – 

EaD 

Contagem 14 15 47 58 28 162 

% em 43. Em qual curso você 

está matriculado no Instituto 

Federal de Rondônia - IFRO? 

8,6% 9,3% 29,0% 35,8% 17,3% 100,0% 

Total Contagem 18 26 80 114 64 302 

% em 43. Em qual curso você 

está matriculado no Instituto 

Federal de Rondônia - IFRO? 

6,0% 8,6% 26,5% 37,7% 21,2% 100,0% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos resultados da pesquisa com o uso do SPSS. 

 

5.4 Testes das hipóteses  

 

Em se tratando das hipóteses, para obter como resultado o modelo da figura 8, foram 

necessários a realização de análises fatoriais confirmatórias e path analysis (também chamada 

de regressão linear) para a validação do modelo com a utilização o IBM SPSS Amos versão 

24.0.0, mediante as 302 respostas de estudantes dos Cursos de Gestão Comercial e Gestão 

Pública do IFRO.  
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Figura 8 – Validação do Modelo Teórico 

 
                       Fonte: IBMS SPSS Amos versão 24.0.0
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Na figura 8, primeiramente, observa-se em sua legenda a qualidade de ajuste de índices 

e compara-se com o quadro 8 cujos os valores são apresentados juntamente às suas referências 

adequadas para o ajustamento do modelo proposto. Neste modelo, a matriz de covariância 

populacional é considerada “aceitável”, o índice baseado em resíduos SRMR foi considerado 

“bom” e o índice de parcimônia (PCFI) também foi classificado como “razoável” e por fim, são 

considerados “aceitáveis” os índices RMSEA e p-value que avaliam quão bem o modelo 

proposto se adequa na amostra, o qual baseiam-se no Qui-quadrado. 

Quadro 8 – Valores de referência na Modelagem de equações estruturais 

Estatística 
Valores referência 

(ajustamento) 
Valor do modelo Utilidade 

X² /gl 

Bom: inferior a 3 

Aceitável: entre 3-5 

Inaceitável: maior 

que 5 

3,163 

A matriz de covariância 

populacional não difere 

significativamente da matriz 

estimada pelo modelo. 

“Em que medida meu modelo 

teórico é igual aos dados da 

minha amostra”. 

SRMR 
Bom: menor que 

0.08 
0,0682 

Índice baseado em resíduos. 

Avalia quanto o modelo 

proposto se distancia do 

modelo real (amostra). Quanto 

menor for o RMSR, melhor 

será o ajustamento. 

PCFI 

Razoável: entre 0.6 

a 0.8 

Mau: inferior a 

0.06 

0,779 Índice de parcimônia. 

RMSEA 

p-value 

(H0:rmsea<=0,05) 

Muito bom: <= 
0.05; p-value 

>=0.05. 

Aceitável: entre 

0.05 e 0.10 

Inaceitável: maior 

que 0.10  

0,086 

Avalia quão bem o modelo 

proposto se adequa a amostra. 

Baseia-se no Qui-quadrado. 

Fonte: Adaptado de Marôco (2018). 

Nota-se um modelo reflexivo (MARÔCO, 2018) onde as variáveis latentes manifestam-

se ou refletem-se nas variáveis manifestas, ou seja, as variáveis observadas são uma 

manifestação de uma variável latente e estão codificadas na mesma direção conceitual. 

Nas análises fatoriais confirmatórias (ver modelo, figura 8) realizadas nas variáveis 

latentes, observa-se que no subfator “integração de recursos” todos os constructos foram 

confirmados e positivos, porém obteve maior carga fatorial os itens 6 e 5, recursos (0,87) e 

competência (0,82), respectivamente. No subfator “engajamento mútuo”, as variáveis que 

compõem foram confirmadas dentro do fator, sendo que as que possuem maiores cargas 

fatoriais são os itens 8 e 9 (colaboração em serviços, 0,86 e colaboração em sistemas, 0,85). 

Já no subgrupo “emoção”, as variáveis mais relevantes são: a 13 (feedback, 0,96), a 14 

(prazer, 0,94); e 11 (recomendação, 0,94), sendo consideradas com alta carga fatorial e onde 
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também se comprovou suas participações no subgrupo ao qual pertence. Com relação ao 

subfator “Inovação de usuários”, destacam-se, por possuir maiores cargas fatoriais 

confirmatórias as variáveis: recursos dinâmicos (0,87) e criação de identidade (0,86).  

O subgrupo “efeito de acessibilidade” nota-se o destaque devido a carga fatorial da 

variável 22 que se refere à disponibilidade (0,94). E em “comunicação interativa” a variável 25, 

interações dos clientes nos processos (0,85) como a variável de maior carga fatorial, as quais 

além de confirmar participação na composição do subgrupo que pertencem, demonstram maior 

influência no subgrupo. 

Em “determinantes da percepção da cocriação de valor”, a maior carga foi da variável 

37 que consiste em comportamento de cidadania (0,87), seguido do comportamento de 

participação, variável 32 (0,79). Por fim, em “impactos valiosos” destaca-se o item 27 que 

corresponde à satisfação, com carga fatorial de 0,89. Estes itens são confirmados assim como 

os outros destes subgrupos, mas ainda indicam maior significatividade. Para contribuir com a 

interpretação dos dados foi inserida para consulta, a matriz de carga fatorial no Apêndice II. 

Com as respostas representadas e contidas na figura 8, verifica-se ainda a existência de 

covariâncias, ou seja, relações mútuas ou inter-relacionados de alguma forma não explicada 

pelo questionário e ainda, a ocorrência de alta relação positivas ou negativas entre as variáveis, 

e ainda o quando variam juntas. 

Por exemplo, na variável 11 (a minha instituição financeira forneceu uma boa 

experiência geral, além do benefício funcional) com a emoção, resultou em uma carga alta de 

0,91%, porém, existe uma parte dela que não foi explicada pela pergunta, existe aparentemente 

uma inter-relação inversa devido a covariância apresentada de -0,58. Já a covariância negativa 

existente de -0,17 entre os itens 7 (eu colaboro com a minha instituição financeira de alguma 

forma) e 10 (a minha instituição financeira se empenha em dispor de atendimento humanizado 

aos clientes) justifica-se por uma questão ser o cliente de forma ativa e a outra questão o banco 

que atua ativamente, e considera-se parte do engajamento mútuo que não é explicada pelas 

hipóteses. 

Em geral, é notável na figura 8 que o modelo proposto foi aceito, pois, estatística e 

graficamente as 8 (oito) hipóteses se cumpriram, ou seja, para essa amostra estudada, os 

coeficientes dos path analisys e das análises fatoriais confirmatórias foram significativos para 

um p-value de 0,05, pois resultaram em cargas positivas e valores relevantes. 

Já na tabela 14, é possível observar que todas as hipóteses demonstraram que se 

relacionam positiva e significativamente em suas ocorrências.   
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Tabela 14 – Resumo do teste das hipóteses 

HIPÓTESE CARGA FATORIAL 
SCORE DE 

REGRESSÃO 

p-

value 
SITUAÇÃO 

H1a: A percepção do cliente sobre haver 

“integração de recursos e capacidades” está 

positivamente relacionada à explicação 

estatística da existência/formação do constructo 

“plataforma interativa de capacidades e 

recursos” em serviços financeiros. 

0,95 - *** Confirmada 

H1b: A percepção do cliente sobre haver 

“engajamento mútuo” está positivamente 

relacionada à explicação estatística da 

existência/formação do constructo “plataforma 

interativa de capacidades e recursos” em 

serviços financeiros. 

0,94 - *** Confirmada 

H1c: A percepção do cliente sobre haver 

“emoção” está positivamente relacionada à 

explicação estatística da existência/formação do 

constructo “plataforma interativa de capacidades 

e recursos” em serviços financeiros. 

0,89 - *** Confirmada 

H1d: A percepção do cliente de haver “inovação 

de usuários” em sua interação nos serviços 

financeiros, está, de modo positivo, 

estatisticamente relacionada a 

existência/formação do constructo “plataforma 

interativa de capacidades e recursos”, em 

serviços financeiros. 

0,79 - *** Confirmada 

H1e: A percepção do cliente sobre haver “efeito 

de acessibilidade” (física, mental e virtual) está 

positivamente relacionada à explicação 

estatística da existência/formação do constructo 

“plataforma interativa de capacidades e 

recursos” em serviços financeiros. 

0,87 - *** Confirmada 

H1f: A percepção do cliente sobre haver 

“comunicação interativa” está positivamente 

relacionada à explicação estatística da 

existência/formação do constructo “plataforma 

interativa de capacidades e recursos” em 

serviços financeiros. 

0,92 - *** Confirmada 

H2: Existe relação estatística causal (positiva) 

entre a percepção do cliente de haver a 

“plataforma interativa de capacidades e 

recursos” em serviços financeiros e a percepção 

de haver os elementos “determinantes da 

cocriação de valor”. 

- 0,79 *** Confirmada 

H3: Existe relação estatística causal (positiva) 

entre a percepção de haver os “determinantes 

da cocriação de valor” em serviços financeiros 

e a “experiências de valor” (impactos valiosos) 

percebida pelo cliente. 

- 1,20 *** Confirmada 

                Fonte: Elaborado pela autora a partir do resultado da modelagem de equações estruturais. 

 

Acerca da tabela 14, explica-se que só possuem cargas fatoriais as hipóteses que foram 

testadas a partir da análise fatorial confirmatória, já as hipóteses solucionadas por path analisys 

possuem seus resultados por scores de regressão. Na coluna de p-value, o próprio sistema Amos 

expressa *** nos casos que possuem valor abaixo de 0,05, e demonstram que são significativos. 

Sendo assim, verifica-se que para todas as hipóteses foram demonstradas relevantes e 

significativas e, portanto, confirmadas. 
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Ao analisar teoricamente estes resultados positivos dos testes das hipóteses, nota-se 

convergências com outros estudos, e de maneira integrada. A começar pela H1a, onde afirma-

se que a percepção do cliente sobre haver “integração de recursos e capacidades” está 

positivamente relacionada à explicação estatística da existência/formação do constructo 

“plataforma interativa de capacidades e recursos” em serviços financeiros. Apoia-se na 

literatura que assegura que os sistemas de serviços interagem por meio de relações mútuas de 

troca de serviço, capacidade de adaptação e sobrevivência de todos os sistemas de serviços 

envolvidos na troca, por permissão da integração de recursos que incide em benefícios mútuos 

(VARGO; MAGLIO; AKAKA, 2008). 

Esta hipótese também é assegurada em estudos anteriores que predizem que a integração 

de recursos envolve atividades interdepententes juntamente à articulação de atores 

(HÅKANSSON; SNEHOTA, 2017) que quando ocorrem em plataformas interativas envolve 

uma multiplicidade de ambientes de sistemas interativos por meio dos quais a cocriação pode 

ocorrer (RAMASWAMY, 2018). 

Acrescenta-se ainda que a integração imperfeita de recursos pode gerar melhorias no 

bem-estar de sistemas de serviço e, portanto, levar à cocriação de valor, embora o valor 

resultante possa não ser ótimo (VAFEAS et al., 2016). Dessa forma, este estudo também vai de 

encontro à literatura ao considerar que o sucesso para a cocriação de valor também depende da 

congruência procedimentos, entendimentos e compromissos entre prestadores de serviços e 

clientes, com processos alinhados de integração de recursos para obter resultados positivos 

(ECHEVERRI; SKÅLÉN, 2011; PRIOR; MARCOS-CUEVAS, 2016). 

Estudos anteriores também dão suporte à H1b ao afirmar que a cocriação de valor 

fornecida por plataformas interativas envolve gerenciamento do ato de engajamento mútuo 

(RAMASWAMY, 2018). Por exemplo, os funcionários de bancos tradicionais estão envolvidos 

como atores facilitadores nas interações de atendimentos bancários; da mesma forma que o 

pessoal de agências de turismo participa na facilitação das experiências de viagens de seus 

clientes. No entanto, pode ocorrer de funcionários e/ou alguns clientes não estarem em contato 

com atores de referência na plataforma interativa, ou seja, de atores que não estejam engajados 

a facilitar o processo. 

Portanto, entende-se que o engajamento reflete um compromisso mútuo da organização 

e de suas partes interessadas na cocriação de valor, o que resulta na obtenção de confiança e, 

em longo prazo, a construção de um relacionamento satisfatório para ambas as partes 

(ATHANASOPOULOU, 2009; SHAMS, 2015; BECKERS, VAN DOORN; VERHOEF, 

2018). 
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A H1c versou sobre a emoção, condizente com a literatura onde o poder de cocriar é 

resultado de relações afetivas de um conjunto heterogêneo de corpos e forças (DELEUZE, 

1994; DELANDA, 2016), portanto, estruturas que habilitam interações, promovem 

intensificação de eventos de “potencialidades” de organizações (DELANDA, 2002). Ou seja, 

funcionários de pequenas e grandes empresas que se sentem bem parte de sua organização 

(identificação da empresa) são mais comprometidos em seu trabalho e motivados para ir além 

das expectativas de desempenho, da mesma forma acontece com clientes que se sentem 

valorizados e bem tratados também reagem positivamente aos estímulos promovidos pelas 

empresas (por exemplo, KUMAR; PANSARI, 2016; PANSARI; KUMAR, 2017).  

Estes excelentes resultados aumentam a confiança dos funcionários (CORSTEN; 

KUMAR, 2005; MORGAN; HUNT, 1994) e satisfação dos clientes (PALMATIER; DANT; 

GREWAL; EVANS, 2006). De forma que esta reação emocional é capaz de reduzir a rotação 

de trabalho e o absenteísmo na empresa, e ainda promover a lealdade entre os consumidores, 

potencializando as atividades de cocriação de valor.  

Como a satisfação representa uma perspectiva emocional (PALMATIER et al., 2006), 

envolve um fator afetivo positivo ou uma avaliação geral do relacionamento com outros 

parceiros (VERHOEF; HANS FRANSES; HOEKSTRA, 2002). Satisfação pode ser 

instrumental (resposta afetiva positiva à resposta econômica ou para um alto desempenho da 

empresa que aumenta o giro de vendas) e social (sentimento de realização e gratificação por 

meio da interação com parceiros comerciais).  

 Os sentimentos, sensações e afeições positivas entre o ator (por exemplo, consumidor, 

funcionário) e o objeto/atividade focal (por exemplo, tarefa, trabalho, marca) são comuns nas 

definições de engajamento. Onde as partes interessadas estão satisfeitas e emocionalmente 

ligadas ao objeto/atividade (MOHR; SPEKMAN, 1994) estão engajadas na tarefa, no trabalho, 

na marca. E eles podem aprender, trabalhar mais, comprar, influenciar outras pessoas e fornecer 

feedback sobre os produtos / serviços. 

Em face do exposto, ao confirmar que a experiência do cliente afeta o nível de emoções 

e satisfação dos clientes em relação a um serviço financeiro, e relacionamentos satisfatórios 

facilitam as interações e troca de ideias e informações na plataforma interativa de recursos, e 

consequentemente contribuem para a inovação no processo de cocriação de valor, e está de 

acordo com a literatura (KAUFMANN et al., 2016; GUPTA; PANSARI; KUMAR, 2018). 

Para a H1d considera-se sites de desenvolvimento colaborativo de novos serviços ou 

produtos, bem como inovação aberta ou inovação de serviço com orientação para a inovação 

do usuário, os quais constituem uma das principais correntes de pesquisa em cocriação de valor 
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(GALVAGNO; DALLI, 2014). Este, quando visto por meio da lente teórica deste estudo é 

possível observar instituições financeiras solicitando cada vez mais a opinião e sugestão do 

usuário acerca de seus serviços, de forma que possibilita os pesquisadores investigarem 

resultados experimentados de valor interativo que podem envolver fóruns de discussão on-line, 

mensagens de texto, pesquisas on-line, resolução de problemas, ferramentas que capacitam 

redes de atores com capacidades e recursos. 

 Dessa forma, permite-se refletir sobre os " meios " e " fins " da cocriação de valor 

interativo de forma expansiva. Por exemplo, formulários em plataforma interativa são "meios" 

que dão origem a compromissos de valor potencial para a cocriação de valor, e da perspectiva 

dos “fins” tratam-se das experiências de valor (RAMASWAMY, 2018). Cita-se também a 

mídia social que facilita a co-inovação em pequenas e grandes empresas com usuários, os quais 

aglomeram-se em todo o funil de inovação (MOUNT; MARTINEZ, 2014).  Além disso, obter 

compreensão e conhecimento sobre os produtos, tecnologias subjacentes e seu uso também leva 

os indivíduos a colaborar na inovação (NAMBISAN; BARON, 2009). 

Ao confrontar a acessibilidade na H1e, observa-se que os clientes de serviços 

financeiros reconhecem que a disponibilidade da instituição como um ativo aberto para os 

consumidores representa o primeiro passo que uma empresa deve levar para cocriar valor. De 

encontro à literatura, acessibilidade é, portanto, entendida como a porta de entrada que coloca 

a instituição ao alcance dos consumidores por meio de conteúdos relevantes e formas de acesso 

múltiplos e/ou integrados (BIRAGHI; GAMBETTI, 2017).  

 Entende-se que os clientes percebem a acessibilidade como a porta de entrada fornecida 

pela empresa para que a cocriação de valor aconteça, oferecendo ferramentas para que ocorra 

uma plataforma cocriativa em nível interpessoal e comunitário através do uso de diferentes 

formas de comunicação, permitindo criar e manter diálogos distintos com a instituição. 

 A acessibilidade fornece construção de sentido colaborativo com as partes interessadas. 

Tornando-se acessível, a empresa atua como um provedor de oportunidades de encontro entre 

a empresa e os consumidores (BERRY, 2000; DALL'OLMO RILEY; DE CHERNATONY, 

2000; PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004). A acessibilidade da instituição financeira facilita 

a cocriação de valor ao aproximar-se dos consumidores diretamente em sua esfera de ação para 

cogeração de conteúdos relevantes e definição de interesses compartilhados. Dessa forma, uma 

instituição acessível contribui para enriquecer a experiência do consumidor com recursos 

funcionais e simbólicos (DAVIS et al., 2000; PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004; BRODIE, 

2009). 
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 Na hipótese seguinte, H1f confirmou que existe relação estatística explicativa e positiva 

quanto a percepção do cliente de haver “comunicação interativa” em sua interação com 

serviços financeiros e a existência/formação do constructo “plataforma interativa de 

capacidades e recursos”, em serviços financeiros.  

Em outras palavras, quando uma pessoa se torna cliente de uma determinada instituição 

financeira, ela se tornará alguém com maior potencial na esfera de interação com a instituição. 

A literatura também afirma que a comunicação interativa facilita um espaço físico de 

atendimento, onde funcionários (chamados de facilitadores) são pessoas com conhecimento 

sobre os serviços, bem como acesso a recursos especializados, comunicam-se com pessoas que 

também atuam como meio de comunicação interativa ao passo que o cliente se aprofunde no 

assunto de seu interesse (RAMASWAMY, 2018). 

 Assim como as tecnologias de informação e comunicação (TICs) desempenham um 

papel essencial na facilitando as interações e interfaces de cocriação de valor (ZWASS, 2010), 

a comunicação interativa que ocorre em comunidades virtuais transcendem as barreiras 

geográficas e disponibiliza tempo necessário para que os consumidores participem e até mesmo 

iniciem as interações e comunicações diretas com a empresa e outras partes interessadas on-

line (BRODIE et al., 2013). 

Acerca da H2, tem-se que as plataformas interativas proporcionam uma multiplicidade 

de ambientes de sistema interativos que conectam interações sobre como os resultados 

experimentados emergem de suas capacidades de recursos. Para a prática da cocriação de valor, 

essa estrutura permite ultrapassar as atividades convencionais de “produção”, “troca” e “uso” 

(RAMASWAMY, 2018). A literatura em consoante a essa hipótese, afirma esse conceito em 

que essas plataformas facilitam a cocriação de valor na experiência de colaboração, pois 

permitem que os membros desempenhem valor autogerado em atividades de cocriação, como 

compartilhamento de informações, fornecimento de opiniões e/ou ajuda, que pode gerar valor 

na forma de valor social, emocional, utilitário e valor pelo esforço (VARGO; MAGLIO; 

AKAKA, 2008). 

 Essas plataformas oferecem oportunidades para indivíduos adquirirem habilidades 

(RAMASWAMY; GOUILLART, 2010). Pois o papel das plataformas interativas vai além da 

intermediação, as plataformas são, de fato, um meio, isto é, um conjunto de artefatos, processos, 

interfaces e pessoas que fornecem uma multiplicidade de ambientes de sistema interativos 

(DRUMMOND et al., 2018). Promovem as atividades de uma parte interessada para 

stakeholders, incluindo redes business-to-consumer (B-to-C), e redes business-to-business (B-

to-B). Afirma-se ainda que em um contexto competitivo, as organizações que preferirem se 
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concentrar em suas competências essenciais terão desvantagem frente a atores que utilizam a 

plataforma de integração de capacidades e recursos (GALVAGNO; DALLI, 2014; BILRO, 

LOUREIRO; GUERREIRO, 2019). 

Prahalad e Ramaswamy (2004a) contrastaram com o sistema tradicional de criação de 

valor, em que o processo de criação de valor é separado do mercado, e várias partes podem 

simplesmente trocar valor”. O pensamento convencional da cadeia de valor divide empresa em 

atividades discretas como: produção, marketing e distribuição de seu produto, porém, há um 

maior fluxo de atividades denominado “sistema de valor” (PORTER, 1985). Onde confirma-se 

teoricamente a última hipótese (H3), a exemplo de fornecedores que não só entregam um 

produto, mas também podem influenciar o desempenho de uma empresa em outras maneiras. 

Além disso, a base final para a diferenciação de uma empresa e seu papel do produto na cadeia 

de valor do comprador, determina as necessidades do comprador. Ganhar e sustentar vantagem 

competitiva depende de posição não apenas da cadeia de valor de uma empresa, mas como a 

empresa se encaixa no sistema de valor geral. 

Consequentemente, instituições financeiras com o uso de plataformas interativas 

configuradas propositalmente, que utilizam ligações, rastreiam ligações de clientes (ator-rede), 

buscam aplicar formulários de pesquisa, ou promovem uma interação de suporte de 

atendimento ao cliente por meio de um aplicativo capaz de diagnosticar um problema com o 

provedor de serviços da instituição financeira, por exemplo, podem revelar oportunidades para 

novas fontes de valor e capacidades de recursos, através da criação interacional.  

Pesquisadores enfatizaram ainda que o papel da empresa deve se concentrar na gestão 

da qualidade de infraestruturas e plataformas de cocriação, pois facilitam a cocriação de valor, 

e assim, os indivíduos podem coconstruir experiências potencialmente valiosas 

(RAMASWAMY; OZCAN, 2016; RAMASWAMY, 2018).  

Face ao exposto, o modelo proposto neste estudo expande a teoria ao passo que promove 

a integração de outros modelos de cocriação existentes, e ainda assim demonstrou ser aceito no 

contexto de serviços financeiros. Essa proposta foi a primeira realizada, e obteve sucesso nos 

resultados obtidos, de forma que demonstra que estas teorias existentes não acontecem de forma 

isolada, mas podem unir-se e ainda assim dispor do resultado de cocriação de valor e 

experiências de valor. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este estudo se concentrou em tornar a plataforma interativa um meio de intensificar os 

determinantes da percepção de cocriação de valor, de forma que este, forneça ferramentas aos 

participantes sobre como suas experiências podem ser melhoradas e como os impactos podem 

ser mais valiosos. 

O perfil dos respondentes se caracterizou como alunos dos cursos de Gestão Pública e 

Gestão Comercial do IFRO, ambos os cursos na modalidade EaD, com a faixa etária em sua 

maioria entre 32 e 40 anos (39,4%), maioria do sexo feminino (72,5%), quase 50% desta 

população possui renda familiar de até 2 salários mínimos e com titulação mínima de nível 

médio, porém, pouco mais de 60% dos respondentes já possuem nível superior. 

 Com isso, o modelo apresentado demonstra que a influência sugerida do campo 

interacional proporcionada pela plataforma aumenta a intensidade dos impactos valiosos, 

permitindo assim, que os resultados da cocriação sejam mais valiosos para os indivíduos e para 

as instituições financeiras. Um insight importante aqui é a consciência de como os componentes 

das plataformas afetaram e aumentaram o resultado dos impactos valiosos em 120%, ou seja, a 

descoberta dessas fontes mútuas acelera a cocriação de valor de modo a catalisar práticas de 

interações via agenciamento de engajamentos e organizações estruturantes na encenação da 

criação interacional que engendra resultados de experiências de valor para os atores 

participantes (RAMASWAMY; OZCAN, 2018). 

Apresentou-se ainda um resumo das várias abordagens teóricas de valor, a lógica SD. 

Onde foi reforçado que a lógica SD enfatiza o conceito de valor em uso (LUSCH; VARGO, 

2006b; 2014), e sugere que o valor é criado à medida que um produto ou serviço está sendo 

consumido. Essa ideia assemelha-se à noção de "qualidade voltada para o cliente" adotada pela 

filosofia de gestão de qualidade total. A abordagem centrada no cliente de "valor em uso" 

assemelha-se à noção de "qualidade orientada para o cliente" e oferece uma perspectiva única, 

que destaca as necessidades e desejos dos consumidores. 

Com a lente teórica da lógica dominante de serviço o valor é cocriado através dos 

esforços combinados de fornecedores, funcionários, clientes, acionistas, agências 

governamentais e outras entidades relacionadas a uma determinada troca, porém, sempre 

determinadas pelo beneficiário (por exemplo, cliente) (GRÖNROOS, 2011). E essas três 

questões examinadas (cocriação, valor em uso e experiência do cliente) são os pilares da atual 

discussão sobre uma lógica dominante de serviço, onde o valor surge nas práticas dos clientes, 

no caso das empresas, em seus processos de negócios, usando bens e serviços.  
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Esse cenário revelou que integração proposta entre os modelos foram suportadas a partir 

dos dados levantados pelos questionários e com as análises estatísticas realizadas. Para a adoção 

de atitudes e práticas em prol da cocriação de valor, verifica-se a necessidade de uma diretriz 

pré-definida com a participação de todos, bem como uma análise que varie de acordo com o 

contexto estudado a fim de saber como agir em determinadas esferas mercadológicas para 

extrair a melhor forma de se relacionar e cocriar valor, pois deste modo, contribui para um 

maior engajamento dos clientes. 

Os achados sustentam que os fatores analisados impactam a plataforma de interação de 

capacidades e recursos e essa, influencia positiva e diretamente nos determinantes da percepção 

da cocriação de valor e este, por fim, é relevante aos impactos valiosos tanto em outros públicos, 

como neste público que tratou de estudantes dos cursos de Gestão Pública e Gestão Comercial 

do IFRO, enfatiza-se dessa forma que o desenvolvimento da cocriação de valor direciona-se a 

um caminho linear, tendo em vista as recentes confirmações de teorias existentes acerca da 

cocriação de valor.  

 No que diz respeito ao efeito da cocriação de valor, esta pesquisa confirma com 

coeficiente altamente significativo para experiências de valor, o que estudos anteriores 

apontaram (RAMASWAMY, 2020). Ou seja, impactos valiosos realmente podem ser esperados 

como consequências do ato de cocriar valor somado a uma plataforma interativa junto aos 

clientes de serviços financeiros como os de bancos tradicionais e fintechs. 

Com base nos dados obtidos, pode-se afirmar ainda que existe uma variedade de 

relações correlacionais ou covariâncias que ocorrem em sua forma negativa e justificam-se por 

existir uma parte da variável que não foi explicada pelas afirmativas utilizadas no questionário 

e infere-se que existem inter-relações inversas entre os conceitos abordados. 



77 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou identificar as dimensões da cocriação que influenciam no processo 

de cocriação de valor na esfera do consumidor em serviços financeiros, além de reconhecer o 

efeito da cocriação de valor na experiência destes clientes, chamados neste estudo de impactos 

valiosos. 

Em atendimento aos objetivos, referenciam-se os resultados apresentados no capítulo 

anterior, onde foi apresentada uma estrutura (figura 8) que visualiza as relações entre a 

cocriação de valor, integração de recursos, engajamento mútuo, emoção, inovação dos usuários 

e seus impactos. Quanto aos fatores que cooperam para a ocorrência da cocriação de valor, após 

as análises estatísticas desta pesquisa, os resultados fornecem evidências de que as dimensões 

da plataforma interativa de capacidades e recursos: integração de recursos, engajamento mútuo, 

emoção, inovação de usuários, efeito de acessibilidade e comunicação interativa podem facilitar 

o processo de cocriação de valor. 

Estas descobertas possuem apoio na literatura. A cocriação de valor exige que os 

sistemas de serviço (indivíduos, grupos, organizações, firmas e governos) integram recursos 

em um processo em que serviço é trocado por serviço (VARGO et al., 2008). Os sistemas de 

serviço atuam como configurações dinâmicas de cocriação de valor de recursos (pessoas, 

tecnologia, organizações e informações compartilhadas) (MAGLIO; SPOHRER, 2008). Os 

quais justificam-se por proporcionar maior conectividade e interatividade entre as instituições 

financeiras e os clientes, oferecer mais acesso às informações aos clientes e possibilitar rápida 

disseminação de informação. Ou seja, a integração de recursos fornece acesso a recursos e 

oportunidades necessárias para criar novos recursos para potenciais beneficiários (VARGO; 

LUSCH, 2011). 

Pesquisas também conceituaram que as interações para a cocriação de valor decorrem 

de uma sequência de atividades episódicas e não lineares (VARGO; LUSCH, 2008; MALSHE; 

FRIEND, 2018), os achados desta pesquisa fornecem clareza sobre o intervalo da natureza da 

cocriação ao confirmar com a literatura e dispor de um modelo teórico de cocriação de valor 

ajustado para serviços financeiros. 

O estudo da cocriação tem sido uma parte importante para compreender a dinâmica de 

mudança entre clientes e prestadores de serviços (ALIMAMY; NADEEM, 2021). Os resultados 

deste estudo destacam a importância do processo de cocriação de valor para incidirem em 

impactos valiosos tanto para as instituições financeiras como para os clientes e esta 

compreensão estende-se ao processo de cocriação que para sua efetividade entre instituições 
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financeiras e seus respectivos clientes, bem como para obtenção de impactos valiosos. Sendo 

assim, é necessário que haja atitudes favoráveis dos envolvidos e também requer a existência 

de fatores considerados essenciais para a percepção de cocriação de valor, existem ainda as 

variáveis dispostas na plataforma interativa de capacidades e recursos constituída por: 

integração de recursos, engajamento mútuo, emoção, inovação de usuários, efeito de 

acessibilidade e comunicação interativa que foram propostos como métricas para o 

dimensionamento do modelo e está disponível para contribuir para a coleta de dados e a 

testagens empíricas em pesquisas futuras. 

Dessa forma, este estudo contribui com a organização da teoria analisada e o 

enriquecimento do diálogo sobre a cocriação com fins na cocriação de valor. Dispõe-se a 

compreensão de como a teoria encontra-se estruturada e é estruturado um modelo de integração 

teórica. A contribuição complementar refere-se à ampliação das pesquisas com análise 

empíricas, que pode gerar novos testes, reflexões e interpretações sobre o tema, além de 

contribuir com a agenda de pesquisa na cocriação de valor. 

As contribuições gerenciais deste estudo apontam para a maior atenção dos gestores à 

gestão da cocriação. Como o valor é contextual e dependente de contingências dos atores, dos 

recursos e do relacionamento em situações específicas (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004; 

EDVARDSON; TRONVOLL; GRUBER, 2011). Um desafio é sintetizar recursos e 

conhecimentos para otimizar projetos, processos, planos e resultados (JAWORSKI; KOHLI, 

2006). De fato, através da indução da integração de recursos mais amplos, o comportamento do 

envolvimento do cliente torna a cocriação de valor um nível de processo no sistema 

(JAAKKOLA; ALEXANDER, 2014). O processo resulta em empresa e clientes sabendo mais 

sobre as necessidades/desejos do cliente e empresa (JAWORSKI; KOHLI, 2006). 

Somando-se a isso, cabe também ressaltar uma tendência encontrada na literatura. 

Estudos recentes (MANDOLFO; CHEN; NOCI, 2020; IM; QU; BECK, 2021) exploraram 

perfis dos consumidores dispostos a participar da cocriação, por meio da identificação de seus 

traços de personalidade, motivações-chave e barreiras ao investigar a cocriação no 

desenvolvimento de novos produtos, fornecendo uma base conceitual nos fatores psicológicos 

que favorecem a participação do consumidor nos processos da empresa. E como resultado tem-

se que traços de personalidade dos consumidores afetam o desempenho ao receberam 

motivações e barreiras para cocriar, por sua vez moldando sua vontade de cocriar, além disso, 

a vontade de cocriar do consumidor varia de acordo com a tipologia do produto, e concluem 

que de fato, os traços de personalidade das pessoas exercem um efeito forte na formação da 

intenção de cocriar (IM; QU; BECK, 2021). 
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Como limitação à pesquisa, teve-se a participação específica de alunos matriculados em 

dois cursos oferecidos pelo IFRO, cerceando a percepção a um grupo seletivo. Como sugestão, 

fica a proposta de reaplicar este modelo teórico proposto abrangendo públicos distintos, 

também utilizando questionário eletrônico, a fim de ampliar a população de participantes haja 

vista que a cocriação de valor é uma ferramenta de potencial e requer ampla abrangência para 

dirimir o entendimento e pôr fim na confusão sobre seus conceitos (LEROY; COVA; SALLE, 

2012). 

Esforços futuros poderiam fornecer uma ferramenta essencial para as empresas se 

tornarem capazes de cocriar valor entre diferentes oportunidades. 
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APÊNDICE I – Instrumento de coleta de dados 

1) Qual é o nome do seu banco tradicional ou fintech (banco digital) de sua preferência, ou que 

você mais utiliza (cite apenas um)? 

      __________________________ 

2) Conforme a resposta acima marcada, marque abaixo qual é a categoria em que ele se encaixa: 

( ) Banco tradicional (Exemplo: Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, Caixa Econômico, 

Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Safra, HSBC, Banrisul, Daycoval, Citibank) 

(   ) Fintech (Banco Digital, exemplo: Nubank, Inter, Neom, C6, Bidu, Meu Acerto, GuiaBolso, 

PagSeguros, PicPay, Quinto andar, PayPal, Superdigital, Conta Azul, Geru, Méliuz, Flash 

Benefícios) 

Para as próximas questões, assinale o número que melhor representa a sua relação com o banco 

da sua preferência conforme o seu caso (1 para NÃO CONCORDO e 5 para CONCORDO 

TOTALMENTE): 

Integração de Recursos 

3) A minha instituição financeira considera a minha opinião acerca do serviço financeiro 

realizado 

1 2 3 4 5 

4) A minha instituição financeira procura se atualizar no que tange a tecnologia para 

proporcionar um serviço mais eficiente. 

1 2 3 4 5 

5) A minha instituição financeira dispõe de profissionais diferenciados para oferecerem 

melhores atendimentos aos clientes. 

1 2 3 4 5 

6) A minha instituição financeira utiliza eficientemente os seus recursos para fornecer um 

serviço de qualidade aos clientes. 

1 2 3 4 5 

Engajamento mútuo 

7) Eu colaboro com a minha instituição financeira de alguma forma. 

1 2 3 4 5 

8) Percebo que minha instituição financeira procura colaborar comigo quando preciso. 

1 2 3 4 5 
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9) A minha instituição financeira busca atender às necessidades individuais de cada cliente. 

1 2 3 4 5 

10) A minha instituição financeira se empenha em dispor de atendimento humanizado aos 

clientes. 

1 2 3 4 5 

Emoção 

11) A minha instituição financeira forneceu uma boa experiência geral, além do benefício 

funcional. 

1 2 3 4 5 

12) Eu sinto um apego à minha instituição financeira. 

1 2 3 4 5 

13) Eu estou satisfeito(a) com a minha instituição financeira. 

1 2 3 4 5 

14) Eu me sinto feliz no que diz respeito à minha instituição financeira. 

1 2 3 4 5 

Inovação de usuários 

15) Eu procuro oportunidades para participar ativamente na minha instituição financeira. 

1 2 3 4 5 

16) A minha instituição financeira valoriza minhas ideias para promover melhorias nos 

serviços. 

1 2 3 4 5 

17) A minha instituição financeira permite que eu a forneça opiniões inovadoras. 

1 2 3 4 5 

18) Eu busco colaborar com a minha instituição financeira para que ela ofereça melhores 

serviços.  

1 2 3 4 5 

Efeito de acessibilidade 

19) Eu participo de atividades relacionadas a minha instituição financeira. 

1 2 3 4 5 

20) Eu consigo contactar facilmente a minha instituição financeira. 

1 2 3 4 5 
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21) Minha instituição financeira me fornece diferentes opções para ter acesso ao serviço. 

1 2 3 4 5 

22) A minha instituição financeira procura facilitar meu acesso aos serviços e produtos 

oferecidos por ela. 

1 2 3 4 5 

Comunicação interativa 

23) Eu gosto de saber mais sobre a minha instituição financeira. 

1 2 3 4 5 

24) Eu falo com meus amigos sobre a minha instituição financeira. 

1 2 3 4 5 

25) A minha instituição financeira promove um atendimento personalizado. 

1 2 3 4 5 

26) A minha instituição financeira procura ouvir minha opinião/sugestão acerca dos seus 

serviços oferecidos. 

1 2 3 4 5 

Impactos valiosos 

27) Estou satisfeito com minha instituição financeira. 

1 2 3 4 5 

28) Eu participo das pesquisas de opinião que minha instituição financeira promove. 

1 2 3 4 5 

29) Eu participarei de novas pesquisas que minha instituição financeira propor. 

1 2 3 4 5 

30) Eu elogio os serviços da minha instituição financeira para meus familiares e amigos. 

1 2 3 4 5 

Determinantes da percepção da cocriação de valor - (adaptado de Yi e Gong, 2013)  

Comportamento de participação:  

31) Procuro informações sobre os serviços junto da empresa, online ou offline. 

1 2 3 4 5 

32) Durante a prestação do serviço ou sempre que entrar em contato eu forneço as informações 

apropriado e necessário para garantir uma boa prestação de serviços. 
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1 2 3 4 5 

33) Durante a prestação do serviço ou sempre que entro em contato com a empresa, eu realizo 

o que é pedido de mim. 

1 2 3 4 5 

     

34) Durante a prestação do serviço ou sempre que entrar em contacto com a empresa, tenho 

uma atitude agradável para com os funcionários da empresa. 

1 2 3 4 5 

Comportamento de cidadania:  

35) Eu dou a minha opinião e ideias sobre o serviço para a empresa, seja online ou offline. 

1 2 3 4 5 

36) Eu dou conselhos sobre o serviço a outros consumidores. 

1 2 3 4 5 

37) Eu recomendo a empresa para outros consumidores.  

1 2 3 4 5 

38) Eu tenho uma certa tolerância em relação a possíveis falhas no serviço da empresa. 

1 2 3 4 5 

IDENTIFICAÇÃO 

39) Qual seu sexo?  

(  ) Feminino   

(  ) Masculino 

 

40) Qual a sua faixa etária? 

(  ) Entre 18 – 25 

(  ) Entre 26 – 31 

(  ) Entre 32 – 40 

(  ) Entre 41 – 50 

(  ) Acima de 51 anos 

 

41) Qual seu grau de escolaridade? 
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(  ) Nível Fundamental  

(  ) Ensino Médio  

(  ) Nível Superior 

 

42) Qual é a faixa de salário mínimo da sua renda familiar? 

(  ) Acima de 20 salários mínimos 

(  ) Entre 10 e 20 salários mínimos 

(  ) Entre 4 e 10 salários mínimos 

(  ) Entre 2 e 4 salários mínimos   

(  ) Até 2 salários mínimos 

 

43) Em qual curso você está matriculado no Instituto Federal de Rondônia - IFRO? 

( ) Curso Superior em Gestão Comercial – EaD 

(   ) Curso Superior em Gestão Pública – EaD 
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APÊNDICE II – Matriz de carga fatorial 

Factor 

Score 

Weights 

(Group 

number 

1 - 

Default 

model) 

Plataforma Determinantes 
Impactos 

Valiosos 

Comunicação 

Interativa 

Efeito 

acessibilidade 

Inovação 

usuário 
Emoção 

Engajamento 

mútuo 

Integração 

Recursos 

27 0,074 0,008 0,292 0,035 0,014 0,012 0,015 0,037 0,042 

28 0,027 0,003 0,107 0,013 0,005 0,005 0,006 0,014 0,015 

29 0,013 0,001 0,051 0,006 0,002 0,002 0,003 0,007 0,007 

30 0,027 0,003 0,104 0,012 0,005 0,004 0,005 0,013 0,015 

38 0 0,008 0,001 0 0 0 0 0 0 

37 0,013 0,331 0,056 0,006 0,002 0,002 0,003 0,006 0,007 

36 0,001 0,038 0,007 0,001 0 0 0 0,001 0,001 

35 0,002 0,039 0,007 0,001 0 0 0 0,001 0,001 

34 0,004 0,113 0,019 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 

33 0,006 0,16 0,027 0,003 0,001 0,001 0,001 0,003 0,003 

32 0,007 0,188 0,032 0,003 0,001 0,001 0,001 0,004 0,004 

31 0,004 0,111 0,019 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 

23 0,031 0 0,014 0,155 0,006 0,005 0,006 0,015 0,017 

24 0,017 0 0,008 0,087 0,003 0,003 0,004 0,009 0,01 

25 0,04 0 0,019 0,2 0,007 0,007 0,008 0,02 0,022 

26 0,032 0 0,015 0,163 0,006 0,005 0,007 0,016 0,018 

19 0,039 0 0,018 0,019 -0,015 0,007 0,008 0,02 0,022 

20 0,036 0 0,017 0,017 0,25 0,006 0,007 0,018 0,02 

21 0,015 0 0,007 0,007 0,106 0,003 0,003 0,008 0,009 

22 0,074 0,001 0,034 0,035 0,512 0,012 0,015 0,037 0,041 

15 0,013 0 0,006 0,006 0,002 0,168 0,003 0,006 0,007 

16 0,015 0 0,007 0,007 0,003 0,201 0,003 0,007 0,008 

17 0,02 0 0,009 0,01 0,004 0,272 0,004 0,01 0,011 

18 0,009 0 0,004 0,004 0,002 0,121 0,002 0,005 0,005 

11 0,072 0,001 0,034 0,034 0,013 0,012 0,013 0,036 0,04 

12 0,006 0 0,003 0,003 0,001 0,001 0,045 0,003 0,003 

13 0,055 0,001 0,026 0,026 0,01 0,009 0,415 0,028 0,031 

14 0,047 0,001 0,022 0,022 0,009 0,008 0,352 0,023 0,026 

7 0,016 0 0,007 0,007 0,003 0,003 0,003 0,064 0,009 

8 0,045 0,001 0,021 0,021 0,008 0,007 0,009 0,184 0,025 

9 0,044 0,001 0,021 0,021 0,008 0,007 0,009 0,182 0,025 

10 0,036 0 0,017 0,017 0,007 0,006 0,007 0,148 0,02 

3 0,026 0 0,012 0,012 0,005 0,004 0,005 0,013 0,093 

4 0,033 0 0,015 0,015 0,006 0,005 0,007 0,016 0,117 

5 0,041 0 0,019 0,019 0,008 0,007 0,008 0,02 0,147 

6 0,059 0,001 0,027 0,028 0,011 0,01 0,012 0,029 0,21 
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ANEXO I – Termo de autorização para pesquisa 
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