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Resumo: Cada vez mais se torna evidente a relevância 

da cocriação para o processo de desenvolvimento de 

produtos (PDP). No entanto pouco se têm estudado sobre 

os impactos gerados pela utilização das ferramentas 

disponibilizadas na internet para alavancar o PDP. O 

objetivo desta pesquisa é investigar os tipos, papéis e 

motivações dos consumidores envolvidos em processos 

de cocriação na internet implementados por empresas 

brasileiras. O método de pesquisa será a análise de 

conteúdo de participações dos consumidores em projetos 

de cocriação. 

1. Introdução 
De acordo com Kotler (2007), o processo de 

desenvolvimento de novos produtos (DNP) é composto 

por oito estágios, são eles: 1) Geração de Ideias; 2) 

Seleção de Ideias; 3) Desenvolvimento e teste de 

conceito; 4) Desenvolvimento da estratégia de 

marketing; 5) Análise do Negócio; 6) Desenvolvimento 

do Produto; 7) Teste de mercado; 8) 

Lançamento/Comercialização. A cocriação é uma 

ferramenta essencial para o DNP, neste processo sua 

contribuição se dá nos estágios iniciais (geração e seleção 

de ideias). É importante incorporar as competências do 

consumidor no processo de desenvolvimento de novos 

produtos (VARGO; LUSCH, 2004), pois possibilitaria 

diminuir taxas de fracasso. Logo, a cocriação, 

convertendo o consumidor em uma nova fonte de 

competência para a organização, é essencial 

(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2000). 

 

2. Metodologia 
Esta é uma pesquisa exploratória qualitativa baseada na 

análise de conteúdo de participações dos consumidores 

em ferramentas de Internet (por exemplo: blog, Fan 

Page, Website etc.) disponibilizadas por empresas para 

alavancar processos de cocriação. Podemos dividir 

este estudo em duas etapas, são elas: 

       

1) Identificação e escolha de projetos: Consiste em 

buscar projetos de empresas que atuam no Brasil 

(nacionais e/ou multinacionais), de médio/grande 

porte, dos setores de tecnologia, automotivo e 

construção civil por apresentarem maior 

disponibilidade de dados. Além de atender estes 

critérios, as empresas escolhidas tiveram um número 

mínimo de 5.000 participações, foram acessíveis e 

apresentaram bons resultados.  Os projetos aceitos 

foram:  

 

 Fiat Mio: utilizou como ferramenta uma 

Web Page, na qual os consumidores se 

cadastravam e compartilhavam suas ideias. 

 Gafisa – Edifício Colaborativo: foi 

desenvolvido por meio de uma página (Fan 

Page) criada no Facebook com o objetivo 

de criar um espaço para os consumidores 

darem sugestões para um novo 

empreendimento. 

 Claro Ideias: sua ferramenta é um Blog 

no qual os clientes podem fazer sugestões 

de novos produtos e serviços 

 

2) Análise das participações: O material com as 

participações será preparado para exportação ao 

software NVivo, seguindo-se a análise dos dados.  

A primeira fase da análise, qualitativa, usando o 

software NVivo, buscará identificar nas participações 

dos consumidores as categorias estabelecidas a partir 

de quatro fatores úteis para descrever o perfil do 

consumidor que participa em processos de cocriação 

de valor: i) os tipos de consumidor (WOLF; 

MCQUITTY, 2010); ii) os papéis desempenhados 

pelo consumidor no processo de desenvolvimento de 

produtos (NAMBISAM, 2002); iii) as motivações do 

consumidor que participa em processos de cocriação 

(WOLF; MCQUITTY, 2010). Com os dados 

categorizados, a segunda fase, quantitativa, usando o 

SPSS, buscará identificar segmentos com perfis 

similares a partir dos fatores levantados. A técnica 

será a análise de conglomerados, que permite agrupar 

em grupos objetos com características similares. 

 

3. Conclusões 
A análise preliminar dos dados dispostos nas 

ferramentas de internet, utilizadas pelas empresas 

estudadas, permitiu identificar que os participantes 

possuem os mais variados perfis (faixas etárias, grau de 

instrução). Nota-se que existem desde especialistas a 

leigos participando dos projetos.  
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