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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi analisar como clientes e fornecedores criam valor pela troca de 

expertise nas relações B2B, nos serviços intensivos em conhecimento. Para analisar o 

fenômeno por diferentes perspectivas - clientes, fornecedores e interação entre eles; foi 

utilizada a pesquisa exploratória, em duas fases de pesquisa. Na fase 1 foram realizadas nove 

entrevistas com gestores de empresas fornecedoras e clientes de consultoria de RH, software e 

tecnologia de informação e arquitetura e engenharia.  O propósito foi aprofundar o 

entendimento dos construtos pesquisados e avaliar qual dos serviços seria mais apropriado a 

ser explorado na segunda fase da pesquisa. Os resultados desta fase mostram que 

complexidade, customização e relevância estratégica da solução motivam o cliente a 

participar da coprodução. Os resultados da coprodução são otimizados quando clientes e 

fornecedores interagem e compartilham expertise nas fases de diagnóstico e execução da 

solução. A interação e a troca de expertise técnica e de negócios entre fornecedor e cliente 

favorecem a coprodução. A participação do cliente na coprodução e a troca de expertise com 

o fornecedor têm impacto positivo tanto para o valor econômico como de relacionamento. Por 

fim, observou-se que clientes percebem a solução considerando tanto os benefícios funcionais 

quanto relacionais com seus fornecedores. A Fase 2 da pesquisa teve como escopo as 

empresas pertencentes ao segmento de arquitetura.  Adotou-se como estratégia de 

investigação o estudo de casos múltiplos. Cinco casos de interação entre empresa e seus 

cliente foram pesquisados.  Foram realizadas vinte entrevistas semiestruturadas com oito 

gestores das empresas fornecedores e 12 gestores clientes dessas empresas. Também, foram 

coletados dados secundários sobre as empresas e foram registradas notas de campo. Os 

resultados evidenciaram que a maneira com que clientes e fornecedores combinam e 

complementam expertises técnicas e de negócios na solução influencia os resultados 

coproduzidos e a percepção de valor da oferta. A coprodução é mais efetiva, quando os 

clientes são mais experientes e têm expertise sobre seu negócio, comunicam suas expectativas 

e compartilham essa expertise de negócio com seus fornecedores. Os resultados também 

sugerem que a percepção de criação de valor econômico é mais presente quando os serviços 

são mais complexos, especialmente quando a solução demanda troca de expertise técnica 

entre clientes e fornecedores. A percepção de criação de valor tanto econômico quanto de 

relacionamento é mais presente quando a solução demanda complementaridade de expertises 

técnicas e de negócio entre clientes e fornecedores. Os resultados revelam que a troca de 

expertise entre empresa e cliente depende das habilidades e capacidades desse agente de 

contato de cada parte da relação para alcançar melhores resultados na coprodução do serviço. 

Certas habilidades e as capacidades dos boundary spanners favorecem a coprodução: 

incentivo a interação do agente de contato externo à empresa e stakeholders, frequência de 

contato durante a coprodução, engajamento e motivação em participar da solução, 

comunicação, flexibilidade, aceitação de sugestões e críticas e negociação.   

Palavras-chave: Expertise Técnica, Expertise de Negócios, Coprodução, Valor Econômico, 

Valor de Relacionamento. 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to analyze how customers and suppliers create value by 

exchanging expertise in B2B relations, in knowledge intensive services. To better understand 

the relationship of these variables, an exploratory research strategy was adopted, because it 

allows analyzing the phenomenon through different perspectives - clients, suppliers and 

interaction between them. Field research was conducted in two phases. Phase 1 was used to 

deepen understanding about the topic of interest in diverse contexts. Nine interviews were 

conducted with managers of different types of knowledge intensive services – Human 

Resource Consultancy, Software and Engineering and Architecture. The results showed that 

complexity, customization and strategic relevance of the solution motivates the customer to 

participate in the co-production. The results of co-production are optimized when customers 

and suppliers interact and share their expertise throughout the phases of diagnosis and 

execution of the solution. Interaction between customer and supplier, and technical and 

business expertise sharing positively influence the client's perception of value. Customer 

participation in the co-production has positive effects on both economic and relationship 

value. Finally, it was observed that customers perceive the solution broadly including 

functional and also relational benefits of the solution. Phase 2 of the research was aimed at 

companies belonging to the architecture segment. It was adopted, as a research strategy, the 

study of multiple cases. Five cases of interaction between company and its client were 

conducted. Twenty semi-structured interviews were carried out, eight managers of the 

supplier companies and 12 client managers of these companies. In addition, secondary data on 

the participating companies were collected and field notes were taken. The results showed 

that the way in which customers and suppliers combine and complement business and 

technical expertise influences the coproduced results and the perceived value of the offer.This 

second phase has also revealed that coproduction is most effective when customers are more 

experienced,  have business expertise, communicate their expectations and share this business 

expertise with their suppliers.  The results suggest that the perception of economic value 

creation is more present when services are more complex, especially when the solution 

requires technical expertise exchange between clients and suppliers. The perception of 

economic and relationship value is more present when the solution requires technical and 

business expertise complementarity between clients and suppliers. The results also showed 

that expertise exchange between clients and suppliers depend on boundary spanners skills and 

capacities on both to achieve better results in service production. Some boundary spanners 

skills and capacities favor coproduction: encouraging the interaction of the external contact 

agent with the company and stakeholders, frequency of contact during the coproduction, 

engagement and motivation to participate in the solution, communication, flexibility, 

acceptance of suggestions and comments and negotiation. 

 

Keywords: Technical Expertise, Business Expertise, Co-production, Economic Value, 

Relationship Value, Boundary Spanner 
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INTRODUÇÃO 

Mudanças significativas no mercado têm provocado colaboração entre as empresas e seus 

clientes e levaram à reavaliação do Marketing tradicional para uma nova perspectiva. 

Consoante a isso, empresas pioneiras introduziram mudanças em seus processos de Marketing 

e começaram a investir na participação mais ativa de clientes no desenvolvimento de sua 

oferta.  

Alinhada a essas mudanças, a literatura de Marketing aponta para a necessidade de se 

reavaliarem os posicionamentos tradicionais de “Marketing para o cliente” em direção a 

novas perspectivas de processos colaborativos de “Marketing com clientes e fornecedores”. 

Esse reposicionamento demanda mudanças no modelo tradicional de negócio centrado apenas 

na oferta, cuja perspectiva coloca o cliente em posição passiva na produção dessa oferta e nela 

centraliza o valor.  As vantagens esperadas de se alterar esse modelo tradicional na direção de 

atribuir maior participação ao cliente é a possibilidade de aumento da sua percepção de valor 

na interação com o fornecedor e que o aumento desse valor percebido contribua para a 

vantagem competitiva da empresa no mercado (Bettencourt, Lusch & Vargo, 2014).  A 

expectativa dessas vantagens reforça a importância de investigações mais aprofundadas sobre 

formas de avaliar o valor, que emerge do processo de interação entre fornecedores e clientes 

(Auh, Bell, McLeod & Shih, 2007, Vargo & Lusch, 2004).  

Esta nova lógica de pensar os relacionamentos enfatiza o papel dos clientes como 

criadores proativos de valor e sugere que o valor é criado apenas quando o consumidor 

usufrui do produto ou serviço, ou seja, é o serviço gerado pela experiência com o bem que 

pode produzir valor. As empresas são facilitadoras do processo de criação de valor, elas 

colaboram para essa criação (Payne, Storbacka & Frow, 2008; Chan, Yim & Lam, 2010;). A 

base desta lógica de pensar a produção e consumo é a natureza colaborativa entre 

fornecedores e clientes; que interagem e usam suas habilidades, capacidades e recursos para 

fornecer benefícios mútuos e cocriarem valor (Lusch & Vargo, 2012). Portanto, para a criação 

de valor é fundamental a participação e o engajamento dos clientes. À medida que os clientes 

percebem o valor decorrente dessas interações, eles tendem a se tornar mais satisfeitos.  

Alguns autores passaram a usar termos como coprodução e cocriação para descrever o 

relacionamento colaborativo emergente entre cliente e empresa (Ramirez, 1999; Prahalad & 

Ramaswamy, 2004a). 

Apesar de muitos autores enfatizarem a importância da participação ativa dos clientes 

(Kelley, Donnelly & Skinner, 1990; Mills, Chase & Margulies, 1983) e da interação entre 
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empresas e clientes para o processo de criação de valor (Mustak, Jaakkola  &  Halinen, 2013), 

competitividade e estratégia das empresas (Prahalad  &  Ramaswamy, 2004b; Skjolvik, 

Lowendahl, Kvalshaugen & Fosstenlokken,  2007; Chan, Yim  &  Lam, 2010); ainda são 

escassos os estudos empíricos que investigaram essa interação na perspectiva de criação de 

valor (Ito, Hayashi Jr., Gimenez, & Fensterseifer, 2012; Lindgreen & Wynstra, 2005). 

Particularmente, são poucos os estudos empíricos que investigaram a participação de recursos 

e de capacidades de fornecedores e de clientes em atividades conjuntas (Aarikka-Stenroos & 

Jaakkola, 2012).  

Os artigos sobre este tema são teóricos (Ramirez, 1999; Bettencourt, Ostrom, Brown, 

& Roundtree, 2002, Etgar, 2008), se concentram apenas em fase específica do processo de 

coprodução (Mazet  &  Gauri, 2007) ou analisam o fenômeno na perspectiva unilateral do 

cliente (Auh et al., 2007; Blazevic  &  Lievens, 2008) ou do fornecedor (Jouny-Rivier; 

Ngobo, 2016).  

Ainda que esses trabalhos apontem benefícios das ações de coprodução entre 

fornecedores e seus clientes quanto ao compartilhamento de riscos, acesso a recursos 

complementares (Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012), redução de custos (Auh et al., 2007), 

aprimoramento das inovações (Chen, Tsou & Ching, 2011; Blazevic & Lievens, 2008) e 

melhoria do desempenho (Prahalad & Ramaswamy, 2004b); os resultados aparecem de forma 

fragmentada e revelam pouco do relacionamento entre coprodução e criação conjunta de valor 

no relacionamento entre fornecedor e cliente. E, mesmo nas pesquisas exploratórias que 

tratam da interação entre clientes e fornecedores (Aarikka- Stenroos & Jaakkola, 2012) ainda 

é escassa a investigação sobre os vários formatos de participação que clientes e fornecedores 

têm em função do nível de interação que estabelecem ao longo das diferentes fases da 

coprodução.  Outra lacuna é a escassez de trabalhos empíricos que tenham como foco a díade, 

isto é, o contexto de interação entre empresas e clientes. Especialmente, que explorem a 

maneira com que clientes e fornecedores atuam em conjunto e os papéis desempenhados pelos 

agentes de contato e suas contribuições para a solução e criação de valor (Aarikka-Stenroos & 

Jaakkola, 2012).  

Há carência de pesquisas que examinem como o valor é produzido, entregue, 

consumido e percebido pelo cliente nas condições em que os clientes assumem papel ativo na 

produção do valor (Lindgreen & Wynstra, 2005; Prahalad & Ramaswamy, 2000; Ramírez, 

1999; Ito et al., 2012) e como os clientes se engajam em práticas colaborativas de criação 

conjunta do valor (Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012). 
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Esta pesquisa define valor como um conceito abrangente que engloba tanto valor 

econômico quanto valor de relacionamento (Chan, Yim &  Lam, 2010). A integração das 

perspectivas econômica e de relacionamento foi adotada com a intenção de captar a parcela 

do valor inerente à oferta em si e também a parcela do valor decorrente da interação e 

relacionamento entre cliente e fornecedor no desenvolvimento da oferta. O escopo principal 

não é a perspectiva de criação de valor unilateral, mas na criação de valor na interação entre 

cliente e fornecedor.  

Supostamente os clientes não contribuem de maneira uniforme ao processo, pois o 

desempenho das iniciativas de coprodução podem ser modificados por variáveis, tais como: 

fluxo de comunicação entre empresa e cliente, nível de expertise do cliente, 

comprometimento efetivo das partes envolvidas (Auh et al., 2007), equivalência entre os  

parceiros, expertise e comprometimento do parceiro (Chen, Tsou & Ching, 2011).  

A expertise no processo de coprodução de serviço tem sido foco de estudos nas 

últimas décadas (Lovelock & Young, 1979; Kelley et al., 1990, Bendapudi & Berry, 1997, 

Bell, Andreas & Eisingerich, 2007; Aarikka- Stenroos & Jaakkola, 2012). Expertise tem sido 

considerada como um termo geral para representar diferentes tipos de conhecimento em 

contextos de coprodução. À medida que se avolumaram os estudos sobre participação do 

cliente na produção de serviço, o conceito de expertise foi usado para explicar os resultados 

do serviço. Inicialmente se tratou da expertise do fornecedor (Lovelock & Young, 1979); e 

depois o conhecimento ou expertise do cliente (Sharma & Patterson, 2000; Bell, Andreas & 

Eisingerich, 2007) também passou a ser considerado. Primeiro, dentro da lógica dominante de 

bens (Lengnick-Hall, 1996; Kelley & Skinner, 1990) e depois, dentro da lógica dominante de 

serviço (Aarikka- Stenroos & Jaakkola, 2012). O conceito de expertise foi aplicado em 

estudos com foco em serviço para o consumidor final (Auh et al., 2007; Spake & Megehee, 

2010: Bendapudi & Berry, 1997), mas também em contextos de relações entre empresas 

(Bettencourt et al., 2002; Nätti & Ojasalo, 2008; Ojasalo, 2001).  

Apesar de algumas pesquisas considerarem a influência positiva da expertise na 

coprodução (Lengnick-Hall, 1996; Auh et al., 2007); esses resultados ainda são contraditórios 

(Brito & Barguil, 2013) e demandam aprofundamento de discussão (Tuli, Kohli & 

Bharadwaj, 2007). Questões relacionadas à influência do tipo de serviço prestado ou tipo de 

expertise do cliente e fornecedor na coprodução ainda não foram adequadamente exploradas 

na literatura (Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012; Faraj & Sproull, 2000; Tiwana, 2004a). 

Além disso, faltam pesquisas empíricas avaliando como e em qual extensão o conhecimento 
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técnico e o conhecimento do negócio afetam o desenvolvimento efetivo de projetos conjuntos 

(Tiwana, 2004a).  

 Tendo em vista as lacunas e oportunidades de pesquisa mencionadas acima, esta 

pesquisa tem como objetivo analisar como clientes e fornecedores criam valor pela troca de 

expertise nas relações B2B, nos serviços intensivos em conhecimento.  

Para isso, foi empreendida uma pesquisa em duas fases. Por tratar de investigação 

onde há interesse em questões complexas que requerem entendimento do contexto para 

entender o fenômeno, a estratégia mais favorável é o estudo de caso (Bonoma, 1985), que 

foram empregados na pesquisa de campo. Como fonte principal de dados, foram realizadas 

entrevistas em profundidade com gestores.  

A coprodução é particularmente mais bem observada em condições de alta 

participação do cliente, como é o caso das empresas intensivas em conhecimento. E essas 

condições são mais recorrentes nas interações entre fornecedor e cliente em que há maior 

demanda por serviços customizados, com alto contato e interatividade e complexidade (Chan, 

Yin & Lam, 2010), como ocorre nas atividades de arquitetura.  

 Após essa seção de Introdução, apresenta-se o referencial teórico do estudo. Em 

seguida, os métodos da pesquisa de campo são detalhados, assim como uma visão sobre o 

contexto da pesquisa. Os resultados compõem a seção seguinte do documento e por fim, tem-

se a discussão, seguida das considerações finais e sugestões para pesquisas futuras. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

Essa seção apresenta a teoria que sustenta o estudo relatado neste documento. Os conceitos 

centrais aqui abordados são coprodução, expertise e valor.  

 

1.1 Coprodução  

Coprodução é a participação e o envolvimento do cliente nas etapas de concepção, 

desenvolvimento e produção da oferta ou da solução (Etgar, 2008; Jimenez, Voss & 

Frankwick, 2013; Bettencourt et al., 2002). Essa participação pode ocorrer tanto em processos 

periféricos da empresa, como é o caso da interação do cliente com orientadores financeiros de 

serviços bancários (Auh et al., 2007) quanto em iniciativas mais ativas de participação, como 

na aplicação de conhecimento e compartilhamento de informação entre fornecedores e 

usuários de serviços de tecnologia (Ordanini & Pasini,2008).  

Apesar de ocorrer em todas as esferas econômicas, a noção de coprodução é 

particularmente observada no âmbito do serviço, pois esse tipo de atividade econômica requer 

maior participação ativa do cliente nas etapas de concepção e execução da solução (Auh et al., 

2007; Barguil, 2013). O grau de participação do cliente varia em função do tipo de serviço 

realizado. Quanto mais customizado, complexo e intensivo em conhecimento é o serviço; 

maior a demanda pela participação do cliente em termos de interação e compartilhamento de 

informação e recursos (Bettencourt et al., 2002; Chan, Yim & Lam, 2010; Cheung & To, 

2011). 

O grau de envolvimento do cliente na coprodução depende tanto das ações de incentivo 

da empresa à participação do cliente, quanto da predisposição do cliente em interagir e 

expressar suas preferências e necessidades. Ações colaborativas (Lusch, Vargo & O´Brien, 

2007; Mustak, Jaakkola & Halinen, 2013), comunicação e diálogo (Aarikka-Stenroos & 

Jaakkola, 2012) e esforços mútuos de integração de recursos entre clientes e fornecedores 

(Ballanttyne, 2004; Ballantyne & Varey, 2006; Ballantyne & Varey, 2008; Ranjan & Read, 

2016) são formas de interação na coprodução que podem criar valor.  

Haumann, Güntürkün, Schons, & Wieseke (2015) sugerem que os estudos sobre 

coprodução podem ser agrupados em quatro principais vertentes de pesquisa. Na primeira das 

vertentes estariam os estudos introdutórios sobre o tema, realizados nos anos 70 e 80. Esses 

consideravam predominantemente a perspectiva do vendedor e focavam no efeito que a 

participação do cliente tem no sistema de produção da empresa. Chase (1978) e Lovelock & 
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Young (1979) estão entre os primeiros autores a discutir a noção de que o cliente pode 

contribuir com trabalho produtivo e a revelar os benefícios que essa mudança de 

comportamento do cliente traz à eficiência econômica e produtiva da empresa (Mustak, 

Jaakkola & Halinen, 2013). Nesse escopo, pesquisas apontam para oportunidades de ganhos 

dessa estratégia nos resultados da empresa, tais como: redução de custos de produção, ganhos 

de produtividade (Lovelock & Young, 1979; Mills, Chase & Margulies, 1983), melhorias na 

qualidade do serviço (Lengnick-Hall, 1996), customização (Mills & Morris, 1986).  

Enquanto essas contribuições produtivas do cliente continuavam a ser consideradas 

importante forma de participação do cliente; as pesquisas sobre coprodução gradualmente 

começaram a incluir uma variedade de papéis, comportamentos e recursos do cliente durante 

o processo de serviço. Foram identificados papéis como, por exemplo, empregado parcial 

(Bowen, 1986, Bettencourt et al., 2002, Lengnick-Hall, 1996), coprodutor (Kelley, Donnelly 

& Skinner, 1990) e tomador de decisão (Bitner, Faranda, Hubbert & Zeithaml, 1997).  

Por outro lado, pesquisas ressaltaram que o incentivo à participação do cliente também 

demandava mudanças nas formas de gerenciamento dos relacionamentos, troca de informação 

e comportamentos de avaliação do cliente (Kellogg, Youngdahl & Bowen, 1997). Assim, a 

discussão sobre as contribuições da participação dos clientes em termos de recursos como 

informação, conhecimento e competências foi ampliada (Bettencourt et al., 2002) 

A segunda vertente de pesquisa relacionada à coprodução se concentra em explorar 

como e porque clientes decidem se engajar em atividades de coprodução (Haumann et al., 

2015; Chan, Yim & Lam, 2010).  Com base nessa abordagem, acadêmicos discutem fatores 

que estimulam a participação dos clientes em projetos no estilo faça você mesmo, tais como 

autoprodução, autosserviço e tecnologias de autosserviço (Meuter & Bitner, 1998; Dabholkar, 

1996; Troye & Supphellen, 2008) e os seus reflexos na predisposição para a tecnologia 

(Dabholkar, 1996), satisfação ou insatisfação dos clientes (Meuter, Ostrom, Roundtree & 

Bitner, 2000) e avaliação do serviço ( Troye & Supphellen, 2008).  

Essa vertente de pesquisa também avalia as variáveis que predispõem clientes e 

consumidor finais a participar mais ativamente na coprodução, especialmente condições 

favoráveis e antecedentes da coprodução, tais como clareza de papel, habilidades e 

motivações (Auh et al., 2007; Meuter, Bitner, Ostrom, & Brown, 2005; Dellande, Gilly & 

Graham, 2004), confiança (Brito & Barguil, 2013), entre outras. Com base nesse escopo, 

acadêmicos investigam os efeitos da coprodução na lealdade do cliente (Auh et al., 2007), 

condições que favorecem fornecedor a ter clientes participativos e que sigam suas sugestões 



 

  

18 

(Dellande et al., 2004),  ou como fornecedores podem fazer uso do expertise e estratégias para 

gerenciar a interação com seus clientes (Santos & Spring, 2015)   

A terceira vertente direciona sua atenção para as consequências psicológicas 

decorrentes da participação do cliente na coprodução. Esse escopo de investigação concentra-

se em pesquisas com consumidores finais e compara as avaliações dos clientes de produtos e 

serviços nas condições de engajamento ativo ou não na coprodução (Haumann et al., 2015; 

Bendapudi & Leone, 2003). Com base nessa perspectiva, acadêmicos discutem como o 

engajamento dos consumidores na coprodução aumenta sua avaliação do produto 

autoproduzido (Atakan, Bagozzi & Yoon, 2014), impacta nos resultados de satisfação e 

lealdade do cliente e muda sua atitude em relação à empresa que oferece a oportunidade de 

coprodução (Bendapudi & Leone, 2003). Outros estudos analisam se a participação do cliente 

envolve sua predisposição a aprender, experimentar, colaborar, desenvolver em conjunto e se 

engajar na comunicação e diálogo ativo com os fornecedores (Prahalad & Ramaswamy, 

2004a). Também estão incluídos nesse escopo as interações da díade cliente-fornecedor 

(Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012) e relação entre outros atores (Teher & Tahar, 2008; 

Lusch & Vargo, 2012; Jaakkola & Alexander, 2014). 

A quarta vertente de pesquisa se apoia na ideia de que o incentivo à colaboração ativa 

dos clientes em conjunto com a empresa pode ser fonte de estratégia competitiva (Prahalad & 

Ramaswamy, 2000) e criação de valor (Prahalad & Ramaswamy, 2004a; Terblanche, 2014). 

Vargo e Lusch (2004) defendem que o valor é determinado pelo beneficiário. Nesse sentido, 

os clientes também podem exercer influência na formulação da proposição de valor mediante 

negociações e contribuições de seus próprios recursos (Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012). 

As empresas podem oferecer proposições de valor ao incentivar a participação dos clientes: 

nas interações, no compartilhamento de conhecimentos e nos esforços mútuos para a 

integração de recursos (Lusch & Vargo, 2012). Nessa perspectiva é discutido o potencial do 

engajamento dos clientes na coprodução e sua influência no desempenho do negócio 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004a), na criação de valor econômico e relacional entre clientes e 

empregados da empresa (Chan, Yim & Lam, 2010) e na solução conjunta de problemas com 

os fornecedores (Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012). 
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O resumo da literatura das abordagens sobre coprodução está agrupado no Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Abordagens sobre Coprodução 

Autor(es) Foco Perspectiva 

Chase (1978), Lovelock & Young 

(1979), Mills, Chase & Margulies 

(1983), 

Mills & Morris (1986), Kelley, 

Donnelly & Skinner (1990), 

Lengnick-Hall (1996), Bowen (1986), 

Bitner et al. (1997), Bettencourt et al. 

(2002), Dabholkar (1996) 

Ganhos e benefícios que a 

empresa obtém ao incentivar 

e gerenciar a participação do 

cliente na coprodução 

Efeitos da participação do 

cliente sobre redução de custos, 

ganhos de produtividade, 

customização e melhoria na 

qualidade do serviço. 

Meuter & Bitner (1998), Dabholkar 

(1996), Meuter et al. (2000) 

 

 

 

Etgar (2008), Auh et al. (2007), 

Dellande, Gilly & Graham (2004), 

Brito & Barguil  (2013), Meuter, et al. 

(2005). 

Motivos e explicações sobre 

a decisão de engajamento 

dos clientes nas atividades 

de coprodução 

Fatores que estimulam a 

participação dos clientes em 

projetos de auto produção, auto 

serviço e tecnologias de auto 

serviço e, seus reflexos em 

variáveis como:  predisposição 

para a tecnologia, e satisfação, 

 

Investigação de variáveis que 

predispõem clientes a 

participarem da coprodução, 

cumprir orientações e 

permanecerem leais à empresa. 

Bendapudi & Leone (2003), Atakan 

Bagozzi & Yoon, (2014), Haumann et 

al. (2015) 

Consequências psicológicas 

decorrentes da participação 

do cliente na coprodução, 

comparando as avaliações 

nas situações com e sem 

engajamento. 

 Compara as avaliações dos 

clientes de produtos e serviços 

nas condições em que se 

engajam ou não na coprodução 

e seus efeitos sobre a 

satisfação, lealdade e atitude 

em relação à empresa. 

Prahalad & Ramaswamy (2000), 

Prahalad & Ramaswamy (2004a), 

Vargo & Lusch (2004), 

Terblanche (2014), Aarikka-Stenroos 

& Jaakkola (2012), Blazevic & 

Lievens (2008), Teher & Tahar 

(2008), Lusch & Vargo (2012), Chan, 

Yim & Lam (2010), Jaakkola & 

Alexander(2014) 

Contribuição ativa do cliente 

em conjunto com a empresa 

como fonte de vantagem 

competitiva e criação de 

valor 

Engajamento do cliente na 

coprodução e suas influências 

no desempenho do negócio, 

criação de valor e solução 

conjunta de problemas 

Fonte: elaborado pela autora, com base na revisão de literatura. 

  

 

1.1.1 Diferença entre Coprodução e Cocriação 

Ao buscar definições para o termo coprodução é possível encontrar falta de consenso e 

imprecisão quanto ao domínio e delimitação do conceito. Dessa forma, nesta seção são 

apresentadas as similaridades e as diferenças dos conceitos coprodução e cocriação. 
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 Existem pontos comuns entre as definições de cocriação e coprodução. Ambos os 

conceitos referem-se a situações em que os consumidores colaboram com as empresas ou 

outros consumidores para criar valor. Apesar de compartilharem essa similaridade, dois 

posicionamentos se apresentam na discussão teórica sobre o tema: os termos são tratados 

como distintos (Vargo & Lusch, 2008) ou partes integrantes de um conceito amplo e contínuo 

(Chathoth, Altinay, Harrington, Okumus & Chan, 2013).   

 Segundo Vargo e Lusch (2011), a perspectiva de distinção entre coprodução e 

cocriação se apoia nos referenciais da teoria econômica sobre produção eficiente de bens e 

valor incorporado à oferta. Os autores explicam que Adam Smith (1904) foi um dos 

precursores da discussão do valor com base na distinção entre valor de uso e valor de troca e 

Walras (1926/1954) foi outro expoente da economia clássica que reforçou a argumentação 

ideológica de diferenciação do valor a partir da categorização de serviços de produção e 

serviços de consumo. Essas referências serviram de base à ideologia de que é na produção, 

distribuição e venda de bens tangíveis que está embutido o valor. Esse pensamento econômico 

se configurou mais tarde no alicerce da visão tradicional do Marketing ou da lógica 

dominante de produtos (Vargo, Maglio & Akaka, 2008). 

 Nesse enfoque, o termo coprodução trata do grau com que o cliente se envolve na 

produção do bem. Lovelock & Young (1979) analisaram coprodução segundo essa 

perspectiva e, destacaram as contribuições dos clientes à produtividade da empresa.  O que se 

destaca nessa definição é a participação do cliente na produção a partir da perspectiva do 

ofertante. Estes autores distinguem coprodução e cocriação a partir do centro de criação do 

valor. Por um lado, a cocriação enfatiza a experiência subjetiva de uso do cliente no processo 

de criação de valor; ao passo que a coprodução enfatiza os benefícios gerados pela troca, na 

perspectiva do vendedor (Fitzhugh, Baumann, Palmer & Wilson, 2011). 

 Mais recentemente o emprego do termo coprodução vem se modificando com a 

discussão da adequação da separação entre produção e consumo (Vargo & Lusch, 2004; 

Meuter et al., 2005). Essa transformação decorre da reavaliação da abordagem tradicional de 

Marketing em favor da perspectiva da lógica dominante de serviço (Vargo & Lusch, 2004), a 

qual reconsidera questões como criação de valor e papel do cliente (Merz, He & Vargo, 

2009).  

 Na lógica dominante de serviço o valor é percebido e determinado pelo consumidor no 

processo de consumo, como valor em uso. Essa abordagem, não só reduz o impacto unilateral 

da empresa no processo de criação de valor, como também amplia o poder dos consumidores 



 

  

21 

nas transações (Merz, He & Vargo, 2009; Prahalad & Ramaswamy, 2004a).  Dessa forma, os 

consumidores são mais ativos nas trocas relacionais e assumem papel de parceiro na criação 

de valor em colaboração com a empresa (Fitzhugh et al., 2011). Em função do crescimento da 

discussão em torno da lógica dominante de serviço, Lusch & Vargo (2012) elaboraram um 

quadro resumo dos principais conceitos que passaram por transições a fim de refletirem, em 

termos de linguagem, o modelo mental mais ajustado às novas práticas de Marketing e de 

negócios (ver Quadro 2).  

 

Conceitos G-D lógica Conceitos em transição Conceitos S-D lógica 

Bens 

Produtos 

Característica/Atributo 

Valor adicionado 

Valor em troca 

Maximização do lucro 

Preço 

Equilíbrio de sistema 

Cadeia de suprimentos 

Promoção 

Para o mercado 

Orientação para o produto 

Serviços 

Ofertas 

Benefício 

Coprodução 

Valor em uso 

Engenharia financeira 

Entrega de valor 

Sistema dinâmico 

Cadeia de valor 

Comunicação integrada de 

Marketing 

Orientação para o mercado 

Serviço 

Experiências 

Solução 

Cocriação de valor 

Valor em contexto 

Feedback 

financeiro/Aprendizagem 

Proposição de valor 

Sistema de adaptação complexa 

Ecossistema de serviço 

Diálogo 

Orientação para serviço 

Quadro 2– Transição conceitual na prática e pensamento de Marketing 

Fonte: Lusch & Vargo (2012) 

 

A coexistência dessas abordagens teóricas dá margem a ambiguidades e sobreposições 

entre os termos coprodução e cocriação (Chathoth et al., 2013; Jimenez, Voss & Frankwick, 

2013). Quando o termo coprodução se orienta a partir da lógica tradicional de marketing 

(separação entre produção e consumo), a perspectiva de criação de valor está centrada na 

oferta da empresa e o cliente assume papel mais passivo nessa relação. Cabe à empresa o 

papel de incorporar valor aos bens ou serviços a partir da melhoria ou inclusão de atributos à 

oferta (Jimenez et al., 2013; Chen, Tsou & Ching, 2011; Payne, Storbacka & Frow, 2008). Já 

o termo cocriação é definido em consonância à visão da lógica dominante de serviço e 

apresenta a perspectiva de criação do valor centrada no cliente e sua experiência (benefício 

criado pelo desfrute da oferta). Nessa lógica, a empresa pode propor condições de criação de 

valor, mas cabe ao cliente o papel de incorporar esse valor à oferta, a partir de sua experiência 

de uso e consumo (Ertimur & Venkatesh, 2010; Etgar, 2008).  

Ao avaliar questões relacionadas à lógica dominante de serviço, (Vargo & Lusch, 

2004) inicialmente propuseram que os consumidores são coprodutores de valor. 

Posteriormente atualizaram essa afirmação enfatizando a natureza relacional e contextual do 
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valor e; reconsideraram essa afirmação em 2004 propondo que o consumidor é cocriador de 

valor (Vargo & Lusch, 2008). Nesse sentido, consideraram a coprodução como um 

componente integrante do conceito amplo de cocriação. A cocriação relaciona-se ao valor 

recebido pelo cliente com o uso, consumo ou experiência. Já a coprodução relaciona-se a 

tarefas específicas realizadas pelo cliente que podem ocorrer antes ou durante o uso, consumo 

ou experiência. Nesse sentido, a coprodução captura a participação do cliente no 

desenvolvimento da oferta. O cliente é, portanto, sempre cocriador; mas nem sempre 

coprodutor (Vargo & Lusch, 2008). Os autores reconhecem a ligação implícita dos termos 

coprodução e cocriação e referem-se ao primeiro como implícito à ideia de cocriação. 

 Essa concepção sugere que a cocriação demanda mudanças na forma como as 

empresas pensam sobre suas operações e estratégias. Na abordagem tradicional, as atividades 

e os processos se constroem a partir do foco nos ganhos apenas da empresa e pressupõem que 

a estratégia seja delimitada predominantemente à princípio. Na lógica de cocriação, a visão do 

processo de criação de valor se amplia à medida que incorpora a experiência de todos os 

stakeholders. Dessa forma, cocriação passa a configurar o processo de criação de valor dos 

envolvidos no processo de proposição e construção da oferta. Essa abordagem determina 

diferenças entre a estratégia tradicional e a estratégia de cocriação. O Quadro 3 resume essas 

especificidades. 

 

Estratégia Tradicional 

Valor: a empresa cria valor pela entrega definida 

de experiência a um grupo segmentado de 

clientes. 

Metas: estabelece metas estratégicas à princípio 

e tenta mantê-las ou não modificá-las 

significativamente. 

Foco central: foca no interesse da empresa, isto 

é, na forma como a firma pode maximizar o valor 

capturado relativo ao apropriado pelos 

competidores e outros membros da cadeia de 

valor. 

Vantagem: adquire vantagens mediante 

realização de economias de escala, antes dos 

competidores, entre outras possibilidades. 

 

Estratégia Cocriativa 

Valor: cria valor pelo constante enriquecimento 

da experiência de todos os stakeholders. 

 

Metas: adota meta estratégica inicial como ponto 

de partida e deixa a estratégia completa emergir 

ao longo do processo. 

Foco central: foca no interesse de todos os 

stakeholders e como o ecossistema pode criar e 

compartilhar valor aos envolvidos. A 

maximização do valor capturado exclusivamente 

pela empresa é secundário. 

Vantagem: adquire vantagem por meio do 

aumento do engajamento dos stakeholders e, por 

construir continuamente novas interações e 

experiências; que levam a maior produtividade, 

criatividade, redução de custos e riscos. 

Quadro 3 - Estratégia tradicional versus Estratégia Cocriativa  

Fonte: Ramaswamy & Gouillart (2010) 

 

 Segundo Ramaswamy & Gouillart (2010), os stakeholders não se motivariam a 

participar ativamente no processo de cocriação a menos que compartilhassem da criação de 
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valor nessa relação. Ao investir nessa estratégia, a empresa pode adquirir novas ideias de 

negócios, aumentar a produtividade, criar novas fontes de receita e lucro e reduzir custos e 

riscos. Os demais stakeholders têm a possibilidade de criar valor mediante melhoria das 

experiências, aumento de valor econômico - aumento de ganhos, aquisição de habilidades, 

conhecimentos e abertura de novas oportunidades e aumento da satisfação, sentimentos de 

apreciação e incremento na autoestima. 

Conclui-se que o emprego dos termos cocriação e coprodução ainda gera confusão e, 

em grande medida, em razão da perspectiva adotada pelo pesquisador - lógica tradicional de 

Marketing ou a lógica dominante de serviço. Quando se considera o termo cocriação a partir 

de uma perspectiva de experiência de uso e orientada para serviço, cocriação e coprodução se 

confundem e se integram, pois ambos traduzem o processo de criação de valor na experiência. 

Já quando se considera a lógica tradicional, o termo cocriação se diferencia e se destaca do 

conceito de coprodução, à medida que essa perspectiva separa a produção do consumo e não 

necessariamente na experiência e na criação de valor gerada durante o consumo.  

Na sequência, discutem-se os antecedentes e moderadores da coprodução. 

 

1.1.2 Antecedentes e Moderadores da Coprodução 

No modelo de negócio centrado no cliente, no qual suas preferências podem ser customizadas 

é mais importante observar as contribuições de clientes e fornecedores à transação, do que 

meramente esforços unilaterais.  

 No contexto geral, trabalhos empíricos sobre coprodução tratam de seus efeitos para as 

empresas e clientes. A coprodução facilita, na perspectiva do fornecedor, a aprendizagem e 

incrementa o desempenho (Prahalad & Ramaswamy, 2004b), aumenta a produtividade e 

aperfeiçoa o processo de customização da oferta (Auh et al., 2007), aprimora a inovação de 

serviço (Chen et al., 2011; Blazevic & Lievens, 2008) e favorece a lealdade do cliente. Para o 

cliente, a coprodução amplia a percepção de controle sobre o processo de produção e serviço 

final (Cheung, & To, 2011) e aumenta sua satisfação (Bettencourt et al., 2002; Bendapudi & 

Leone, 2003; Ertimur & Venkatesh, 2010).  

 A coprodução não cria inequivocamente resultados benéficos. O incentivo à 

participação ativa do cliente também aumenta o envolvimento do cliente no processo, o que 

pode se refletir no aumento de conflitos com os empregados da organização e no aumento do 

nível de estresse desses funcionários na consecução dos trabalhos (Chan, Yim & Lam, 2010). 
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 O grau de envolvimento do cliente na coprodução varia de acordo com a natureza do 

serviço, qualidades e preferências do cliente e do fornecedor. Ao transacionar com parceiros, 

fornecedores e prestadores de serviços; os clientes devem ser estimulados a participar do 

processo de produção e entrega da oferta. E para isso, os colaboradores deveriam investir em 

mecanismos de incentivo à participação e engajamento ativo dos clientes na coprodução.  

(Auh et al., 2007).  

Os clientes podem ser motivados a participar à medida que as empresas lhes oferecem 

algum tipo de recompensa relacionada ao resultado de seu desempenho. Quando os clientes 

participam na criação de serviços eles podem adquirir benefícios monetários e não 

monetários; como por exemplo: maior controle sobre os termos da prestação de serviços, 

economia monetária e de tempo. Cabe à empresa enfatizar essas recompensas como forma de 

aumentar a motivação do cliente a coproduzir (Bowen, 1986; Auh et al., 2007), de modo 

controlado para clientes estratégicos talvez, para evitar os excessos que levam aos conflitos, 

como descritos acima.   

 Seguindo esse raciocínio, Bowen (1986) sugere que as empresas vejam seus clientes 

como empregados parciais e gerenciem seu comportamento na organização similarmente à 

maneira como fazem com seus empregados. Ao assumir o papel de empregado parcial da 

empresa, esse cliente pode contribuir tanto em termos de qualidade técnica quanto funcional. 

A qualidade técnica do cliente refere-se a “o que” o cliente contribui no processo. A 

abrangência dessa contribuição depende do nível de informação fornecido pelo cliente. A 

qualidade funcional retrata a forma que o cliente se comporta durante o fornecimento do 

serviço, incluindo, principalmente, aspectos pessoais como companheirismo e respeito 

(Kelley, Donnelly & Skinner, 1990). O modelo de determinantes do comportamento de 

empregados no desempenho de serviços dá suporte à importância dos antecedentes clareza do 

papel, motivação e expertise; como base para entender o comportamento do cliente na 

produção e entrega do serviço.   

 O compartilhamento de significativa comunicação formal e informal entre cliente e 

empregado contribui para que se estabeleça essa clareza de papel entre ambas as partes, 

especialmente se ficarem bem definidas as responsabilidades, expectativas, metas e objetivos 

dos envolvidos (Barguil, 2013). Quanto maior essa clareza, maiores as chances de o cliente 

participar efetivamente da coprodução (Mills, Chase, & Margulies, 1983; Brito & Barguil, 

2013).  
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 A disposição em participar é impulsionada pela motivação do cliente, que decorre de 

duas fontes: a) interesse do cliente em envolver-se no processo de criação e oferta e, b) 

necessidade de o cliente envolver-se por acreditar ser necessária a sua participação como 

garantia de qualidade (Meuter et al., 2005; Auh et al., 2007, Bettencourt et al., 2002). Se os 

clientes acreditam que suas ações e participação trarão contribuições positivas à sua empresa, 

maiores serão seus esforços para coproduzir (Lovelock & Young, 1979). A expertise é 

também variável relevante para o envolvimento do cliente na coprodução; já que a solução 

conjunta de problemas depende de quão bem clientes e fornecedores articulam seus 

conhecimentos e habilidades para esse objetivo (Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012). 

 Os antecedentes clareza do papel do cliente, motivação e expertise do cliente são 

adotados por diferentes autores e o que distingue os estudos sobre o tema é a delimitação dos 

autores quanto ao comportamento dessas variáveis no modelo e os resultados esperados, como 

pode ser observado nos parágrafos que seguem. 

 Dependendo do tipo de atividade envolvida, os consumidores contribuem de diversas 

formas na coprodução de serviços. Eles podem tomar parte na especificação do serviço, 

oferecer dados e informações relevantes, desempenhar parte das atividades programadas; 

entre outras possibilidades (Chen, et al., 2011). A experiência do cliente na interação com a 

empresa e sua expertise influenciam os resultados obtidos, o que indica uma associação entre 

a efetividade da coprodução do cliente e o seu desempenho na execução da tarefa (Barguil, 

2013).  

 No contexto das empresas intensivas em conhecimento, Bettencourt et al., (2002) 

propõem um modelo teórico que indica que a responsabilidade do papel do cliente impacta os 

antecedentes da efetividade da coprodução citados acima e estes definiriam o nível de 

participação do cliente no processo. O modelo teórico destes autores é uma proposta de 

gerenciamento da coprodução e, por isso, considera estratégias do fornecedor para ter clientes 

de alto desempenho como variável mediadora capaz de influenciar no desempenho do cliente 

e da coprodução.  

 Auh et al., 2007 desenvolveram um modelo para investigar a relação entre coprodução 

e lealdade atitudinal e comportamental do cliente no segmento bancário. Os resultados da 

pesquisa dão suporte empírico à ideia de motivação, expertise do cliente e clareza do papel do 

cliente como determinantes da coprodução como defendido por Bettencourt et al., (2002) e  

Lovelock & Young (1979). 
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 Meuter et al. (2005), num estudo relativo à experimentação de tecnologias de 

autosserviço por indivíduos, usaram os antecedentes da coprodução citados acima como 

mediadores entre fatores que predispõem os clientes a experimentarem as tecnologias de 

autosserviço - características da inovação e características individuais – e a experimentação da 

tecnologia.  

 Considerando a perspectiva do vendedor como coprodutor no âmbito das relações 

entre empresas (B2B), Chen, Tsou & Ching (2011) avaliaram o impacto de outros 

antecedentes na coprodução e o efeito da coprodução na inovação. Os resultados apontaram 

que a coprodução influencia positivamente a inovação de serviço, mas o grau dessa influência 

depende, ou é mediado pelo comprometimento efetivo, expertise, história da relação e 

compatibilidade colaborativa do parceiro. 

 Chen, Tsou & Ching (2011) adotaram como antecedentes da coprodução o expertise 

do parceiro e o seu comprometimento emocional, mas introduziram outros dois antecedentes 

no modelo pesquisado: comunicação e justiça interacional. A comunicação assume o papel de 

indicativo da clareza do papel do cliente, já que se refere ao compartilhamento significativo 

de informação formal e informal, entre cliente e empresa. A justiça interacional funciona 

como fonte de motivação para o cliente, e se trata do julgamento de justiça do cliente com 

base na qualidade do tratamento interpessoal que recebe na prestação do serviço ou na 

obtenção do resultado. 

Especificamente sobre a expertise, trabalhos conceituais e empíricos descrevem as 

influências positivas do compartilhamento da expertise entre cliente e fornecedor (Auh et al., 

2007; Chan, Yim &  Lam, 2010), na qualidade dos resultados coproduzidos (Lengnick-Hall, 

1996) e na inovação (Chen et al., 2011).  

Expertise é definida como conhecimento, habilidades e experiências que se 

estabelecem entre fornecedores e clientes; com o propósito de: diagnosticar problemas, 

elaborar planos, avaliar desempenho de produtos e ofertas (Auh et al., 2007; Sharma & 

Patterson, 2000), encontrar alternativas, realizar tarefas específicas (Dellande, Gilly & 

Graham, 2004; Meuter et al., 2005), desenvolver determinado projeto ou solução (Tiwana, 

2004a; Barguil, 2013; Tuli, Kohli, & Bharadwaj, 2007). O resultado dessas atividades 

depende do grau de cooperação e do relacionamento entre cliente e fornecedor (Chen et al., 

2011; Bowen 1986; Lengnick-Hall, 1996; Auh. et al., 2007; Etgar, 2008).  

A expertise pode ser de negócios ou técnica. A primeira trata da experiência e 

conhecimento sobre o mercado de atuação e negócios do cliente. Seus processos, regras, 
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atividades, necessidades dos stakeholders e objetivos de negócio. A expertise técnica trata da 

experiência e conhecimento sobre: ferramentas, processos, especificações, materiais, 

limitações e soluções técnicas específicas (Faraj & Sproull, 2000; Tiwana, 2004b).  

A falta de expertise interna para desenvolver a solução é a principal razão que 

predispõe o cliente interagir com o fornecedor no desenvolvimento da oferta. Quanto mais o 

cliente precisa de soluções para o negócio, processos e ferramentas técnicas especializadas; 

maior seu engajamento na coprodução (Petri & Jacob, 2016; Tiwana, 2004b). A troca de 

expertise entre cliente e fornecedor permeia todas as etapas da solução: (1) identificação do 

problema e definição das necessidades do cliente, (2) customização e integração e (3) 

execução e implantação da solução (Tuli, Kohli & Bharadwaj, 2007; Petri & Jacob, 2016).  

A etapa de diagnóstico corresponde à etapa inicial de identificação do problema e 

definição das necessidades do cliente. Ela inclui o entendimento das especificações da oferta e 

as necessidades específicas do negócio; tais como: mercado de atuação, processo, regras 

internas, e modelo de negócios. O padrão do diagnóstico depende da qualidade da informação 

e da expertise que clientes e fornecedores compartilham na solução (Petri & Jacob, 2016; 

Schneider & Bowen, 1985; Larsson & Bowen, 1989).  

Quando o cliente comunica suas expectativas de forma precisa, articula seu 

conhecimento sobre o contexto do negócio, ele favorece diagnóstico do problema e aumenta a 

qualidade dos resultados coproduzidos (Kelley, Donnelly & Skinner 1990; Schneider & 

Bowen, 1995; Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012). A necessidade de controle sobre a oferta 

e as expectativas do cliente quanto ao resultado, estimula o cliente a interagir compartilhar 

expertise com o fornecedor na coprodução (Bell, Auh & Smalley, 2005; Sharma & Petterson, 

2000).  

Clientes inexperientes e sem conhecimento das especificidades de seu negócio, têm 

maiores dificuldades em definir suas reais necessidades, estruturam mal o problema e pouco 

contribuem com inputs relevantes para customizar a oferta (Auh, et al., 2007; Shim, Shen, 

Chen, Jiang & Kein, 2010). Essa situação requer maior competência e conhecimento 

profissional do fornecedor, que precisa desenvolver estratégicas de interação e comunicação 

para extrair informações de valor e gerenciar o processo do serviço de forma a otimizar os 

resultados para o cliente (Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012).  

Na medida em que o fornecedor estreita o relacionamento com o cliente e busca 

ampliar a compreensão sobre o contexto do seu negócio: mercado de atuação, regras do 

negócio e atributos da oferta; fica mais fácil articular o diagnóstico do problema (Auh et al., 
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2007; Santos & Spring, 2015; Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012). Durante o processo de 

desenvolvimento e execução da oferta, é importante que o fornecedor adote procedimentos e 

mecanismos de comunicação com o cliente, para ajustar a definição do problema ao desenho 

da solução (Tiwana, 2004a; Tuli, Kohli & Bharadwaj, 2007). Essa ação cria condições para 

que o cliente possa refinar o entendimento das alternativas propostas e validar a solução 

(Tiwana, 2004a). 

O Quadro 4 resume as contribuições de expertise que fornecedores e clientes nas fases 

da coprodução. 

 

Quadro 4 - Contribuições da Expertise de Clientes e Fornecedores na Coprodução  

Expertise Cliente Coprodução Expertise do Fornecedor 

Definem o problema (Tuli, Kohli & 

Bharadwaj, 2007) 

Fornecem inputs ao longo do 

processo de prestação de serviço 

(Auh et al., 2007) 

Compartilham informação 

pertinente, útil e precisa sobre a 

oferta com os fornecedores 

(Kelley, Donnelly & Skinner 1990; 

Schneider & Bowen, 1995) 

 

Diagnóstico do 

Problema e Definição 

das Necessidades do 

Cliente 

Uso de conhecimento especializado, 

experiência acumulada e 

objetividade profissional; para 

identificar as reais necessidades dos 

clientes e propor alternativas 

(Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 

2012)  

Comunicar as expectativas e 

negociar as diferentes opções de 

solução. Articular conhecimento 

sobre o contexto do negócio e 

práticas do mercado (Aarikka-

Stenroos & Jaakkola, 2012) 

 

 

Execução e Implantação 

da Solução 

Estabelecimento de processos para 

ajustar a definição do problema ao 

desenho da solução (Tiwana, 

2004b; Tuli, Kohli & Bharadwaj, 

2007) 

Adoção de procedimentos e 

mecanismos de comunicação e 

diálogo que permitam ao cliente 

refinar o entendimento e validar a 

solução (Tiwana, 2004b) 
Fonte: elaborado pela autora, com base em revisão de literatura. 

 

No contexto das empresas intensivas em conhecimento, a customização da oferta se 

estabelece na condição em que o cliente contrata o fornecedor para solucionar um 

determinado problema em que não tem capacidade ou domínio especializado para resolver. O 

mais provável é que fornecedor e cliente se complementem na troca de expertise técnico e de 

negócio na criação, desenvolvimento e execução da oferta (Tiwana, 2004a).  

Soluções complexas demandam congruência de expertise, isto é, ajustes entre o 

expertise técnico e de negócios entre cliente e fornecedor. Nos projetos que envolvem 

novidade conceitual ou de processo, o cliente deve considerar certas precauções. Na 

contratação de fornecedo para desenvolver projeto conceitualmente novo, o cliente deve 
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considerar a experiência prévia desse fornecedor e buscar referências sobre sua capacidade e 

expertise. Quando o projeto demandar novidades de processo, é importante que o cliente 

considere quais estruturas, metodologias e ferramentas de suporte esse fornecedor recomenda 

para diagnosticar e desenvolver a solução (Tiwana, 2004a, Petri & Jacob, 2016)).  

Tradicionalmente, na contratação de fornecedor para prestação de serviços em 

empresas intensivas em conhecimento, o cliente detém o domínio da expertise do negócio e a 

contribuição do fornecedor é oferecer expertise técnica e estimular a participação e o 

engajamento do cliente na solução. Nesse caso, nenhuma das empresas precisa conhecimento 

aprofundado sobre o domínio de conhecimento da outra parte. É a combinação e 

complementariedade de conhecimento e capacidades gerenciais e técnicas que os parceiros 

adquirem e assimilam no processo, que favorece os resultados da coprodução (Tiwana, 

2004b).  

Pesquisas tratam das contribuições unilaterais da expertise de fornecedores ou clientes, 

na coprodução (Auh et al., 2007; Chen, Tsou & Ching, 2011) e; mesmo quando investigam a 

combinação de conhecimentos e capacidades de ambos os parceiros, o foco se concentra em 

um determinado tipo de expertise: técnica ou de negócios. 

A forma como clientes e fornecedores sobrepõem e integram expertise técnica e de 

negócios na oferta não é linear. O mais comum é que o cliente não possua conhecimento 

técnico detalhado sobre a oferta e o fornecedor não tenha conhecimento detalhado sobre o 

negócio do cliente. Dependendo do grau de novidade ou rotina do problema e da 

complexidade da solução, clientes e fornecedores estabelecem variadas formas de integrar os 

tipos complementares de expertise técnica e de negócio na oferta. Essa pesquisa procura 

explorar de que forma clientes e fornecedores sobrepõem e integram expertise na coprodução. 

 

1.2 Valor 

O tema valor e sua criação atrai a atenção de acadêmicos e profissionais (Lindgreen & 

Wynstra, 2005; Gummerus, 2013). Gerar valor para o cliente se destaca como meta prioritária 

do Marketing (AMA, 2013) e como meio de alcançar e sustentar vantagem competitiva 

(Parasuraman, 1997).  

Duas vertentes principais agrupam as discussões sobre valor: processo de criação de 

valor e a determinação de valor. O processo de criação de valor estuda atividades, recursos e 

interações que resultam na criação de valor; ao passo que a determinação de valor analisa 

como clientes percebem e avaliam valor e quais resultados de valor obtêm em termos de 
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benefícios, sacrifícios, e experiências de relacionamento (Lepak, Smith & Taylor, 2007; 

Mustak, Jaakkola, Halinen, 2013; Gummerus, 2013). 

Os estudos sobre de criação de valor ocorrem em três perspectivas: da empresa, do 

cliente e da cocriação. As pesquisas relacionadas à criação de valor da empresa tratam da 

forma como as organizações obtém vantagem competitiva por meio de suas atividades e 

recursos (Hunt & Morgan, 1995). Pesquisas na perspectiva do cliente buscam entender o que 

consumidores fazem com produtos e serviços e quais práticas contribuem para criação de 

valor. Os trabalhos, nesses casos, realçam os benefícios dos atributos do produto ou serviço e, 

reforçam a percepção e o julgamento do cliente sobre a oferta, especialmente em itens como: 

qualidade, desempenho e customização (Zeithaml, 1988; Lapierre, 2000; Woodruff, 1997). 

Em serviços, essas avaliações de valor tratam de itens como: nível de suporte do fornecedor e 

disponibilidade de troca de informação do fornecedor na prestação do serviço (Ulaga, 2003, 

Ulaga, 2001). 

Já as pesquisas com foco na cocriação de valor enfatizam a natureza fenomenológica e 

interacional da criação do valor (Vargo & Lusch, 2004; Vargo & Lusch, 2008). Chan, Yim &  

Lam (2010) relacionam a participação do cliente à oportunidade de criação de valor e aponta 

potenciais efeitos na percepção do cliente sobre: melhoria da qualidade do serviço, 

customização e maior percepção de controle sobre a oferta. Outras contribuições da 

participação e engajamento do cliente na criação de valor econômico à oferta seria o aumento 

de inputs à solução, melhora da tomada de decisões dos clientes e desenvolvimento de ofertas 

mais customizadas (Auh et al., 2007). 

A criação de valor pode também ser discutida pela vertente econômica ou relacional. 

O suporte conceitual à definição de valor econômico é a teoria da utilidade. Ela sustenta a 

ideia de que os consumidores atribuem valor quando comparam a utilidade dos atributos do 

produto ou serviço em relação à utilidade negativa do preço pago para obtê-lo (Sanchez & 

Bonillo, 2007).  

Trazendo esta definição para o Marketing, pode-se entender que o valor é inerente ao 

uso de produtos e serviços e, sua utilidade resulta do balanço entre a percepção de benefícios 

recebidos e os custos incorridos com a aquisição e uso do produto ou serviço (Zeithalm, 1988; 

Ulaga, 2003; Walter, Ritter & Gemünden, 2001). Os custos do cliente na determinação do 

valor econômico envolvem os custos monetários e não monetários relacionados à transação 

ou relacionamento com o fornecedor. O sacrifício monetário é o preço pago na oferta. E os 
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sacrifícios não monetários são tempo, esforço, gerenciamento de conflitos com o fornecedor 

(Lapierre, 2000; Harline & Ferrel, 1996).  

A literatura pertinente ao tema valor econômico tem três principais pontos comuns de 

discussão: (1) valor é subjetivo, (2) valor é conceituado como avaliação do custo versus o 

benefício, (3) a percepção de valor é relativa à comparação com a concorrência (Ulaga, 2003).  

Complementarmente, a criação de valor pelo relacionamento entre clientes e 

fornecedores é influenciada por laços emocionais ou relacionais (Butz & Goodstein, 1997; 

Lindgreen, Hingley, Grant & Morgan, 2012; Chan, Yim & Lam, 2010; Ullaga & Eggert, 

2006). Em ambientes nos quais produtos e serviços são rapidamente imitados pelos 

competidores, o relacionamento pode ser uma alternativa de sustentação de vantagem 

competitiva (Lapierre, 2000; Woodruff, 1997; Ullaga & Eggert 2006; Lindgreen et al., 2012).  

Assim, quando produtos e preços se tornam critérios de menor diferenciação, a 

interação e os relacionamentos colaborativos com os clientes assumem papel estratégico. A 

literatura sobre valor de relacionamento, defende a importância da percepção dos benefícios 

mútuos da criação de valor para o cliente e para o fornecedor (Dabholkar, 1996; Mills & 

Morris, 1986; Powers, Sheng & Li, 2016; Tuli, Kohli & Bharadwaj, 2007; Chan, Yim & Lam, 

2010). 

Wikströn (1996) argumenta que o fornecedor de bens e serviços adaptam seu papel 

para criar oportunidades que incentivem os clientes a participarem e a criarem valor no 

processo. Mas a motivação para essa mudança depende do entendimento de quais ganhos o 

fornecedor teria com tal atitude. Walter, Ritter & Gemünden (2001) apoiam a ideia de que o 

fornecedor precisa oferecer proposições de valor para seus clientes, mas ao mesmo tempo 

quer encontrar formas de se beneficiar com essa relação. A flexibilidade e ênfase no cliente 

são formas favoráveis de o fornecedor criar valor na interação com o cliente. A postura 

flexível do fornecedor em incentivar a participação do cliente e de usar seus inputs para 

implantar soluções, favorece a coprodução e aumenta a percepção de valor do cliente na 

solução (Gurau, 2009). Já a ênfase no cliente reforça a importância do foco na necessidade do 

cliente na solução (Powers, Sheng & Li, 2016). 

Os estudos de criação de valor de relacionamento consideram que as contribuições dos 

clientes variam em função do nível de execução de suas atividades e do grau de emprego de 

recursos para a solução. No processo relacional, fornecedores têm a oportunidade de 

contribuir para o engajamento dos clientes e a criação de valor (Tuli, Kohli & Bharadwaj, 

2007).  Para o fornecedor, Walter, Ritter & Gemünden (2001) divide os benefícios em diretos 
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e indiretos. Diretamente, o valor de relacionamento traria impacto ao desempenho do 

fornecedor por meio de: segurança contra os efeitos das incertezas do mercado sobre as 

vendas, manutenção de clientes lucrativos e aumento no volume das vendas. Indiretamente, a 

criação de valor de relacionamento teria impacto sobre o desenvolvimento futuro da empresa 

futuramente por meio de: novas informações, ideias, inovações dos clientes e acesso a novos 

mercados consumidores. 

Ulaga & Eggert (2006) apontam duas formas dos fornecedores estimularem a criação 

de valor no relacionamento com seus clientes: suporte ao serviço e investimento em interação 

pessoal. O suporte ao serviço mostra a predisposição de o fornecedor em atender e se 

preocupar com o cliente durante a execução oferta. Esse suporte depende da predisposição do 

fornecedor em gerenciar a troca de informações com os clientes. O investimento na interação 

pessoal é uma forma de fortalecer os laços interpessoais que ajudam na comunicação e na 

resolução de problemas dos clientes. O incentivo à participação do cliente na oferta e na 

qualidade da troca de comunicação entre fornecedor e cliente, aumentam a apreciação do 

cliente com a interação (Sharma & Patterson, 1999), constroem melhores relacionamentos 

com o fornecedor e influenciam positivamente as percepções do cliente sobre a qualidade do 

serviço prestado (Hartline & Ferrel, 1996). Quando o cliente avalia o relacionamento 

interpessoal e a interação como experiências agradáveis, sua satisfação aumenta. Essa 

satisfação atua como uma barreira à saída do cliente da contratação de serviços (Sharma & 

Patterson, 1999). Além disso, a percepção do cliente sobre a continuidade e durabilidade do 

relacionamento age como fator motivador para que o cliente aproveite mais as oportunidades 

de cocriação (Chan, Yim & Lam, 2010). 

Enquanto os fornecedores se concentram na visão econômica do valor e vislumbrarem 

a solução como um pacote customizado de bens e serviços; os clientes tendem a ver as 

soluções mais amplamente com um conjunto de processos relacionais com seus fornecedores 

(Tuli, Kohli & Bharadwaj, 2007). Assim, a integração das perspectivas econômica e 

relacional na definição de valor é uma forma mais abrangente de se abordar o tema, já que 

considera tanto o valor embutido na oferta em si, quanto capta o resultado da interação e do 

relacionamento entre cliente e fornecedor no desenvolvimento da oferta. 

A análise do valor econômico e de relacionamento está sumarizada no Quadro 5. As 

pesquisas estão divididas entre aquelas que focam nas empresas e as que focam nos clientes. 
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Quadro 5 – Valor econômico e de relacionamento    

Valor Consequência Referências 

Valor Econômico 

Cliente 

Benefícios 

Maior Qualidade da Oferta 

 

Customização da Oferta 

 

Maior Percepção de Controle sobre a 

Oferta 

 

Zeithaml (1988), Lapierre (2000), 

Hartline & Ferrel (1996)  

Zeithaml (1988), Lapierre (2000), 

Hartline & Ferrel (1996) 

Zeithaml (1988), Chan, Yim & Lam 

(2010) 

Sacrifício 

Preço 

Tempo, Esforço e Energia 

 

Lapierre (2000) 

Lapierre (2000) 

Fornecedor 

Benefícios 

Maior recompra e recomendações do 

cliente 

 

Cermak, File & Prince (1994) 

Melhor imagem da marca 

Baixa sensibilidade do cliente ao preço 
Woisetschläger, Hartleb & Blut 

(2008) 

Hsieh & Chang (2004) 

Sacrifício 

Aumento da carga de trabalho e Estresse 

 

Chan, Yim & Lam (2010), Sing (1998) 

Valor de Relacionamento 

Cliente 
Melhora na Construção do relacionamento 

entre cliente e fornecedor 
Hartline & Ferrel (1996) 

Fornecedor 

Interação pessoal  Ulaga & Eggert (2006) 

Melhoria de Desempenho do Fornecedor 

Desenvolvimento futuro da empresa 

fornecedora 

Walter, Ritter & Gemünden (2001) 

Aumento de estresse nos empregados Chan, Yim & Lam (2010) 

Aumenta a apreciação na interação Sharma & Petterson (1999) 

Cria experiências de interação mais 

agradáveis para o cliente 

Chan, Yim & Lam (2010) 

Hartline & Ferrel (1996) 

Satisfação do Cliente 
Chan, Yim & Lam (2010) 

Sharma & Petterson (1999) 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

O próximo capítulo descreve os métodos adotados na pesquisa de campo deste estudo. 
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2 MÉTODO 

 

Nessa seção são detalhados os procedimentos adotados na pesquisa de campo. 

A pesquisa qualitativa foi adotada como método de investigação para este trabalho. 

Esse método é apropriado quando se pretende estudar os fenômenos no contexto em que eles 

ocorrem e se procura entender de que maneira se estabelecem as interações, significados e 

processos que constituem a realidade das configurações organizacionais, considerando-se 

como os atores sociais atuam diante dos fenômenos pesquisados (Denzin & Lincoln, 2000).  

 

2.1 Objetivo e unidade de análise  

A literatura aponta a expertise como antecedente da coprodução. Entretanto, falta 

aprofundamento sobre como os tipos de expertise que clientes e fornecedores compartilham 

no desenvolvimento conjunto de soluções impactam a coprodução e a criação de valor. Como 

discutido anteriormente, a expertise pode ser dividida em dois tipos, sendo uma proveniente 

do conhecimento técnico e especializado relativo à solução e outra proveniente da expertise 

associada ao negócio, mercado e setor econômico. É importante compreender a contribuição 

de expertise técnica e de negócios de clientes e de fornecedores na coprodução e o impacto na 

criação de valor. Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar como clientes e fornecedores 

criam valor pela troca de expertise nas relações B2B, nos serviços intensivos em 

conhecimento.  

Para entender melhor a relação dessas variáveis, conduziu-se pesquisa de natureza 

exploratória e por ser particularmente apropriada para a análise de contextos específicos; 

como é o caso das empresas intensivas em conhecimento e na perspectiva de diferentes 

agentes - fornecedor e seus clientes e da interação entre eles (Mack, Woodsong, Macqueen, 

Guest & Emily, 2005). Desta forma, essa investigação tem como unidade de análise empresas 

e relacionamento entre fornecedores e clientes.  

A lógica que norteia a escolha dos casos é a ideia de que a amostra selecionada 

representasse o fenômeno que se pretende estudar e, trouxesse situações a serem observadas, 

assim como a experiência dos gestores das empresas em relação a esse fenômeno. Optou-se 

por certa heterogeneidade na amostra de empresas com o intuito de capturar as peculiaridades 

de cada caso, assim como comparar as diferenças entre os casos (Flick, 2008; Ritchie, Lewis 

& Elam, 2013). 
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2.2 Coleta de Dados e Análise  

 

Os dados foram coletados tanto em empresas fornecedoras quanto em clientes. A amostra foi 

intencional. O critério de seleção para as empresas foi a tipicidade, ou seja, empresas que 

demandavam experiência e qualidade na prestação de serviço relevante para sua área de 

atuação. Já o critério de seleção dos participantes foi a experiência profissional em nível 

gerencial dos entrevistados. No total, foram realizadas vinte e nove entrevistas 

semiestruturadas com gestores envolvidos nas áreas de RH, software, engenharia e 

arquitetura. Esse número de entrevistas permitiu que fossem observados certos padrões de 

comportamento que pudessem ilustrar as relações que se na coprodução entre clientes e 

fornecedores.  O critério de seleção dos fornecedores era o envolvimento gerencial e direto 

nas atividades de venda, desenvolvimento, implantação de solução para o cliente. No lado dos 

clientes, os informantes eram gestores e contratantes dos serviços. 

 

2.3 Caracterização da pesquisa  

 

O processo de pesquisa se estruturou em duas fases. A Fase 1 foi usada para aprofundar o 

entendimento sobre o tema de interesse em contextos diversos. Foram conduzidas entrevistas 

com gestores de diferentes tipos de serviços intensivos em conhecimento. As entrevistas tinha 

como fundamento a teoria relativa à coprodução, seus antecedentes e seu impacto na criação 

de valor. 

A estrutura das entrevistas se constituiu em um conjunto de questões relacionadas aos 

conceitos coprodução, expertise e valor (ver roteiro nos Apêndices A e B). A intenção foi 

estimular os entrevistados a trazerem explicações e exemplos sobre os temas para aprofundar 

o entendimento dos construtos pesquisados e avaliar qual dos serviços poderia ser oportuno 

para ser explorado na Fase 2 da pesquisa.  Os dados coletadas foram analisados usando a 

técnica de análise de conteúdo (Kolbe & Burnett, 1991). A partir da leitura das transcrições de 

cada entrevista códigos foram gerados - segmentos de textos com características compatíveis 

com as definições teóricas. A cada entrevista analisada se revia como os códigos se 

relacionavam e se avaliava os resultados frente à teoria, como sugerem Hsieh & Shannon 
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(2005). Utilizou-se o software de pesquisa Hyperresearch para identificar os trechos das 

transcrições que pudessem representar códigos e categorias de análise. Essas classificações 

foram comparadas com a construção teórica existente (Bazeley, 2007; Aarikka-Stenroos & 

Jaakkola, 2012). Esse processo iterativo de análise permitiu construir um melhor 

entendimento sobre os processos de coprodução nos relacionamentos de fornecimento de 

serviço e explorar o relacionamento entre cos conceitos, que foram mais bem explorados na 

Fase 2.  

 A Fase 2 dessa pesquisa teve como escopo as empresas pertencentes ao segmento de 

arquitetura.  Três fatores explicam tal opção. Primeiro, a peculiar complexidade das soluções 

produzidas por esse tipo de serviço, que demandam nível alto de interação e troca de 

expertise, entre fornecedores e clientes. O segundo critério foi escassez de pesquisas, nesse 

setor, sobre os fenômenos coprodução e criação de valor. E por fim, a Fase 1 mostrou que RH 

não era um contexto interessante em termos de complexidade e intensidade de conhecimento 

envolvidos no serviço. Software, engenharia e arquitetura foram contextos ricos, mas 

arquitetura foi preferido porque representa serviços com grande customização, experienciais e 

com possibilidade de criar valor tanto econômico quanto de relacionamento. 

Uma vez determinado os serviços de arquitetura como contexto da pesquisa, três tipos 

de serviço de arquitetura foram pesquisados: (a) desenvolvimento e gerenciamento de projetos 

de obras, (b) paisagismo e (c) arquitetura de interiores. A pesquisa em diferentes linhas de 

atuação dos escritórios permite a compreensão das diversas áreas de especialização do setor. 

Sejam eles serviços mais técnicos, tais como: elaboração e desenvolvimento de projeto 

técnico, regularização, aprovação e gerenciamento de projetos e obras; ou outros que 

misturam experiências estéticas, como design de interiores e arquitetura paisagística. 

Adotou-se como estratégia de investigação o estudo de casos múltiplos, pois ela 

permite compreender a dinâmica dos fenômenos em determinado contexto específico 

(Eisenhardt, 1989; Stake, 2005; Strauss & Corbin, 2008; Barratt, Choi & Li, 2011). 

Cinco casos de interação entre empresa e seus cliente foram pesquisados. Um 

escritório especializado em arquitetura e paisagismo, dois escritórios especializados em 

projetos executivos e serviços em obras e dois escritórios especializados em desenvolvimento 

de projetos arquitetônicos e de arquitetura de interiores.  

Dado que esta pesquisa se orienta para o Marketing B2B, apenas empresas e não 

consumidores individuais foram entrevistados. Os dados foram coletados de empresas tanto 
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fornecedoras quanto de clientes. O critério de seleção dos entrevistados foi a experiência 

profissional em nível gerencial no tipo de serviço da pesquisa. 

Ao todo, foram realizadas vinte entrevistas semiestruturadas. Inicialmente, foram 

entrevistados gestores ou sócios de escritório de arquitetura e depois seus clientes. A seleção 

dos escritórios foi por tipicidade, ou seja, empresas conhecidas pela qualidade de seus 

serviços que aceitaram participar da pesquisa. O critério foi a identificação de conquistas, tais 

como como premiações ou participação em projetos de relevância na sua área de atuação. 

Todos os gestores entrevistados estavam diretamente envolvidos na comercialização, 

desenvolvimento e implantação da solução em conjunto com o cliente. Cinco escritórios 

foram selecionados e classificados em quatro principais áreas de especialização. Um 

escritório especializado em arquitetura e paisagismo, dois escritórios especializados em 

projetos executivos e serviços em obras e dois escritórios especializados em desenvolvimento 

de projetos arquitetônicos e de arquitetura de interiores. Na entrevista foi pedido tanto ao 

fornecedor quanto ao cliente que tratassem de determinado projeto específico que 

desenvolveram em conjunto 

Ao final da entrevista com os gestores da empresa fornecedora, foi solicitado que eles 

indicassem clientes com os quais tivessem desenvolvido projeto recentemente. Os gestores 

indicaram dois a três de seus clientes para participar da pesquisa. Como estratégia de estímulo 

à participação dos escritórios de arquitetura, foi proposto que ao final do estudo seria enviado 

a cada fornecedor relatório descritivo e sumarizado das considerações e sugestões dos seus 

clientes que participaram da entrevista.   

A principal ferramenta para a coleta de dados primários foram as entrevistas 

semiestruturadas. A composição do roteiro das entrevistas (ver no Apêndice C e D se deu a 

partir de um conjunto de questões abertas, delimitadas por temas de investigação, o que 

permitiu à entrevistadora levantar questões espontâneas e não previamente consideradas, 

como sugere Berg (2001). Em termos gerais, os seguintes temas foram abordados nas 

entrevistas: (1) processo de desenvolvimento da oferta ou solução conjunta entre cliente e 

fornecedor; (2) tipo de expertise, técnico e/ou negócios dos envolvidos na solução conjunta; 

(3) percepção dos resultados, benefícios e desafios da criação de valor na interação. O roteiro 

inicial foi delineado com base no referencial teórico e os resultados da Fase 1 da pesquisa, 

mas este foi modificado à medida que se aprendeu com as entrevistas e os casos.  

Outros dados primários foram obtidos mediante notas de campo. No momento da 

pesquisa, ou imediatamente após, foram anotadas as palavras-chaves, observações 
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relacionadas às instalações, ações dos respondentes e comentários dos entrevistados após as 

gravações, como propõe Gibbs (2007). Essas notas de campo contribuíram para uma maior 

compreensão das informações obtidas durante as entrevistas. Dados secundários oriundos de 

sites e de documentos sobre a empresa também foram utilizados. Os dados foram analisados 

simultaneamente à sua coleta, o que possibilitou melhor avaliação e adaptação das estratégias 

de entrevista (Miles, Huberman & Saldana, 2014). 

As entrevistas duraram entre 30 a 50 minutos cada. Os áudios foram gravados, 

transcritos e, posteriormente submetidos a análise de conteúdo. O propósito dessa técnica é 

fornecer insights e aumentar o entendimento dos fenômenos estudados e, assim tornar válidos 

e replicáveis os dados transcritos, no contexto da pesquisa – em serviços de arquitetura 

(Krippendorff, 2004). 

 Ao todo, o arquivo transcrito de todas as entrevistas contou com 73.458 palavras. A 

análise inicial das transcrições ocorreu após o registro de cada entrevista em Word. O texto de 

cada entrevista foi transferido para o software Hyperresearch para sua análise. Além das 

entrevistas, outras fontes também foram transformadas em textos para serem utilizadas da 

mesma maneira que as entrevistas. Os dados foram codificados seguindo a mesma lógica da 

Fase 1. Assim, os dados foram reduzidos a códigos com o propósito de tornar mais acessível e 

compreensível sua leitura e assim analisá-los e compará-los à formação de códigos com a 

construção teórica existente (Bazeley, 2007), ou seja, estabelecer padrões e relacionamentos 

conceituais (Strauss & Corbin, 2008).  

A triangulação de dados coletados de diferentes maneiras contribui para a 

confiabilidade dos resultados (Gibbs, 2007). 

 

2.4 Serviços Intensivos em Conhecimento  

Miles, Kastrinos, Bilderbeek, den Hertog, Flanagan, Huntink & Bouman (1995) 

originalmente salientaram o termo Knowledge Intensive Business Services (KIBS), para 

definir empresas cujo negócio tem por base a criação, acúmulo e disseminação do 

conhecimento. As KIBS são prestadoras de serviço do segmento B2B que aplicam, 

desenvolvem e combinam conhecimento e expertise para desenvolver ofertas customizadas às 

necessidades específicas dos clientes (Bettencourt et al. 2002; Santos & Spring, 2015; Zenker 

& Doloreux, 2008). As KIBS se diferenciam pela necessidade de maior interação entre 

clientes e fornecedores e comumente envolvem um processo de aprendizado mútuo ao longo 

da oferta (Miles et al., 1995; Strambach, 2008).  
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Classificam-se como KIBS tanto os serviços profissionais quanto os serviços 

intensivos em conhecimento destinados ao desenvolvimento e aplicação de tecnologias. O que 

diferencia os dois grupos é o nível de proximidade e uso da tecnologia da informação (TI) nos 

processos de negócio. No grupo denominado KIBS, estão as organizações cujas atividades 

são intensivas em conhecimento, mas que utilizam a TI como ferramenta de apoio para as 

atividades de negócio, enquanto que as t-KIBS, também são as empresas intensivas em 

conhecimento, mas nas quais a TI ou é o foco do negócio ou é utilizada intensamente como 

ferramenta de apoio aos processos (Miles et al., 1995). O Quadro 6 apresenta exemplo dos 

dois grupos de KIBS. 

 

Quadro 6 – Classificação das KIBS 

Fonte: Miles et al., 1995 

KIBS t-KIBS 

Marketing 

Design 

Propaganda  

Contabilidade 

Serviços Financeiros 

Arquitetura 

Engenharias 

Serviços Médicos 

Treinamento 

Consultoria de Gestão 

Desenvolvimento de Software Serviços 

Técnicos 

Telemática 

Novas Tecnologias 

Redes de Computadores 

Pesquisa & Desenvolvimento 

Consultoria em TI 

Consultoria em Pesquisa & 

Desenvolvimento 

 

Outra classificação para as KIBS muito próxima do trabalho de Miles et al. (1995) 

baseia-se na nomenclatura definida pelo NACE (European Classification Of Economic 

Activities) e que agrupa as empresas em categorias e subcategorias. As categorias são: 

computação e atividades relacionadas à pesquisa e desenvolvimento e outras atividades de 

negócios. (Jungues, 2011).  

A participação do cliente é particularmente importante no contexto dos serviços 

intensivos em conhecimento (KIBS), onde há a necessidade de os fornecedores entregarem 

soluções mais complexas e customizadas. Esse engajamento ativo no desenvolvimento da 

solução conjunta; facilita a implantação do serviço (Bettencourt et al., 2002), reduz a 

incerteza inerente ao processo e potencializa os laços de interação entre cliente e fornecedor 

(Miles et al., 1995; Santos & Spring, 2015). 
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3 RESULTADOS 

Nesse capítulo são apresentados os resultados da pesquisa. A análise se estruturou em duas 

fases. A primeira fase tratou de empresas das áreas de RH, tecnologia da informação e 

engenharia e arquitetura. A segunda fase se concentrou em serviços de arquitetura.  

 

3.1 Resultados da Fase 1 

Nessa fase da pesquisa a intenção foi explorar a ocorrência da coprodução, expertise e criação 

de valor em diferentes tipos de serviço intensivos em conhecimento, como forma de preparar 

a segunda fase da pesquisa. A estruturação da análise se baseou na literatura e foi 

desenvolvida sempre comparando os dados com a teoria. A apresentação dos resultados se dá, 

inicialmente, sobre cada um dos conceitos - expertise, coprodução e valor - e as análises 

subsequentes foram estruturadas para relatar a maneira como os conceitos se relacionam. 

Nove empresas participaram da primeira fase da pesquisa. Três clientes e seis 

fornecedores. Entre os três clientes, dois são clientes de consultoria de RH e um cliente de 

empresa de engenharia. Entre os seis fornecedores; duas são consultorias de RH, três são 

fornecedores de tecnologia da informação e um fornecedor de serviços de engenharia e 

arquitetura. Todas as empresas entrevistadas atuam na cidade do Rio de Janeiro.  O  Quadro 7 

resume o perfil dos entrevistados. 

 

Quadro 7 – Descrição dos Entrevistados 

Empresa Segmento de Atuação Forma de Participação Cargo do Gestor 

Empresa A Indústria Metalúrgica Cliente de RH Gerente de RH 

Empresa B Consultoria de RH Fornecedor de RH Gerente de RH 

Empresa C Consultoria de RH Fornecedor de RH Sócia Proprietária  

Empresa D Tecnologia da Informação Cliente de RH Diretor de RH 

Empresa E Software e Serviços de TI Fornecedor de TI Gerente Técnico 

Empresa F Software e Serviços de TI Fornecedor de TI Gerente TI 

Empresa G Software e Serviços de TI Fornecedor de TI Gerente de Software 

Empresa H Serviços de Arquitetura e 

Engenharia 

Fornecedor de Arquitetura 

e Engenharia 

Sócio Proprietário 

Empresa I Hospitalar Cliente de Arquitetura e 

Engenharia 

Gerente de Compras 

Fonte: Elaborado pela autora 
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3.1.1 Coprodução 

A coprodução ocorre quando há participação ativa do cliente no desenvolvimento e execução 

da oferta (Lengnick-Hall, Claycomb & Inks 2000; Bettencourt et al., 2002). A literatura 

aponta que o grau de participação do cliente varia em função do tipo de serviço realizado. 

Quanto mais o serviço complexo o serviço e maior a demanda por customização, mais 

necessária é a participação ativa do cliente na interação (Bettencourt et al., 2002; Chan, Yim 

& Lam, 2010; Cheung & To, 2011).  

Comparando-se: complexidade, grau de customização e percepção de relevância dos 

serviços de RH, tecnologia da informação e engenharia e arquitetura; observou-se que no 

setor de RH houve menor  demanda por customização do serviço em comparação às empresas 

de software, engenharia e arquitetura. A contratação de serviço menos customizado e de baixa 

complexidade de execução refletiu no desinteresse do cliente em inteagir e participar da 

coprodução. Outro agravante à interação entre cliente e fornecedor de RH, foi a percepção da 

pouca relevância estratégica do serviço A citação do cliente de consultoria de RH, sobre seu 

fornecedor, resume essa situação:  

“A participação da consultoria é só de entrevistar. De perguntar. Cem por cento do 

perfil quem define é a gente. Tudo, inclusive quem avalia o perfil é a gente. A gente só 

quer o candidato. Quer que ele apresente o profissional do jeito que eu pedi. O 

restante, DISC, avaliação psicológica tudo eu tenho aqui. ”  (D_RH_D). 

 

No contexto específico das três empresas fornecedoras de software e serviços de 

tecnologia E, F e G; observou-se que a percepção dos gestores sobre a maneira como cliente e 

fornecedores se relacionaram influenciou na variabilidade de formatos coprodutivos. O 

reconhecimento do cliente sobre a importância da cooperação e participação do fornecedor na 

solução, influência no nível de integração de recursos que clientes e fornecedores 

compartilham na coprodução. Por exigência do cliente, o fornecedor F trabalha no mesmo 

local físico de seu contratante. Essa proximidade física do fornecedor, aliada aos esforços de 

cooperação do cliente, resultou no maior nível de relacionamento e integração de recursos que 

estabeleceram na coprodução. Esses fatores ficam evidentes no trecho do fornecedor F. 

“Só que na nossa equipe não tem pessoas só da minha empresa, têm as do cliente 

também que funcionam como orientador, como mentores. O pessoal todo de 

infraestrutura é todo do cliente, então como se fossem várias equipes do próprio 

cliente, inclusive a nossa. São equipes mistas, vamos dizer assim, conosco e com o 
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cliente juntos. Você não é visto só como um fornecedor, você é visto como parte da 

equipe dele e para ele é interessante porque às vezes você tem uma visão de mercado 

que talvez ele não tenha e interfere no processo” (G_Sof_G).  

 

Por outro lado, a forma limitada com que os representantes do cliente encaram o 

relacionamento e a integração de recursos com o fornecedor, limita o padrão de coprodução 

que estabelecem. Nessa situação, mesmo que o fornecedor tenha competência e experiência 

para sugerir soluções alternativas, os resultados da coprodução são mais limitados; pois os 

clientes deixam de ver o fornecedor como parceiro; e passam a vê-lo como concorrente. A 

consultoria de RH relata essa experiência: 

“Mas em alguns casos, o RH da empresa não é motivado porque ele se sente 

ameaçado pela consultoria. Então assim, eu não fui capaz de preencher essa vaga 

internamente, alguém da empresa decidiu que fosse buscar num fornecedor e, eu 

preciso mostrar que não preciso desse fornecedor e que essa vaga vai ser fechada por 

mim. Então aí a gente começa a encontrar muita dificuldade na comunicação e a 

nossa estratégia é sempre ter um contato com o gestor e com o RH para pegar o 

contato do gestor”. (B_RH_G). 

 

A participação do cliente, nas fases de diagnóstico do problema e execução da 

solução, influencia no resultado da oferta. Na coprodução, clientes precisam interagir com os 

fornecedores para: compartilhar informações relevantes sobre o contexto de negócio, 

comunicar expectativas, negociar soluções, acompanhar projetos e se engajar nas atividades 

durante a execução da solução. Assim, os dados sugerem que o nível de interação entre 

clientes e fornecedores interfere na coprodução.  

Observou-se que a interação variou em função do valor estratégico que o cliente 

atribuiu ao serviço contratado. O cliente A, por exemplo, contratou consultoria de RH para 

selecionar profissionais de direção na empresa. Como esse era um problema estratégico para o 

cliente, ele se empenhou em interagir com o fornecedor nas atividades de: definição do perfil 

do gestor, engajamento da consultoria no contexto de negócio e práticas da empresa, 

monitoramento da execução do projeto. Por outro lado, o cliente D, tinha como regra 

internalizar seu processo de recrutamento e seleção. E só contratava consultorias de RH em 

situações emergenciais. Nessas situações, contratava a consultoria de RH e apenas para 

executar as entrevistas, e pouco interagia com o fornecedor; o que leva a entender que a forma 
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com o cliente classifica o serviço, estratégica ou rotineira; interfere na predisposição em 

interagir e no interesse de coproduzir.  

A participação ativa do cliente não favorece a coprodução de maneira linear ao longo 

das fases da solução, sendo mais importante na fase de diagnóstico; mas também necessária 

na fase de coprodução; segundo a perspectiva do fornecedor. Os fornecedores destacaram que 

essa participação é mais produtiva quando ocorre na fase do diagnóstico. Independentemente 

do setor, os fornecedores mencionaram que a qualidade e a pertinência da informação do 

cliente na fase de diagnóstico do problema, amplia a possibilidade de o fornecedor 

desenvolver soluções customizadas aos interesses desse cliente. Entretanto, a intervenção 

excessiva do cliente em todas as fases da oferta pode atrasar a fase de execução da solução. Já 

na fase da implantação, os fornecedores defenderam a importância da participação ativa do 

cliente, especialmente o apoio da direção. O fornecedor de serviço de tecnologia detalha esse 

contexto de participação ativa do cliente ao longo das fases da solução.  

“Nesse ponto, por que seria ruim que ele participasse o tempo todo [...] 

principalmente na parte visual. Porque ele dá palpite o tempo todo. E o técnico não 

consegue trabalhar. Aumenta a letra, diminui a letra, não gostei, volta. Isso toma 

muito tempo do profissional. Como eu falei a gente trabalha por horas. Então, 

aumenta muito a carga horária, ultrapassa o limite mesmo na margem. Então, 

dependendo do serviço; dependendo da fase, a participação do cliente é essencial. Até 

de níveis diferentes dentro do cliente; o técnico e a diretoria. Na implantação, a 

diretoria tem que estar o tempo todo. Por que senão, o técnico não deixa implantar. É 

muito raro [...] o técnico conseguir implantar sozinho. Porque ele [o cliente] sempre 

vai achar alguma coisa que ele queira mexer. E nunca que a gente consegue colocar. 

Então, o diretor é essencial nessa fase. No desenvolvimento, inicial, não. A diretoria 

tem que desaparecer. A diretoria atrapalha porque ela inibe o técnico. O técnico dele 

quer colocar as ideias para fora. Quer melhorar o serviço dele. E a diretoria inibe. 

Geralmente a pessoa tem vergonha, ou não se expressa bem, com o diretor presente. 

Então, a participação do cliente é fundamental, no desenvolvimento, mas dependendo 

da fase; em níveis diferentes de trabalho do cliente (E_Sof_G)”.  

 

 Para minimizar conflitos em diferentes fases da solução, é importante que os 

fornecedores estabeleçam processos e prazos para que as partes entrem em contato, troquem 

informações e forneçam feedbacks. Se, por um lado, o excesso de intervenção atrasa a 
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execução da solução; por outro lado (a intervenção excessiva do cliente), a ausência dessa 

interação durante a execução prejudica a validação e refinamento da solução pelo cliente; o 

que pode aumentar os riscos de distanciamento entre a proposta inicial e o resultado final da 

solução e acarretar divergências de opiniões e conflitos na coprodução, como já tinha sido 

apontado por Chen, Tsou e Ching (2011). A empresa fornecedora de software E ressaltou que 

para implantar a solução é importante o apoio da direção, e dessa forma o software teria mais 

possibilidade de ser aceito pelos técnicos e demais membros da equipe da empresa. O que 

sugere que para coproduzir, o boundary spanner de ambos os lados tem que ser alguém de 

mesmo nível hierárquico para que se propicie o diálogo e a implantação da solução na 

empresa. 

Após a discussão sobre aspectos da coprodução entre fornecedor e cliente. A análise 

dos resultados tratará da troca de expertise entre cliente e fornecedor e os seus efeitos na 

coprodução. 

 

3.1.2 Expertise 

Como Aarikka-Stenroos e Jaakkola (2012) indicam, o cliente assume papel mais participativo 

quando tem maior expertise para definir e especificar determinadas necessidades e práticas de 

seu negócio. Além disso, a maneira como clientes e fornecedores compartilham conhecimento 

influencia os resultados da coprodução (Etgar, 2008; Dellande, Gilly & Graham, 2004).  

Os dados mostraram que na fase de diagnóstico, o ideal é que os fornecedores usem 

conhecimento especializado e experiência acumulada para ajudar os clientes a identificar o 

problema e propor soluções. Os resultados satisfatórios da fase de diagnóstico, também 

dependem da qualidade da informação que os clientes fornecem e de sua capacidade de 

definição do problema, assim como em Aarikka-Stenroos e Jaakkola (2012) e Schneider e 

Bowen (1995).  

Empresas intensivas em conhecimento ofertam produtos e/ou serviços customizados e, 

por isso, têm o desafio de integrar formas complexas e especializadas de conhecimento, no 

desenho e na produção da solução (Aarikka- Stenroos & Jakkola, 2012). Geralmente, nessas 

empresas, há complementariedade de expertise técnico e de negócio entre clientes e 

fornecedores na solução (Tiwana, 2004b). 

Os dados sugerem que certa congruência na base de conhecimento técnico e de 

negócios, entre clientes e fornecedores beneficia a participação de ambos na coprodução, 

confirmando os achados de Bell, Auh & Smalley (2005). Mas, quando os clientes são 
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inexperientes ou carecem de conhecimento relevante sobre a solução, fica mais difícil definir 

o problema, descrever suas necessidades e apontar potenciais resultados esperados da 

coprodução, como apontam Auh et al. (2007). Nessa situação, o cliente depende mais da 

formulação da solução do fornecedor e, transfere para ele, a responsabilidade de avaliar o 

problema e propor alternativas. Se, nesse caso, o fornecedor tiver a competência e experiência 

para desenvolver soluções técnicas especializadas e estimular a assimilação dessa expertise 

pelo cliente, é mais provável que os clientes atribuam valor a essa solução. Quando o cliente 

depende estrategicamente do fornecedor, mais ele se apoia no conhecimento especializado do 

fornecedor para solucionar seus problemas. A fala do cliente exemplifica essa questão: 

 “Mas, inicialmente a gente sempre acredita que o próprio fornecedor é o detentor do 

conhecimento; pois fica muito difícil a gente saber com tantas variedades de 

equipamentos e não tem como a gente dominar toda essa tecnologia. E cada vez as 

tecnologias são mais avançadas e com maiores detalhamentos” (I_Cliente_H_G). 

 

Os clientes também podem ter a expertise necessária para desenvolver a solução, mas 

decidem contratar fornecedores para preencher lacunas internas de capacidade (tempo, 

número de colaboradores, entre outros) de execução da solução. Se nessa situação, os clientes 

contratam serviços rotineiros ou de pouco impacto estratégico para a empresa é menos 

provável que se empenhem em coproduzir ou percebam valor positivo (benefício maior que 

sacrifício) do serviço do fornecedor. As clientes de RH entrevistados se encaixaram nessa 

situação, quando contrataram fornecedores para executar serviços rotineiros e que 

demandavam pouca expertise técnica especializada do fornecedor, como relatado no trecho a 

seguir.  

“A gente contrata a consultoria, só se a gente chegar a uma conclusão que a gente 

não tem expertise ou capacidade operacional para fazer. Portanto, não é toda vez que 

a gente contrata. (D_RH_D)”.  

 

Quando o cliente acredita que já tem expertise técnico para solucionar o problema e 

desconsidera a qualidade das contribuições que o fornecedor trará, ele não vê motivo para 

participar ativamente da coprodução. Nesse caso, o cliente, em vez de parceiro do fornecedor 

na coprodução, desqualifica a contribuição desse fornecedor. 

“Eu, por exemplo, não tenho nenhuma restrição de usar consultoria para 

recrutamento e seleção, em todo momento aqui na empresa eu chamo a consultoria e 
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a gente sempre fecha antes a vaga do que a consultoria. [...] Porque a gente tem um 

modelo de consultoria interna de RH aonde as minhas analistas de recrutamento e 

seleção conhecem muito mais do mercado, conhecem muito mais do negócio, muito 

mais do perfil do que qualquer consultoria, então eles conseguem dar andamento”. 

(D_RH_D). 

 

A prestação de serviços intensivos em conhecimento demanda a aplicação coordenada 

de uma variedade de expertise especializado no diagnóstico e desenvolvimento da solução 

(Tiwana, 2004b). Ao longo da identificação do problema e a definição do projeto, os clientes 

podem influenciar a efetividade e o desempenho dos resultados coproduzidos com medidas 

favoráveis à integração da sua expertise com a expertise do fornecedor. As ações dos clientes 

de comunicar suas expectativas sobre a solução e aproximar o fornecedor de seu contexto de 

negócio, aumentam as chances de o desenho do projeto se aproximar mais de suas 

necessidades.  

O engajamento do cliente nesse processo de integrar expertise técnica e de negócio à 

solução pode ser um diferencial que auxilie o fornecedor a refinar seu entendimento sobre o 

problema e oferecer soluções customizadas mais próximas às expectativas dos clientes. 

Dentre os entrevistados duas empresas tiveram essa estratégia, uma empresa fornecedora de 

serviços de tecnologia da informação operava seus serviços no mesmo espaço físico de seu 

cliente e, declarou os benefícios dessa estratégia para a solução conjunta. A outra empresa que 

também adotou a estratégia foi uma fábrica contratante de serviço de consultoria de RH. Ela 

declarou que na fase conceitual e de diagnóstico da solução, tem a estratégia de aproximar 

seus fornecedores do seu contexto de negócio como forma de estimular a integração de 

conhecimento técnico e de negócios na solução.   

“Por prática, na maioria das vezes, que temos uma consultoria, seja de RH, de 

escritório de advocacia, seja qualquer consultoria que a gente tenha, qualquer 

parceiro nosso; temos por prática fazer uma visita na fábrica e inseri-lo na fábrica 

para ele entender como funciona nosso processo produtivo. Quem são nossos 

colaboradores. A massa dos colaboradores está construída com base em que? Que 

tipo de profissional? E por fim, o gestor, quem é o gestor dessa equipe? .”( A_RH_G) 

 

Na fase de desenho e execução da solução, os fornecedores também podem influenciar 

positivamente os resultados coproduzidos. O investimento do fornecedor no fluxo de 
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comunicação e aproximação com o contexto de negócio do cliente favorece a integração de 

expertise entre cliente e fornecedor, o que ajuda no diagnóstico mais apropriado ao problema 

do cliente (Auh et al., 2007; Santos & Spring, 2015; Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012). O 

diálogo entre cliente e fornecedor ao longo da execução da oferta, estimula a negociação e 

validação das propostas pelo cliente (Tiwana, 2004a; Tuli, Kohli & Bharadwaj, 2007). A 

consultoria de RH aposta em estratégias de comunicação para oferecer ofertas customizadas e 

se diferenciar das demais consultorias. 

“Então eles precisam ajudar a nos contar como é que funciona o dia-a-dia. E nós 

vamos com perguntas assim: O que é que esse profissional vai fazer quando ele 

chegar no trabalho? Como vai ser o dia-a-dia dele? Como é a estrutura da empresa? 

Sobre o negócio, como vocês estão? Qual é o faturamento da empresa? Se estão em 

novos segmentos, o momento da empresa também é muito importante nós 

entendermos.”( B_RH_G) 

 

No entanto, como revelado anteriormente, quando o cliente entende que ele apresenta 

internamente a expertise técnica sobre o serviço do fornecedor, ele percebe esta comunicação 

ou diálogo com o fornecedor como um desperdício de recursos.   

Entretanto, o grau de padronização ou customização do serviço do fornecedor interfere 

na oportunidade de se adotar uma estratégia de congruência de expertise técnico e de negócio 

entre fornecedores e clientes. As três empresas fornecedoras de serviço de software, F, G e H 

apresentaram variabilidade de customização no serviço que oferecem e, essa variação tem 

reflexos nos esforços do fornecedor em incentivar o engajamento do cliente na coprodução. 

 A empresa F, além de comercializar equipamento e software de gravação de 

comunicação, também presta serviço de treinamento e suporte ao equipamento e ao software. 

Nessa situação em que a oferta foi mais padronizada, não se observou esforço da empresa E 

em integrar expertise técnico e de negócio na solução e incentivar o engajamento do cliente na 

coprodução. As empresas E e G desenvolviam softwares customizados. Nesses dois casos, 

houve interesse dos fornecedores em se aproximar do contexto de negócio do cliente e 

incentivar seu engajamento na solução. Por exemplo, a empresa E desenvolve softwares 

padronizados e customizados. Na venda de softwares padronizados, não demonstrou esforço 

em conhecer o negócio do cliente ou compartilhar expertise. Já no fornecimento de software 

customizado, a empresa teve a preocupação em entender o contexto de negócio do cliente e 

ajustar a solução a partir da integração da sua expertise técnica e da expertise de negócio do 
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cliente. No trecho do fornecedor E, é possível identificar essa preocupação no fornecimento 

da oferta customizada.  

 “A gente tem outro cliente, que é de importação e fabricação de bijuteria, 

cosméticos. Então, foram muitas visitas à fábrica, ao escritório. Acompanhando o dia 

a dia. Isso antes de fechar qualquer proposta. ” (E_Sof_G). 

 

Ao final das entrevistas, observaram-se algumas peculiaridades das empresas 

intensivas em conhecimento entrevistadas. Essas empresas requerem certos esforços de 

clientes e fornecedores em integrar expertise técnica e de negócio à oferta. A padronização ou 

customização do serviço influencia no esforço do fornecedor em engajamento do cliente na 

coprodução. Mas, vale uma ressalva; essa situação é pertinente apenas quando o serviço 

ofertado é realmente intensivo em conhecimento. Do contrário, ambas as partes não se 

interessam ou se esforçam, como foi o caso de cliente e fornecedores de serviço de RH. 

Parece haver um contínuo de integração associado à complexidade e exclusividade do serviço. 

 

3.1.3 Criação de Valor  

A participação do cliente na solução oferece oportunidade de criação de valor. Duas 

principais vertentes de discussão sobre valor se destacam na literatura: valor econômico e 

valor de relacionamento. A visão econômica enfatiza que o valor é inerente ao uso de 

produtos e serviço. Sua utilidade se baseia na percepção entre os benefícios e os sacrifícios 

nas trocas entre clientes e fornecedores (Ulaga, 2003; Walter, Ritter & Gemünden, 2001). A 

visão do valor de relacionamento enfatiza os laços emocionais ou relacionais que se 

estabelecem na interação entre fornecedor e cliente (Lindgreen et al., 2012; Ullaga & Eggert, 

2006; Butz & Goodstein, 1997).  

No valor econômico, os benefícios para o cliente se relacionam aos atributos e 

características da oferta, tais como: qualidade e customização (Zeithaml, 1988; Lapierre, 

2000). Etgar, 2008, Chan, Yim e Lam (2010) e Auh et al. (2007) sugerem que ao participar da 

solução, o cliente cria mais inputs à oferta e participa das decisões, o que aumenta sua 

percepção de controle sobre a qualidade dessa oferta e reduz os riscos de soluções 

indesejadas. Estes benefícios podem ser observados nos dados coletados, como ilustrado, em 

parte, pelo relatado pelo fornecedor de software e serviços de tecnologia de informação. 

“Fica mais ágil né? Porque estamos dentro do cliente, conseguimos pensar tudo nos 

ambientes dele, tem que estar presente, tem que ir testando ali dentro no próprio 
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ambiente dele, porque quando formos colocar o serviço na produção é praticamente 

um espelho do que já fizemos, então não tem retrabalho. Quando é desenvolvido fora, 

no seu ambiente, sem as características do cliente, quando formos colocar lá dentro, 

poderemos ter surpresas desagradáveis” (F_Sog_G). 

 

Em contrapartida, o aumento da interação também requer mais esforços do fornecedor 

e favorece possíveis conflitos ao longo do desenvolvimento e execução da solução 

desenvolvimento da solução, como já relataram Zeithalm (1988), Chan, Yim  e  Lam (2010). 

Nesses casos, a flexibilidade do fornecedor em se ajustar às demandas dos clientes 

minimizaria os efeitos dos conflitos na criação de valor. O comentário do cliente da 

consultoria de RH abaixo descrito retrata essa situação. 

“A flexibilidade da consultoria é que vai facilitar ter ou não sucesso nesse casamento. 

Quanto mais ela engessar o processo dela, menos ela vai ser construtiva. O problema 

é que muita consultoria acostumou ditar as regras da parceria porque o profissional 

que está do outro lado não tem expertise suficiente para questionar no mesmo nível 

que a consultoria. De dizer para a consultoria que o que você está me oferecendo eu 

não quero, não me interessa.” (D_RH_D). 

 

Os clientes de RH entrevistados não se mostraram satisfeitos com seus fornecedores e 

mencionaram que as consultorias de RH se orientam mais para os benefícios da oferta e da 

customização dos resultados. O descaso em relação ao valor do relacionamento na 

coprodução pode ser um fator que potencializa a ocorrência de conflitos durante a solução; 

com resultados negativos sobre o valor percebido pelo cliente, como já descrito Guo e Ng 

(2011) e Wang, Lee & Wu (2015) e ilustrado pela citação abaixo. 

“A pior coisa que tem é uma consultoria que chega e diz: o nosso processo é esse. 

Não pode, tem que ser assim. O que você precisa? Preciso disso. Ok, vou customizar o 

meu processo para te atender. Porque senão é uma inversão de valores. Eu vou me 

adaptar à consultoria? Não pode, a consultoria tem que se adaptar ao meu processo.” 

(D_RH_D). 

  

Quando os fornecedores focam apenas no valor econômico da oferta e apresentam a 

solução como um conjunto integrado e customizado de produtos e serviços; a percepção de 

valor do cliente é menor. Os clientes tendem a ver a oferta de uma maneira mais ampla, 
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envolvendo o valor econômico e do relacionamento em uma série de processos entre cliente e 

fornecedor, abrangendo: (1) definição do problema e das necessidades dos clientes, (2) 

benefícios e custos da oferta e (3) desenvolvimento e execução da oferta. A desatenção dos 

fornecedores quanto a essa perspectiva do cliente resulta em menor percepção de valor da 

solução. Ullaga e Eggert (2006) afirmam ser importante considerar a forma de interação e 

relacionamento que se estabelece entre fornecedor na percepção do valor da oferta.  

Quando cliente e fornecedor interagem, trocam informação e opiniões sobre o serviço; 

fica mais fácil para o fornecedor identificar as demandas dos clientes e desenvolver soluções 

efetivamente customizadas às suas necessidades. Também é importante para o cliente 

compartilhar informações sobre seu ambiente de negócios e operacional, para facilitar o 

desenvolvimento e execução da oferta. O cliente de engenharia e arquitetura relata a 

importância desse padrão de interação:  

“E aí a gente tem a facilidade de relacionamento, quando se tem a possibilidade de 

pegar o telefone e ligar; fulano estou com esse problema, avança que eu preciso de 

você hoje aqui. E ele em questão de horas está presente resolvendo o seu problema.” 

(I_Cliente_H_G). 

 

Adaptabilidade, suporte ao cliente e investimento em interação pessoal, são exemplos 

de ações dos fornecedores que favorecem a criação de valor de relacionamento (Powers, 

Sheng & Li, 2016; Lapierre, 2000). Análise das entrevistas revelou que ao criar oportunidade 

de participação e engajamento do cliente com essas ações, durante a execução da oferta, o 

obteve alguns benefícios. O benefício direto encontrado foi a manutenção da rede de clientes. 

E, o benefício indireto foi a construção e ampliação de sua base de conhecimento, com o 

acesso a novas informações, ideias e recursos dos clientes. Outro benefício indireto foi o boca 

a boca positivo do cliente e a recomendação de novos clientes. O fornecedor de serviços de 

arquitetura e engenharia ilustra alguns desses resultados.   

 “E vejo que minha empresa, por exemplo, tem 27 anos. A GL nunca teve um site, 

nunca fizemos propaganda, a propaganda da GL é o serviço que é bem executado. E 

esse cliente que recebeu o serviço leva para outro cliente, que indica a GL para outro 

cliente. E assim a coisa vai se proliferando. Então, essa relação entre cliente e 

fornecedor tem que ser muito próxima para que ambos saiam ganhando no objeto 

final. ” (Cliente_H_Eng_S). 
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Quando há apreciação do cliente quanto à interação com o fornecedor durante a 

execução do serviço, o fornecedor também se beneficia indiretamente com a manutenção de 

projetos futuros com o mesmo cliente. O trecho abaixo ilustra essa situação: 

“ Quando você tem essa proximidade de desenvolver uma coisa junto, você cria um 

laço ali maior do que se fosse simplesmente do que eu quero isso, eu quero aquilo né? 

Você cria um coleguismo, né? Uma amizade. E, acaba facilitando projetos futuros. A 

gente tem parceiros por exemplo, de muitos anos, que vão sempre priorizar a nossa 

empresa pelo fato da gente ter esse relacionamento desde o começo (G_Sof_G)”. 

 

Por outro lado, a criação de valor na coprodução também depende da predisposição do 

cliente em participar da solução e do seu interesse em expressar preferências. A dificuldade 

em desenvolver soluções internamente, seja por falta de pessoal, estrutura ou expertise; é 

razão para os clientes se engajarem na coprodução com seus fornecedores. A percepção dos 

clientes sobre a complexidade da expertise técnica e de negócio que o fornecedor oferece 

pode explicar as nuances de comportamento dos clientes na coprodução.  

Ao realizar essas primeiras entrevistas, observou-se que as empresas mais técnicas 

como as de tecnologia da informação e software, engenharia e arquitetura tiveram mais troca 

de expertise e melhores níveis de interações, em comparação às empresas de recursos 

humanos. Essa variabilidade pode ter ocorrido em função da diferença entre o nível de 

complexidade, conhecimento e necessidade de customização de cada um dos setores. É 

possível que nos serviços de consultoria em Recursos Humanos, por ser menos intensivo em 

conhecimento, não se observe tanto as nuances da expertise na coprodução; o que se refletiu 

na percepção de valor ao cliente. Parece que setores onde o fornecedor detém maior expertise 

sejam os mais apropriados para observar a interação na coprodução e os efeitos no valor. Por 

essa razão, optou-se por seguir para uma segunda fase de entrevistas com apenas um tipo de 

serviço intensivo em conhecimento, que o fornecedor tem conhecimento específico, em geral, 

não presente em seus clientes. 

 

O Quadro 8 resume os principais resultados sobre coprodução, expertise e valor dessa 

pesquisa.  
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Quadro 8 – Principais Resultados sobre Coprodução, Expertise e Valor 

Coprodução 

Serviço menos customizado e de baixa complexidade de execução não levam à coprodução. 

Relevância estratégica do serviço é condição para a coprodução.  

A maneira como clientes e fornecedores se relacionam influencia na variabilidade de formatos 

coprodutivos. 

Reconhecimento do cliente sobre a importância da cooperação e participação do fornecedor na 

solução, influenciam no nível de integração de recursos que clientes e fornecedores compartilham na 

coprodução.  

Ainda que o fornecedor tenha competência e experiência para sugerir soluções customizadas, a 

coprodução depende da percepção do cliente de que o fornecedor é parceiro na coprodução  

A participação do cliente é fundamental para a coprodução. 

A participação ativa do cliente não favorece a coprodução de maneira linear ao longo das fases da 

solução, sendo ela mais importante na fase do diagnóstico e necessária na fase de execução.  

A intervenção excessiva do cliente no desenvolvimento da solução pode prejudicar a produção.  

Expertise 

Fornecedores usam conhecimento especializado e experiência acumulada para ajudar no desenho da 

solução do serviço.  

Conhecimento do cliente (expertise de negócio) é fundamental para o diagnóstico do serviço  

Congruência na base de conhecimento técnico e de negócios, entre clientes e fornecedores beneficia a 

participação de ambos na coprodução. 

Clientes com expertise técnica e de negócios, mas com falta recursos internos para a execução do 

serviço, desvalorizam o provedor externo e não se empenham em coproduzir. 

A interação e troca de expertise entre cliente e fornecedores promove a coprodução.  

O engajamento do cliente no processo de integrar expertise técnico e de negócio à solução, favorece a 

customização dessa oferta de acordo suas necessidades. 

O diálogo entre cliente e fornecedor ao longo do processo de coprodução, estimula a negociação e 

validação das propostas pelo cliente. 

A percepção dos clientes sobre a complexidade da expertise técnica e de negócio que o fornecedor 

oferece, pode explicar as nuances de comportamento dos clientes na coprodução. 

Criação de Valor 

Quando o cliente participa das decisões, sua percepção de controle sobre a qualidade da oferta é maior 

e menores são os riscos de soluções indesejadas.  

O aumento da interação requer mais esforços do fornecedor e favorece possíveis conflitos ao longo do 

desenvolvimento e execução da solução.  

A flexibilidade do fornecedor em se ajustar às demandas dos clientes minimiza os potenciais conflitos 

no serviço. 

O relacionamento entre clientes e fornecedores deve ser cultivado para evitar ocorrência de conflitos 

durante a solução.  

Quando os fornecedores focam apenas no valor econômico da oferta e apresentam a solução como um 

conjunto integrado e customizado de produtos e serviços; é menor a percepção de valor do cliente na 

solução.  

Os clientes tendem a ver a oferta de maneira mais ampla, envolvendo tanto o valor econômico quanto 

o valor de relacionamento entre cliente e fornecedor.  

Quando cliente e fornecedor interagem e trocam informação sobre o serviço, fica mais fácil, para o 

fornecedor, identificar as demandas de seus clientes e desenvolver soluções efetivamente 

customizadas às suas necessidades. 

A predisposição do cliente em participar da solução e seu interesse em expressar preferências, criam 

valor na coprodução.   

Setores no quais o fornecedor detém maior expertise são mais apropriados para observar a interação na 

coprodução e os seus efeitos no valor. 

Fonte: elaboração da autora, a partir da análise dos resultados. 
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A literatura recente defende maior atenção ao processo de criação de valor 

considerando três perspectivas: fornecedor, cliente e interação de ambos (Payne, Storbacka & 

Frow, 2008. Com o intuito de aprofundar o entendimento sobre a interação e o 

relacionamento entre clientes e fornecedores, foi necessário expandir a pesquisa para uma 

segunda fase. Para esse processo, adotou-se como critério, que cada empresa fornecedora 

entrevistada indicasse dois a três de seus clientes para participarem da entrevista.  

O setor escolhido foi o de arquitetura. A opção se baseou em três particularidades 

dessas empresas: (1) são empresas intensivas em conhecimento, (2) as soluções dependem das 

interações entre fornecedores e clientes em várias situações: identificação das demandas do 

projeto, aprovação das sugestões dos fornecedores, estabelecimento de parâmetros técnicos do 

projeto, definição de formas de execução e entre outros. 

A pesquisa na Fase 2 adotou a estrutura da Figura  1, como referência para a 

investigação. 

 

Figura  1- Estrutura de Referência de Pesquisa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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3.2 Resultados da Fase 2 

No Brasil, a indústria criativa brasileira gera ao país mais de 126 bilhões de reais, o que 

representa 2,6% do PIB em 2013. Em 2013, o Brasil tinha 892,5 mil profissionais, frente à 

468 mil registrados em 2004; o que significou uma alta de 90% do número de pessoas 

empregadas; bem acima do avanço de 56% do mercado de trabalho brasileiro nessa mesma 

época. No ramo da indústria criativa, arquitetura é o segundo segmento que mais emprega 

mão de obra, com 154,8 mil trabalhadores; revelando sua relevância para o escopo de 

pesquisa no Brasil. 

Nas empresas de arquitetura, o serviço é mais favorável à interação entre fornecedor e 

cliente; pois a habilidade de formular estratégias de solução de problemas depende fortemente 

de informações específicas do cliente e do acúmulo de repertórios e soluções aprendidas pelo 

fornecedor. 

A base de habilidades dessas empresas envolve tantos respostas criativas e 

pensamento crítico na solução especializada; quanto habilidades sociais para adquirir boa 

compreensão do problema a partir da interação e proximidade com os clientes (den Hertog, 

2000; Zenker & Doloreux, 2008). 

Os serviços de arquitetura são intensivos em conhecimento, tecnicamente complexos, 

customizados e com alto valor agregado. São quatro principais áreas de atuação: arquitetura e 

design de interiores; serviços de obras; paisagismo; e planejamento urbano. Nessa pesquisa, 

optou-se por excluir a área de planejamento urbano, uma vez que poucas empresas se dedicam 

exclusivamente a atender à demanda dos clientes quanto a projetos do ambiente urbano, 

ordenamento das cidades e redes de transporte. Dessa forma, três principais áreas da 

arquitetura foram analisadas (veja a Figura  2).  

 

Figura  2 - Áreas da Arquitetura Pesquisadas 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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Esses serviços se combinam de maneira complementar e, muitas vezes, 

compatibilizam a parceria de projetos na busca de soluções para o cliente. Para efeito de 

exemplificação e simplificação; o desenho abaixo ilustra as etapas típicas de cada setor na 

solução arquitetônica. Em geral, os projetos têm início com a contratação do arquiteto para 

desenvolver o conceito do projeto. Os escritórios de design de interiores se concentram nessa 

fase. Essas empresas, regra geral, se especializam em desenvolver o conceito e podem 

também periodicamente acompanhar a obra.  Os escritórios de arquitetura especializados em 

serviços de obra também desenvolvem o conceito do projeto, mas sua especialidade está na 

execução e acompanhamento da obra. Muitas vezes, é esse setor que atua como intermediário 

entre construtoras, outros escritórios de arquitetura, outras áreas técnicas (ar condicionado, 

iluminação, técnicos de instalações), paisagistas e clientes. Já o escritório de arquitetura e 

paisagismo se especializa em projetos e gestão de espaços livres com o intuito de evidenciar 

paisagens, áreas verdes e jardins. É importante destacar a importância da interação entre todas 

as empresas envolvidas para que haja a compatibilização e complementariedade dos projetos 

ao longo da obra. 

A intenção de se incluir essa diversidade de áreas foi a de agregar riqueza aos dados. 

Os escritórios A e B, pertencem à área de serviços e obras; escritórios C e D, pertencem à área 

de design de interiores e o escritório C pertence à área de paisagismo. A Figura  3 ilustra a 

identificação as empresas participantes e suas respectivas rede de clientes. 

 

Figura  3 – Identificação de Fornecedores e Clientes de Serviço de Arquitetura. 

 
Fonte: elaboração da autora. 
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Com o objetivo de manter o compromisso de confidencialidade dos dados, as 

empresas foram codificadas por letras do alfabeto. O detalhamento das participantes está 

resumido no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Descrição das Empresas Entrevistadas na Fase 2 

Fonte: elaboração da autora 

 

Para analisar a interação entre empresas e clientes, avaliaram-se as díades (fornecedor-cliente) 

dos cinco casos. A priori códigos e categorias foram criados com base no referencial teórico 

sobre coprodução, expertise e criação de valor. Além da revisão teórica, esse quadro também 

teve como referência os resultados das entrevistas realizadas na fase 1 deste trabalho. À 

medida que a análise foi sendo realizada os códigos foram revistos, assim como as categorias. 

O processo iterativo (dados – teoria e parte (dados) - todo) permite revisão constante da 

estrutura, como forma de identificação de contribuição à teoria. O Erro! Fonte de referência 

não encontrada.10 apresenta a grade utilizada para a análise.  

 

 

 

 

Forma de 

Participação 
Local Cargo Área de atuação 

Escritório A Rio de Janeiro Gerente de Projetos Construção Civil e Arquitetura 

Cliente A1 Rio de Janeiro Gestor de Arquitetura Transporte 

Cliente A2 Rio de Janeiro Gestora de Patrimônio Telefonia 

Escritório  B Rio de Janeiro Sócio Proprietário 
Arquitetura e Construção 

Escritório  B Rio de Janeiro Sócio Proprietário 

Cliente B1 Rio de Janeiro Sócio Proprietário Restaurante 

Cliente B2 Rio de Janeiro Proprietário Construtora 

Cliente B3 Rio de Janeiro Proprietário 
Transportadora de 

Combustíveis 

Escritório  C Maranhão Sócio Proprietário Arquitetura de Interiores 

Cliente C1 Maranhão Proprietária Fisioterapia e Estética  

Cliente C2 Maranhão Proprietária Fisioterapia e Beleza 

Escritório  D Maranhão Sócio Proprietário 
Arquitetura de Interiores 

Escritório  D Maranhão Sócio Proprietário 

Cliente D1 Maranhão Proprietária Cafeteria 

Cliente D2 Maranhão Proprietária Vestuário 

Cliente D3 Maranhão Proprietária Loja de Bijuterias 

Escritório  E Rio de Janeiro Sócio Proprietário 
Arquitetura e Paisagismo 

Escritório  E Rio de Janeiro Sócia Proprietária 

Cliente E1 Rio de Janeiro Proprietário Festas e Eventos 

Cliente E2 Rio de Janeiro Gestora de Obras Construção 
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Quadro 10 – Códigos e Categorias de Análise Iniciais 

Construtos Dimensões Códigos (evidências) 

 

 

 

 

 

 

 

Coprodução 

Solução Conjunta de 

Problemas 

Diagnóstico das Necessidades, Design e Produção 

da Solução, Compartilhamento de Informação, 

Organização do processo e Recursos, 

Gerenciamento de Conflito e  

Implantação da Solução 

Participação do 

Cliente 
Nível de interação, Forma de Acesso 

Facilitador da 

Coprodução 

Clareza de Papel do Cliente, Confiança, Facilidade 

de Comunicação,  

Proatividade em Soluções do Fornecedor, 

Fortalecimento dos Laços entre Fornecedor e 

Cliente 

Sacrifícios e Desafios 

à Coprodução 

Aumento de Prazos e Custos, Desafio na 

Comunicação, Dificuldade de Aceitação das 

Sugestões do Fornecedor, Falta de Clareza da 

Solução, Motivação por Resultado 

Expertise 

Expertise Técnico  

Design e Concepção Técnica, Especificação 

Técnica 

Limitações Técnicas, Recursos, Procedimentos e 

Ferramentas Técnicas, Solução Técnica 

Expertise de Negócio 

Familiaridade com o Negócio, Objetivos do Projeto 

de Negócio, Processo do Negócio, Rotinas e Regras 

do Negócio 

Criação de 

valor  

Criação de Valor 

Econômico 

Compatibilidade com Soluções Futuras, 

Customização, 

Criação de Inputs à Oferta, Economia de Tempo, 

Redução de Custos, Qualidade do Serviço,  

 Redução de Resultados Indesejados de 

Desempenho e Financeiro, Tomada de Decisão, 

Suporte à Oferta 

Criação de Valor 

Relacional 

Adaptabilidade, Apreciação na Interação, 

Aproveitamento das Oportunidades de Coprodução, 

Confiabilidade, Habilidades de Comunicação, 

Ênfase no Cliente, Fortalecimento dos Laços entre 

Fornecedor e Cliente. 

Fonte: elaboração da autora, com base na revisão de literatura e análise de resultados da fase 1 
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3.2.1 Interação entre Empresas e seus Clientes 

Nesta seção são apresentados a interação entre fornecedor e clientes de cada um dos casos 

explorados na Fase 2 da pesquisa. 

 

3.2.1.1 Caso A 

A empresa A tem clientes em todo o Brasil e tem aproximadamente 30 anos de atuação no 

mercado de construção civil e arquitetura em obras.  O foco da empresa é o desenvolvimento 

de projetos, execução de obras e construção junto a clientes corporativos. O caso A, analisou 

a interação e o relacionamento da empresa A com dois de seus clientes, A1 e A2. O cliente 

A1 é uma empresa de grande porte do segmento de transporte urbano. E o cliente A2 é uma 

empresa de grande porte do segmento de telefonia. Em ambos os casos a solução envolveu o 

acompanhamento e execução de obras de reforma do ambiente e alteração de leiaute. Ambas 

as soluções envolveram a complementação e aperfeiçoamento de obras anteriormente 

executadas por outras empresas.  

O processo padrão de contratação de serviços do cliente A1 é a licitação e avaliação de 

propostas com base em preço. O cliente A1 e o escritório A já trabalharam em outra ocasião. 

O critério de seleção para o caso da empresa A1 foi a experiência e expertise técnico do 

escritório, e a sua experiência em cumprir prazos de execução dos projetos. 

A participação da empresa A era de assessoramento com expertise técnico para 

serviços de modernização de espaços, reforma construção. Ao analisar o desenho e o escopo 

do projeto inicial do cliente, identificou falhas do projeto do cliente quanto às especificações 

técnicas corretas da solução. O fornecedor A precisou rever o escopo e o processo em 

conjunto com a obra. A complexidade e os riscos envolvidos no projeto demandaram grande 

interação para que as mudanças nas especificações técnicas e cronograma da obra se 

concretizassem.   

A contratação da empresa A pelo cliente A2 surgiu pela busca de soluções em leiaute. 

A empresa tinha a necessidade de implantar uma nova sede e precisou contratar serviços 

externos para o desenvolvimento de projeto e execução das obras. Dada uma determinada 

necessidade, a área de suprimento abriu concorrência e recebeu propostas dos prestadores de 

serviço. Os critérios de seleção foram: análise financeira, expertise técnico e histórico do 

fornecedor.  
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A empresa A2 pontuou os parâmetros de referência da organização nas especificações 

de custo, leiaute básico, especificações técnicas do projeto, padrões de iluminação, 

acabamento e mobiliários. E deixou a cargo do fornecedor A, a seleção das técnicas 

construtivas de obra, materiais e acabamento. O cliente A2 intermedia de maneira 

centralizadora a comunicação entre sua equipe interna diretiva, o fornecedor A e seus demais 

parceiros do projeto. Por isso, a departamentalização das decisões e a falta de fluidez na 

comunicação são os grandes desafios para a coprodução. O cliente A2 destacou a expertise 

técnica da empresa A na busca de soluções.  

Na relação de coprodução entre empresa e cliente, observou-se que a expertise de 

negócio se concentra no cliente. A ênfase do fornecedor A está em se diferenciar dos 

concorrentes com base na expertise técnica.    

Os clientes A1 e A2 são empresas de grande porte, e adotam critérios formais para 

seleção de seus fornecedores; tais como licitação e concorrência. Geralmente, a demanda 

dessas empresas é complexa e exige equilíbrio de expertise técnico entre fornecedor e cliente 

na coprodução.  

Em ambos os clientes, ocorreu a troca de expertise técnico entre a equipe do 

fornecedor e a equipe do cliente. Seja nas ocasiões em que houve necessidade de resolver 

conflitos decorrentes da reavaliação do escopo e especificações do projeto entre o cliente A1 e 

o fornecedor A; ou diante da necessidade de executar a obra de acordo com premissas 

organizacionais de construção do cliente A2. O que se observou foi o suporte do fornecedor A 

nas soluções e especificações técnicas especializadas e a congruência de expertise técnico dos 

clientes em absorver e negociar as soluções sugeridas. Os clientes A1 e A2 reconheceram a 

capacidade do escritório A em executar e finalizar soluções com bom nível de interação entre 

as equipes e gestores.  Esse tipo de troca favorece a articulação e transferência de expertise 

nas soluções de coprodução (Tiwana, 2004b). 

A fala das empresas destaca, predominantemente, as características de criação de valor 

econômico da solução conjunta. No caso das díades entre o fornecedor A e o cliente A1; e o 

fornecedor A e o cliente A2; foram relatados aspectos positivos e similares sobre a 

disponibilidade do fornecedor em oferecer soluções e inputs à oferta, seja em materiais, 

procedimentos ou ferramentas técnicas. O que evidencia uma percepção de ambos os clientes 

sobre o valor econômico criado na solução conjunta com o fornecedor A. 

Como a empresa enfatiza a solução técnica, nos resultados não se observou 

comentários dos clientes ressaltando aspectos de criação de valor no relacionamento. O 
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cliente A1 mencionou a adaptabilidade do fornecedor A em identificar e solucionar as falhas 

do cliente em elaborar o escopo do projeto. Especialmente a disponibilidade do fornecedor em 

customizar horários das reuniões de alinhamento da obra e participar ativamente na obra até 

que o problema de execução fosse solucionado. Essa adaptabilidade promoveu a percepção de 

criação de valor de relacionamento entre cliente e fornecedor. 

 

3.2.1.2 Caso B 

A empresa B atende basicamente a cidade do Rio de Janeiro e tem aproximadamente 5 anos 

de atuação no mercado de arquitetura em obras.  Ambos os sócios têm ampla experiência no 

ramo da arquitetura. Um dos sócios tem aproximadamente 30 anos de experiência e o outro 

aproximadamente 20 anos de experiência. O foco da empresa é o desenvolvimento de 

projetos, execução e gestão de obras e construção. No caso B, foram analisados a interação e 

o relacionamento da empresa com três de seus clientes, B1, B2 e B3. O cliente B1 é uma 

franquia de médio porte do segmento de alimentação. E o cliente B2 é uma construtora de 

pequeno porte. Já o cliente B3 é uma empresa de pequeno porte no segmento de distribuição 

de combustíveis. 

O cliente B1 é uma franquia de nove restaurantes com dois formatos de negócios: o 

restaurante convencional e um restaurante diferenciado, em que a cozinha fica no meio do 

restaurante e o cliente pode acompanhar as etapas de preparação da refeição. A proposta da 

empresa é se estruturar como franqueadora e expandir sua rede de franqueados para todo o 

país e oferecer suporte nas diversas etapas do negócio: negociação do ponto comercial, 

planejamento operacional, projeto de arquitetura e treinamento. Em razão da proposta do 

suporte em arquitetura e construção dos franqueados e do conceito de diferenciado da cozinha 

no meio do salão do restaurante; a rede tem na arquitetura um diferencial estratégico do 

negócio. O Cliente B1 tem uma arquiteta para todos os projetos da marca e contratou o 

escritório B para desenvolver projetos complementares e executar a obra de um dos 

restaurantes localizada num shopping.  

O cliente B1 já executou outras duas obras no seu modelo de franquia de restaurantes 

com outros prestadores de serviços de execução e acompanhamento de obras. Essas 

experiências não satisfizeram o cliente, que interrompeu antecipadamente o contrato e não 

gostou da finalização e acabamento do serviço. Por essa razão, decidiu contratar uma 

arquiteta, exclusivamente para desenvolver conceito e gerenciar os projetos. Essa gestora de 

projetos sugeriu opções de empreendimentos para a solução em obras e a empresa B1 
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resolveu contratar tanto uma construtora para o projeto quanto o escritório de arquitetura B, 

para compatibilizar os projetos complementares e acompanhamento da obra.  

É a terceira experiência da empresa B1 em obra para a sua rede de restaurantes. Mas, 

mesmo com a adoção desse modelo de contratação de arquiteta, construtora e escritório; o 

cliente se mostrou insatisfeito com o gerenciamento dos recursos da obra e a passividade dos 

executores dessa obra e de obras anteriormente realizadas. Nessa obra, reclamou que mesmo 

com toda essa estrutura, precisou se deslocar para acompanhar a obra e não manifestou 

interesse em contratar novamente essa mesma equipe de colaboradores, e se mostrou indeciso 

sobre quais alternativas escolheria para suas futuras obras. 

O cliente B2 é uma construtora. Geralmente, uma determinada empresa do setor 

imobiliário contrata a construtora para realizar projetos de infraestrutura e fundação da obra. 

Nesse tipo de atividade, a construtora contratou o escritório de arquitetura B para desenvolver 

o anteprojeto arquitetônica da obra e compatibilizar outros projetos complementares, tais 

como especificações de material e meio ambiente. De maneira geral, a construtora estava 

satisfeita quando ao processo de trabalho e definição das obras do escritório B. Mas, apontou 

como desafio ao segmento de construção e arquitetura, a falta visão das incorporadoras em 

incentivar a comunicação e participação conjunta de construtoras e escritórios de arquitetura 

na fase de concepção e desenvolvimento da obra. Grande parte do problema se associa à 

estratégia do cliente da construtora B2 e o fornecedor B, em não inserir o escritório de 

arquitetura nas fases iniciais do projeto. Dessa forma, cabe à construtora intermediar toda a 

comunicação entre o seu cliente o seu fornecedor. 

A contratação do serviço pela empresa B3, surgiu após uma experiência prévia de 

trabalho com um dos sócios. Posteriormente, foi feita uma reforma na residência do cliente. 

Diante da experiência nessas situações, o cliente B3 contratou a empresa B para um projeto 

no escritório de um dos negócios do cliente. Mas, nessa fase da solução, observou-se certa 

frustração do cliente B3 com o projeto. Houve uma percepção do cliente em relação a sua 

passividade na definição da solução e esse comportamento gerou insatisfação posterior. 

Houve o pagamento do projeto, mas ao final da gravação da entrevista o cliente declarou que 

nunca executou a obra. Ele afirmou que na época era inexperiente na contratação de serviços 

de arquitetura e, por isso, não participou no desenvolvimento da solução. Com o passar do 

tempo essa passividade gerou frustração e insatisfação em relação projeto e, por essa razão, 

não realizou a reforma. 
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Em todas as relações do escritório B e seus clientes; os entrevistados apontaram 

limitações de soluções com características predominantemente colaborativas. Os clientes 

tiveram baixa percepção quanto ao nível de interação do escritório nas soluções. O cliente B1, 

por exemplo, planeja tornar-se franquia e por isso, demanda estilo próprio de construção com 

restrita participação do escritório B na criação de soluções conjuntas ou inputs à oferta. O 

Cliente B2 aponta como empecilho, a não inserção do escritório de arquitetura nas reuniões de 

idealização do projeto da obra com os contratantes da obra. Dessa forma, a construtora aprova 

o projeto com determinado cliente ou incorporadora; delimita as diretrizes com esse cliente e 

só depois repassa às informações ao escritório. E o escritório precisa, muitas vezes, definir 

materiais, espaços, leiautes ou tipo de fachada sem ter tido contato direto com o contratante da 

obra. E as informações ou exigências do cliente são intermediadas pela construtora. Essa 

departamentalização de informações dificulta a comunicação e interação de todos os 

envolvidos na solução conjunta. O cliente B3 relata que foi passivo na construção do projeto 

conceitual. Na hora ficou satisfeito com a solução, mas com o passar do tempo percebeu as 

dificuldades em executar a obra. Ao final da entrevista, o cliente B3 se mostrou frustrado.  

Esse caso foi o que mais evidenciou a necessidade de gerenciamento de conflitos na 

coprodução entre fornecedor e cliente. Parece que o foco do fornecedor B está mais voltada 

para oferecer solução customizada e eficiente do que em estimular os processos de 

coprodução. Da parte do cliente; fatores como a falta de clareza de papel do cliente B3 na 

construção da solução, a dificuldade de comunicação ou falta de compartilhamento da 

informação entre todos os envolvidos na obra do cliente B2, ou a falta de interesse do cliente 

B1 em abrir mão de sua solução padronizada de estilo; possam também ter contribuído com 

essa situação. 

Na relação de troca de expertise entre empresa e cliente, as contribuições em termos de 

expertise de negócio foram definidas pelo cliente. Os entrevistados não demandaram projetos 

complexos em que se exige equilíbrio de expertise técnico entre fornecedor e cliente na 

solução conjunta. O tipo de expertise que o escritório B ofereceu foram contribuições de 

ordem técnica menos complexas, tais como: inovações em materiais, especificações de 

leiaute, normas técnicas e regulamentações e sugestões de iluminação.  

Os gestores não transpareceram percepção de criação de valor econômico ou de 

relacionamento. Ambos os sócios do escritório B parecem não perceber o problema 

mencionado pelos clientes. O que evidencia a distinta percepção de clientes e fornecedores 

envolvidos na criação de valor. 
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3.2.1.3 Caso C 

A empresa C é de pequeno porte, atua localmente na cidade e tem como principal foco o 

desenvolvimento de projetos de arquitetura de interiores. O escritório adota como principal 

estratégia de acesso a novos clientes, a indicação de clientes e parceiros e a visibilidade em 

mídias especializadas. O escritório C também recebe indicações de empresas parceiras; que ao 

interagirem com determinado cliente, recomendam o escritório com base no perfil do projeto 

e do cliente. No segmento não se configura prática comum o investimento em propaganda. O 

destaque é o projeto em si, e sua repercussão ou na mídia ou na satisfação do cliente. No caso 

C, foram analisados a interação e o relacionamento da empresa com dois de seus clientes, C1 

e C2 Ambos os clientes são microempresas do setor de estética e beleza. 

O caso C1 é uma clínica de estética, cuja dona atuava a oito anos no ramo e quis 

empreender em um negócio próprio no mesmo segmento. Ela contratou o escritório C após 

buscar recomendação e indicação de outra cliente. Observou-se que a entrevistada associa 

muito o seu projeto corporativo a um sonho pessoal de conquista após anos de trabalho e, na 

entrevista, mostrou satisfação em relação ao projeto e destacou a sensação de flexibilidade do 

escritório em ouvir suas sugestões sobre o projeto. Ela evidenciou que um dos destaques do 

projeto foi o suporte técnico dos profissionais em reaproveitar materiais, espaço e marcenaria. 

O Caso C2 também é uma clínica de estética. A proprietária confiava bastante nas 

soluções de projeto do escritório C em virtude das experiências anteriores de projeto com a 

empresa. Um projeto foi para seu apartamento e outro projeto foi para sua primeira clínica de 

estética. Como o espaço anterior da clínica já não atendia mais a demanda, surgiu a 

necessidade de contratar novamente o escritório C para a reforma da nova sede da clínica. O 

objetivo era desenvolver uma solução em que a nova sede pudesse ter três boxes de 

atendimento com isolamento térmico e capacidade elétrica para ligar diferentes aparelhos de 

estética simultaneamente. O escritório C indicou os colaboradores diretamente envolvidos na 

reforma (eletricista, instalador de ar condicionado e gesso) e também recomendou toda a 

compra do material, escolha da tinta, escolha dos móveis planejados.  A cliente elogiou o 

alinhamento de diálogo entre ela e os arquitetos na etapa de discussão de layouts da sala e 

evidenciou a participação deles em todas as etapas do projeto.  

Nas entrevistas, não se observou declarações do cliente destacando o nível de 

interação com o escritório C. Ambos os clientes deram pequenas contribuições à solução 

como: cor, posicionamento de objetos e ar condicionado. O escritório C relata a importância 

da interação com o cliente apenas nas etapas iniciais do projeto, isto é, na fase de design, 
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anteprojeto e definição do escopo. Mas não considera relevante essa interferência na fase 

executiva da solução. Na sua percepção, após a definição do projeto é mais importante que o 

cliente confie na proposta e aguarde a finalização da solução, de acordo com o projetado. O 

comentário exemplifica melhor essa percepção do sócio do escritório quanto a participação do 

cliente:  

“No período certo do projeto tem grandes benefícios. No período que a gente está 

desenvolvendo toda a parte do estudo preliminar, a participação dele é fundamental. 

Depois nem tanto. Depois ele tem que acatar aquilo que foi decidido” (Sócio 

escritório C). 

 

As clientes tinham bastante experiência no ramo da fisioterapia e estética, o que 

favoreceu a clareza quanto a solução que almejavam. Na troca de expertise entre empresa e 

cliente, os clientes contribuíram com a expertise do negócio, dimensão dos equipamentos, 

regras e normas do setor, escolha de cor e estética da empresa. E o escritório C traduziu essas 

demandas específicas em expertise técnico, tais como: especificações de leiaute e dimensões 

para mobiliários e sugestões de iluminação.  

Quanto a criação de valor no relacionamento, os clientes evidenciaram a 

adaptabilidade do escritório em flexibilizar as soluções em função das alternativas sugeridas 

pelo cliente. O cliente C2 destacou a customização do serviço, especialmente a criatividade 

em reaproveitar objetos e marcenaria da clínica anterior. Já a cliente C1 percebeu que o 

escritório prezava pela qualidade e buscava soluções na medida para atender suas exigências 

de espaço. O cliente C1 também os benefícios de economia de tempo e custo que a 

contratação de um escritório de arquitetura proporciona. Não ficou evidente se o escritório C 

possuía alguma estratégia planejada de criar valor na coprodução. O enfoque do escritório 

parece estar mais focado em customizar soluções para o cliente. 

 

3.2.1.4 Caso D 

A empresa D atua localmente na cidade e tem como escopo o desenvolvimento de projetos de 

decoração e arquitetura de interiores.   O principal sócio da empresa tem 30 anos de 

experiência, já atuou em outros escritórios anteriormente e há três anos formou uma nova 

sociedade nesse escritório.  O escritório busca atrair e captar clientes mediante estratégias de 

visibilidade em revistas especializadas, mídias, premiações e indicações de parceiros e 

clientes. Atualmente, é bem reconhecido no segmento e desde o seu primeiro ano de 
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existência recebe consecutivas premiações por seus projetos e soluções. No caso D, foram 

analisados a interação e o relacionamento da empresa com três de seus clientes, D1, D2 e D3. 

O cliente D1 é uma microempresa do segmento de alimentação (cafeteria). O cliente D2 é 

uma empresa de pequeno porte de vestuários para noivas. Já o cliente D3 é uma pequena 

empresa de acessórios e bijuterias.  

A proprietária da empresa D1 realizou projeto residencial com o a empresa D e teve 

uma experiência bem sucedida com o escritório. Nessa obra, a cliente ficou satisfeita com o 

desenvolvimento da solução junto ao escritório; especialmente em relação à sua interação e 

flexibilidade em aceitar sugestões. Em outro momento, quando surgiu a necessidade de abrir 

uma empresa, ela contratou o mesmo escritório para o novo projeto. A solução envolveu 

projeto arquitetônico, acompanhamento de compras, inspeção de obras e design de interiores.  

A proprietária estava um pouco insegura sobre o negócio, pois era sua primeira 

experiência empreendedora no ramo de alimentos. Na entrevista, declarou que a 

aprendizagem foi mútua, pois o escritório também não tinha experiência anterior com projetos 

para cafeterias. Diante disso, houve bastante interação e comunicação na construção da 

solução em conjunto. Ao final, declarou que se tivesse outra necessidade de contratação 

repetiria a experiência com o mesmo escritório. A cliente destacou a sensibilidade das 

propostas do escritório; não só em termos de arquitetura, como também em termos de 

decoração e design de interiores. 

A empresa D2, tem seis anos no mercado e é especializada em vestidos de noivas e de 

festas de alto padrão. A loja possui showroom atualizado e preza por atendimento 

personalizado para os clientes que buscam exclusividade. A proprietária já conhecia um dos 

sócios e contratou o escritório D, quando houve a necessidade de mudar de endereço e 

reformar o novo espaço.  

A solução se concentrou no projeto de reforma do novo local; especialmente nas áreas 

de recepção da loja, exposição e prova de roupas de festas. Era a primeira vez que o escritório 

desenvolvia projeto para lojas de noivas. A proprietária possuía bastante experiência no seu 

segmento e tinha clareza sobre o que desejava numa solução.  

Na fase design da solução, o escritório D discutiu a proposta com a proprietária, que, 

de início, aceitou as sugestões. No processo de execução da obra, a cliente D2 sentiu a 

necessidade de pedir revisão do projeto de iluminação. A cliente relatou que sentiu 

disponibilidade e flexibilidade do escritório em ajustar o projeto para essa sua necessidade. 

Apontou como os diferenciais do escritório, a capacidade de negociar mudanças no projeto, as 
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contribuições técnicas, a pontualidade e a facilidade de comunicação. A empresária teve a 

sensação de participar na solução e ficou satisfeita com os elogios da clientela após o a 

finalização do projeto. Ao final, indicou o escritório para outros três clientes. 

A empresa D3 é microempresa no ramo de bijuterias e acessórios. A necessidade de 

contratação do escritório D surgiu quando a proprietária percebeu a oportunidade de expandir 

sua loja em outro local da cidade. A expansão de uma segunda loja ocorreu de forma 

planejada com pesquisa e apoio estratégico de entidade promotora de empreendedorismo. Em 

função de alguns prêmios arrecadados e divulgados na mídia, a proprietária já tinha ouvido 

falar do escritório D. Mas, a intenção em contratar surgiu após participação da proprietária em 

um treinamento com uma das sócias do escritório. De início, marcou reunião para conhecer o 

trabalho profissional e explicar suas necessidades. A solução do escritório D envolveu o 

projeto arquitetônico e acompanhamento da obra e compra de materiais para a loja. Partiu da 

proprietária a iniciativa de indicação dos profissionais com que costuma trabalhar (pedreiro, 

eletricista, instalador de ar condicionado, gesseiro, entre outros). 

A partir da análise das entrevistas, observou-se bom nível de interação entre a empresa 

fornecedora D e seus clientes. Os clientes contribuíram com inputs às soluções e apreciaram a 

comunicação, a facilidade de acesso e a disponibilidade de atendimento do escritório D. A 

cliente D1 destacou a interação em todas as etapas da solução conjunta.  

“Foi conversa inicial, contratação, acompanhamento no comércio para fazer as 

compras, inspeção da obra e, finalizando com a organização dos móveis e tudo, em 

todos os processos. Foi bem tranquilo. Foi um passo a passo com bastante interação” 

(cliente D1).  

 

O discurso de ambos os sócios do escritório evidencia a importância da comunicação e 

do envolvimento do cliente em todas as etapas da coprodução. Nas etapas de design e 

produção da solução, o escritório incentiva a participação do cliente em trazer informações, 

mostrar a forma de fazer e apresentar soluções. Outra diferencial de interação do escritório é a 

estratégia de acompanhar a visita dos clientes a lojas especializadas de móveis, iluminação, 

cortinas, tintas, decoração e lojas de pisos e revestimentos. A empresária D3 elogiou a 

comunicação e a forma de acompanhamento da obra do escritório de arquitetura. Essa 

empresa recebeu uma premiação sobre empreendedorismo. E durante o evento, destacou  a 

importante parceria do escritório D e o apontou como peça-chave para o sucesso dessa loja. 
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Os clientes contribuíram com a expertise do negócio, especialmente a descrição de 

suas rotinas e regras. Duas das clientes estavam ampliando suas empresas, tinham 

familiaridade com o negócio e clareza da solução que buscavam. Nesses dois clientes, o 

escritório se concentrou em extrair contribuições e particularidades do negócio e sugerir as 

soluções e alternativas técnicas. Esse foi o tipo de troca de expertise entre o cliente D2 e D3 e 

fornecedor D. Na troca de expertise entre o escritório D e seu cliente D1, a cliente evidenciou 

a aprendizagem mútua no desenvolvimento da solução; já que o escritório não tinha 

experiência anterior em projetos para cafeterias e era a primeira experiência empreendedora 

da cliente no ramo de alimentos. A cliente declarou que a interação criou uma parceria, onde 

ambos conversaram muito e estudaram a melhor forma de desenvolver a solução. 

Houve percepção positiva de todos os clientes quanto à criação de valor do 

relacionamento; especialmente a facilidade de comunicação e adaptabilidade do escritório em 

flexibilizar-se diante das soluções alternativas sugeridas pelo cliente. Já o fornecedor, 

estrategicamente procura entender profundamente as necessidades do cliente para traduzi-las 

em soluções especializadas. Os clientes reconheceram o valor econômico da solução conjunta 

em termos de inputs à oferta, economia de tempo e custo. A facilidade do escritório em 

incentivar o cliente a participar da solução influenciou positivamente a percepção do cliente 

sobre a qualidade de seu serviço. Essa percepção positiva se refletiu na divulgação e indicação 

dos serviços do escritório para outras empresas. Os clientes D1, D2 e D3 e o escritório D, 

estavam alinhados quanto a percepção de criação de valor econômico e de relacionamento da 

solução conjunta.  

 

3.2.1.5 Caso E 

A empresa do caso E tem mais de trinta anos de atuação no mercado e é especializada em 

arquitetura de exteriores, com foco em paisagismo. Ela realiza várias etapas da solução 

paisagística; o que inclui projeto, produção de plantas especiais e exclusivas, execução dos 

projetos de paisagismo com acompanhamento da obra civil e implantação com equipe e 

equipamentos próprios. A empresa como um todo é composta por dois escritórios em capitais 

brasileiras e um escritório na Ásia.  Foi analisado, especificamente, o escritório cuja sede é a 

cidade do Rio de Janeiro. 

O escritório busca atrair e captar clientes mediante estratégias de visibilidade em 

revistas especializadas, parcerias, premiações e indicações de parceiros e clientes. 

Atualmente, é bem reconhecida no segmento e se destaca por acumular premiações e 
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concursos nacionais e internacionais. No caso E, foram analisados a interação e o 

relacionamento da empresa com dois de seus clientes, E1e E2. O cliente E1 é uma empresa de 

médio porte do segmento de festas e eventos. O cliente E2 é uma empresa de médio porte do 

setor de construção.  

A empresa E1 tem a peculiaridade de ser um dos projetos paisagísticos premiados do 

escritório E. A ideia do projeto paisagístico não foi planejada e aconteceu espontaneamente 

após conversa informal entre o proprietário da empresa E1 e o sócio 1 do escritório E. A 

solução paisagística e de arquitetura aconteceu em um dos espaços de festa da empresa. Havia 

uma preocupação em relação ao prazo, já que esse módulo tinha uma programação de eventos 

datada para três meses após o início da obra. Além do escritório E, outro escritório de 

arquitetura e execução de obras participou conjuntamente do projeto. O desenvolvimento da 

solução aconteceu após reuniões e visitas com envolvimento do proprietário, os escritórios e 

os colaboradores de todos os níveis da empresa. O proprietário destacou a parceria e sintonia 

entre os escritórios parceiros como um fator facilitador do projeto. O cliente ficou bastante 

satisfeito com a solução e enunciou que tem interesse em continuar trabalhando com o 

escritório de arquitetura para desenvolver outro módulo de espaço de eventos da empresa. 

Nesse caso específico, cabe destacar que o projeto teve como peculiaridade a proximidade 

geográfica entre a empresa focal e o cliente. O próprio proprietário destacou que essa 

proximidade ajudou muito na interatividade, frequência de visitas e reuniões semanais entre 

ambos. 

A empresa E2 é de médio porte e pertence ao segmento de construção. A solução 

conjunta é parte de uma parceria entre a construtora, um escritório de arquitetura de design de 

interiores e o escritório paisagístico. O escritório de design de interiores deu início ao projeto 

do conceito, sugeriu e reuniu todos os parceiros de projetos complementares de paisagismo, 

iluminação, instalações, ar condicionado, entre outros; e compatibilizou todos os projetos em 

uma única solução. Nessa fase, todos os envolvidos fazem suas sugestões para o projeto como 

um todo. Após a finalização dessa etapa, a construtora começa a executar toda a obra, 

inclusive a obra paisagística. Nesse projeto, em especial, coube ao escritório paisagístico 

desenvolver o conceito do projeto em conjunto com o escritório de design de interiores, 

acompanhar a obra civil da construtora e implantar com equipes e equipamentos próprios às 

plantas para as áreas verdes. O projeto paisagístico aconteceu em paralelo à execução da obra. 

A empresa E2 destacou a facilidade de comunicação e flexibilidade do escritório paisagístico 

em lidar com os imprevistos de prazos e execuções da obra. 
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Observa-se o bom nível de interação entre a empresa fornecedora E e seus clientes. O 

ambos os sócios do escritório reforçam a importância da negociação e da comunicação na fase 

de design e de produção conjunta da solução com as empresas parceiras. O escritório investe 

tempo no briefing e entrevista inicial com o cliente para capturar suas necessidades. O 

escritório planejadamente divide o trabalho em dois projetos: conceitual e executivo. Na etapa 

conceitual, procura se abastecer de informações junto ao cliente, apresenta a proposta numa 

reunião e gera um filme para favorecer a experiência de visualização do cliente e seu 

feedback. Após aprovação, começa o projeto executivo com as informações de relacionadas 

aos materiais e a obra. 

Outro diferencial do escritório é o reconhecimento da importância da parceria com os 

clientes as outras empresas de projetos complementares (construtoras, escritório de design, 

iluminação, eletricistas etc.) como forma de agregar valor à solução desenvolvida. Os clientes 

percebem essa parceria e integração dos parceiros na concepção e execução do projeto e, 

reconhecem características colaborativas no relacionamento, como: troca de informações, 

desenvolvimento conjunto e comunicação colaborativa (Dyer, Cho & Chu, 1998). 

Na troca de expertise, a principal estratégia do fornecedor E é extrair as contribuições 

e particularidades do negócio dos clientes para sugerir soluções e alternativas técnicas. Esse 

foi o caso da troca de tipo de expertise entre o cliente E1 e fornecedor E. No caso da 

coprodução entre o fornecedor e seu cliente E2, havia maior equilíbrio na troca de expertise 

técnico entre os parceiros na fase de execução da solução. O escritório E realiza projetos em 

todo o Brasil, possui laboratório interno para pesquisa de plantas e sementes e investe na 

expertise das áreas da agronomia, biologia e arquitetura. O tipo de expertise técnico que o 

escritório prioriza são alternativas de implantação do paisagismo, uso de recursos 

paisagísticos e estéticos e manutenção e durabilidade das plantas. 

No comentário dos clientes, foi possível identificar características de criação de valor 

tanto econômico quanto de relacionamento. Na criação de valor econômico, os clientes E1 e 

E2 relataram aspectos positivos e similares sobre a qualidade do serviço e a disponibilidade 

do fornecedor em oferecer inputs à oferta, O cliente E1, por exemplo, evidenciou a 

contribuição do escritório E na solução de revitalização do rio e modernização do ambiente 

paisagístico externo. Essa solução trouxe boa impressão e contribuiu para os comentários 

positivos de seus clientes. Ao final da entrevista, o cliente E1 demonstrou interesse em 

prosseguir com outros projetos com o mesmo escritório de paisagismo.  
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Na criação de valor do relacionamento, o destaque dos clientes foi a comunicação com 

ênfase no cliente e a adaptabilidade do fornecedor em administrar imprevisto com 

profissionalismo. Já o fornecedor, estrategicamente foca na busca de soluções com ênfase no 

cliente como forma entender e traduzir suas necessidades em soluções especializadas. 

Houve alinhamento na fala das empresas quanto à criação de valor entre fornecedor e 

cliente. As díades, fornecedor e cliente E1 e fornecedor e cliente parceiro E2 compartilharam 

visão similar de criação de valor como resultados da solução conjunta.  

Após a discussão dos casos na visão de fornecedores e seus clientes; também é 

importante discutir as variáveis pesquisadas comparando-se os resultados dos cinco casos.  

 

3.2.2 Coprodução nos casos de arquitetura  

Nesse item discute-se sobre a coprodução e os mecanismos que favorecem a participação 

ativa do cliente no diagnóstico e desenvolvimento da oferta. Na discussão, também se analisa 

a forma como clientes e fornecedores interagem, quais ações os fornecedores adotam para 

incentivar o cliente na coprodução e quais similaridades e diferenças ocorrem entre as díades 

e entre os casos. 

Os clientes interagem e se engajam com seus fornecedores nas etapas de identificação 

e design do problema, produção e desenvolvimento da oferta e da solução. O desempenho da 

solução não depende apenas do fornecedor, mas também é determinado pelo cliente e pelas 

interações colaborativas de ambos, como descrito por Payne, Storbacka & Frow (2008), Tuli, 

Kohli & Bharadwaj (2007) e Powers, Sheng & Li (2016). 

O grau de participação do cliente varia em função de alguns fatores, tais como: 

relevância estratégica do serviço contratado, complexidade e customização. A complexidade 

requer maior participação e interação do cliente na coprodução, como afirmam Bettencourt et 

al. (2002) e Cheung e To (2011). Entre as empresas entrevistadas, o caso A foi o que mais 

envolveu complexidade; especialmente, a complexidade técnica na solução. Tanto a díade 

entre fornecedor A e cliente A1, quanto a díade entre fornecedor A e cliente A2 foram 

projetos complexos que envolveram empresas de grande porte. O projeto com A e A1 tratou 

da reforma no centro de controle e automação de toda a empresa e foi a solução mais 

complexa de todas as interações entre empresas e clientes observadas. A alta complexidade e 

a necessidade de customização do serviço requereram: maior interação entre cliente e 

fornecedor nas fases de diagnóstico e execução, maior flexibilidade do fornecedor e uso de 

expertise técnico de ambos na coprodução. Em contrapartida, o serviço da díade entre 
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fornecedor B e cliente B3(B-B3) foi a solução menos complexa e estratégica entre todas as 

outras interações; pois envolveu o desenvolvimento da planta conceitual de um projeto de 

reforma no escritório da empresa de combustível. Essa baixa complexidade e reduzida 

relevância estratégica para o cliente B3 requereu interação entre cliente e fornecedor apenas 

na fase diagnóstico, menor interesse de participação do cliente no processo e baixa 

predisposição do fornecedor B em flexibilizar o atendimento ao cliente. Esse conjunto de 

fatores se refletiu na mais baixa coprodução entre os pesquisados. As demais díades de todos 

os casos tiveram complexidades intermediárias entre estes dois casos, o que se traduziu num 

nível médio de coprodução. 

De maneira geral, não houve grandes variações quanto à percepção de relevância e 

valor estratégico que o cliente atribuiu ao serviço contratado. Os casos de arquitetura 

pesquisados tratavam, em sua maioria, de reformas em ambientes empresariais, cujo contexto 

são percebidos como estratégicos para esses clientes.  A única exceção foi a que ocorreu entre 

a díade fornecedor B e cliente B3. A combinação dos fatores passividade do cliente na 

solução, pragmatismo e pouco incentivo do fornecedor na interação com o cliente e falta de 

percepção estratégica do projeto pelo cliente; tem efeito na coprodução do serviço.  

Os clientes mobilizam recursos e conhecimento no processo, coproduzindo o serviço. 

A coprodução varia em função da extensão com que o cliente tem expertise para compartilhar 

informações sobre sua empresa (mercado, processos, políticas e regras do negócio), negociar 

soluções, acompanhar projetos, participar da execução e dialogar com o fornecedor. Essa 

participação ativa do cliente na interação e troca de informações ajuda o fornecedor a 

entender assuntos específicos da empresa, as prioridades e as necessidades customizadas de 

seus clientes e a adotar as ações necessárias para a solução, como também apontaram Tuli, 

Kohli e Bharadwaj (2007), Ordanini e Pasini (2008) e Powers, Sheng e Li (2016). 

Fornecedores também podem investir em: comunicação, interação e participação do cliente; 

como forma de otimizar a coprodução. A maneira como ambos cooperam e interagem nas 

fases de diagnóstico e execução do serviço influencia a variabilidade dos formatos 

coprodutivos. 

Na fase de diagnóstico da solução, o cliente A1 definiu seu contexto de negócio, limite 

de orçamento, premissas e padrões do ambiente corporativo (cor de parede, rodapé, forro, tipo 

de mobiliário e luminária). A partir dessas premissas e padrões, o fornecedor A teve 

autonomia para desenvolver o projeto e executar a obra de alteração de leiaute e reforma de 

ambiente da nova sede da empresa A1. Durante a fase de execução, o fornecedor A1 procurou 
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interagir com o cliente estabelecendo agenda de reuniões para alinhamento do projeto, 

aumentou a frequência e permanência na obra; mas sentiu certa morosidade no fluxo de 

comunicação e decisão do cliente A1 em função da departamentalização das decisões. O 

fornecedor E também descreveu os prejuízos que a departamentalização traz ao fluxo de 

informação e interação com alguns de seus clientes.  

A maneira que os gestores estabelecem o fluxo das decisões e a comunicação entre 

empresa e cliente também interfere na variabilidade dos resultados da coprodução. Por 

exemplo, o fornecedor A descreveu que em um dos projetos do cliente A1, a interação com o 

gestor foi mais frequente, com reuniões conjuntas para o desenvolvimento do projeto e, essa 

situação favoreceu a coprodução. Em outro projeto desse mesmo cliente A1, com outro gestor 

da empresa; o fornecedor A sentiu maior dificuldade de interação e comunicação, pois esse 

gestor não dedicava tempo para interagir e discutir a solução, o que deixou as decisões mais 

unilaterais e com menor chance de coprodução durante a execução do serviço.  

Na fase de identificação do problema é prática desse cliente A2 convidar os 

fornecedores para uma visita técnica em sua área de produção. O intuito é aproximar os 

fornecedores ao contexto específico do negócio, padrões de segurança, formas e horários de 

acesso disponível para obra. O reconhecimento do cliente sobre a importância de interagir e 

envolver o fornecedor na solução ajuda ambas as partes lidarem com situações adversas 

decorrentes de falhas técnicas geradas na fase de definição de projeto. Diante dos conflitos 

que ocorreram pela necessidade de correção e revisão das falhas técnicas do projeto do 

cliente, o fornecedor adotou uma postura de flexibilidade, interação e comunicação com esse 

cliente com medidas como: ajuste de horários das reuniões para alinhamento do projeto com o 

cliente, aumento da frequência e permanência na obra, revisão do projeto simultaneamente à 

execução da obra. Essa alternativa de engajar o cliente na solução influenciou positivamente a 

percepção de valor do cliente, o que se refletiu na sua intenção do cliente em manter relações 

com esse fornecedor em futuros serviços.  

O posicionamento de investir em interação e comunicação entre cliente e fornecedor 

para lidar com situações de conflito ou mudança de planos durante a execução do serviço, 

também foi adotado pelo fornecedor D quando prestou serviço para o cliente D2. Essa cliente 

tem bastante experiência prática em relação à operacionalização do seu negócio e, durante a 

execução do projeto de reforma, percebeu a necessidade de mudar o projeto inicial. Diante 

dessa situação, comunicou ao fornecedor D sua preocupação e a necessidade de mudar o 

projeto durante a execução. Ambos souberam como interagir e se comunicar para que essa 
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potencial situação de conflito se desfizesse e a coprodução ocorresse. O trecho da cliente D2 

retrata essa situação. 

“O espaço não era suficiente para fazermos uma adequação e manter o projeto 

inicial. Porque nós sabemos como é que funcionam as coisas. Então assim, não tinha 

como pendurar a roupa que ela estava tirando [no provador da loja], não tinha como 

pendurar a roupa que ela estava pendurando na cabine para provar, e não tinha onde 

colocar uma bolsa, um acessório, nada. Eu falei: para tudo! É lindo, mas não 

funciona. Aí eu falei, olha vamos mudar. E eles disseram: Ah, mas é tão bonito! Poxa, 

ia ficar tão diferenciado! Mas, na vida real não funciona. E ele disse, ok. Então vamos 

partir para outra história. E, assim, não houve nenhum tipo de repetição ou de 

nenhum problema com relação a essa mudança. E, assim como esse exemplo, tivemos 

outras situações” (ClienteD2_Proprietária) 

 

 Em contrapartida a esse posicionamento, observou-se que a maneira pragmática como 

o fornecedor B se coloca para a solução técnica e a ênfase na interação mais na fase inicial de 

diagnóstico do que na fase de execução; traz reflexos negativos sobre a percepção do cliente 

quanto ao serviço coproduzido. Essa lacuna de interação e diálogo durante a execução pode 

ser um fator que traga dificuldades para gerenciar conflitos, aumente as chances de 

insatisfação com os resultados coproduzidos e diminua a percepção do valor do serviço do 

cliente. Por exemplo, o fornecedor B fez a compra de luminárias e loucas de banheiro sem 

consultar o cliente. Sua intenção era reduzir os custos do cliente B com material comprado em 

lojas que comercializam produtos com marcas desconhecidas no grande mercado de 

construção. Na visão do cliente, a ausência de sua participação e comunicação nessa compra, 

teve efeitos negativos sobre a solução. O cliente desejava determinada marca de produtos de 

louça de banheiro e não foi consultado se teria interesse em abrir mão dessa compra. Mesmo o 

fornecedor B oferecendo economia de custo de aquisição de produtos, o cliente B1 ficou 

insatisfeito. Talvez a falta de diálogo e ausência de interação entre cliente e fornecedor 

durante a execução da solução tenha repercutido negativamente sobre a solução. O trecho do 

Cliente B1, ilustra essa insatisfação com a ação do fornecedor B. 

“A grande dificuldade é que as pessoas, às vezes, não executam como a gente quer 

que execute. Então, eu tenho que estar dentro do meu prazo, eu tenho que ser eficiente 

na minha gestão. Essa é a minha dificuldade com o escritório, é gestão, é a gestão do 

meu recurso. [...] seja na compra de material, seja porque ele optou por trocar o meu 



 

  

74 

piso, porque ele achou que era mais barato. Seja porque eu determinei lá no meu 

memorial, que eu quero Deca e ele foi lá e comprou outro, porque achou que era mais 

barato, porque eu já estava com o preço fechado. É isso que traz a complexidade da 

obra, não exatamente desviar um duto, fazer uma outra coisa.” (Cliente 

B1_Proprietário) 

Falta de incentivo do fornecedor à participação do cliente e a passividade do cliente 

em comunicar suas necessidades ao longo da execução da solução, pode repercutir 

negativamente no resultado coproduzido. O comentário do cliente B3, do mesmo fornecedor 

B, ilustra esse problema.  

“E aí é diferente você ter um projeto, pensar um projeto, o arquiteto tem uma ideia 

sobre o que é o projeto, e você olha aquilo e vislumbra, vê que fica legal, fica bonito e 

tal; mas às vezes, as soluções que vão sendo criadas na própria dinâmica do projeto – 

porque o projeto não é só o papel, mas tem essa coisa da obra também, que a gente 

vai achar a solução para realmente fazer isso –, às vezes você tem soluções que são 

melhores, mas algumas vezes as soluções não são tão boas, e você tem que conviver 

com elas. Então eu acho que teve uma passividade muito grande minha na época. 

(Cliente B3_Proprietário) 

 

O acesso ao cliente e sua disponibilidade para dialogar varia em função dos agentes de 

contato do cliente e do fornecedor. Quando a integração e o acesso à informação por parte do 

cliente é difícil, aumentam as chances de o desempenho da solução conjunta ficar limitado. 

Essa situação ocorre com maior frequência quando as responsabilidades na decisão são 

segmentadas. Nesse caso, o agente de contato (boundary spanner) do fornecedor fica sem 

informações relevantes sobre o problema do cliente e precisa decidir unilateralmente sobre a 

forma de conduzir a solução e isso, então, isso reduz a cocriação de valor. Os fornecedores A 

e E, relataram essa situação em relação aos seus clientes. Nesse trecho, o escritório A relata 

essa situação. 

“Quando o acesso ao cliente é difícil, a eficiência da solução é prejudicada. Só que 

há clientes que não têm tempo, não é? Então eles preferem que tu dê uma solução 

para eles avaliarem, blá, blá, blá. Esse projeto era bem específico. Era fazer um 

showroom e esse cliente não tinha tempo. Então eu tinha que fazer projeto, daí tinha 

que apresentar projeto. Daí ele tinha que apresentar o projeto para o gerente dele. 

Era um processo muito moroso. E em outro processo, dentro desse mesmo projeto da 
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empresa, do prédio todo. No dos andares que era comum eu já resolvia com o cliente. 

Já ia e já resolvia. Já fazia e quando tu via já estava pronto, sabe”? (Escritório_A) 

 

Outro fator que interfere negativamente na coprodução é a dispersão do projeto na 

mão de diferentes tomadores de decisão do cliente; que pouco se comunicam na empresa. 

Nesse caso, considera-se que mais de um boundary spanner por empresa reduz cocriação de 

valor. A citação seguinte ilustra essa situação. 

“Qual é a dificuldade que eu sinto em muitos projetos corporativos e empresariais? 

Muitas vezes, quando você trabalha com empresas cujas responsabilidades são 

segmentadas. Cada setor tem a responsabilidade ou uma visão sobre um aspecto. 

Então, o que acontece? Às vezes a gente se conecta com um setor e o projeto se 

desenvolve em um sentido. E, aí vem um outro setor que tem uma visão completamente 

contrária, e o produto começa a virar um Frankenstein”. (Sócio2_EscritórioE) 

 

Fornecedores usam seus recursos e habilidades para gerenciar design, execução e 

entrega de soluções; assim como o relacionamento com seus clientes (Aarikka-Stenroos & 

Jaakkola, 2012; Tuli, Kohli & Bharadwaj, 2007). O fornecedor pode contribuir com a 

efetividade e o desempenho da solução ao colaborar e aprender com o cliente, adaptando-se às 

suas necessidades. A adaptabilidade do fornecedor requer ações de monitoramento, escuta e 

apreciação das necessidades dinâmicas dos clientes (Powers, Sheng & Li, 2016).  

Os casos apresentaram variabilidade quanto à visão do fornecedor sobre a importância 

da participação dos clientes nas diferentes etapas da solução. Na visão dos fornecedores, a 

participação ativa do cliente, linearmente, ao logo das fases da coprodução; nem sempre 

favorece a coprodução. Para alguns fornecedores, os casos B e C, a participação é mais 

produtiva quando ocorre na fase de diagnóstico; isto é, na fase de identificação do problema e 

desenho da solução. Nessa etapa, a qualidade e a pertinência da informação do cliente amplia 

a possibilidade do fornecedor entender o contexto de negócio do cliente e desenvolver 

soluções customizadas aos seus interesses. O sócio escritório C descreveu essa perspectiva. 

“É porque a participação do cliente é muito importante no esboço; quando se está 

fazendo o projeto. Nos estudos preliminares. Nos estudos; porque a gente vai 

definindo o corpo daquele projeto. Mas, depois que o projeto é definido; aí não cabe 

mais a interferência de ninguém. O cliente tem que seguir porque tudo o que foi 

definido; foram coisas estudadas junto comigo”. (Escritório_C) 
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Mas essa postura do fornecedor de menor a adaptabilidade às mudanças das demandas 

do cliente ao longo da execução do serviço e a menor abertura à participação ativa desse 

cliente nas etapas subsequentes ao diagnóstico; pode reduzir a percepção do valor para o 

cliente; pois os clientes terão menos espaço para comunicar expectativas, negociar soluções e 

acompanhar o projeto e dar e receber feedback. 

Desenvolver soluções com ênfase na perspectiva do cliente estimula a capacidade 

relacional da empresa e melhora o desempenho da solução por várias razões: (1) ajuda o 

fornecedor a identificar oportunidades que preencham as necessidades do cliente, (2) 

possibilita a avaliação das mudanças nas preferências e necessidades dos clientes e 

identificação de ações para melhorar o desempenho da solução, (3) facilita a gestão do 

relacionamento e interações com o cliente (Powers, Sheng & Li, 2016; Payne , Storbacka & 

Frow, 2008). Nessa perspectiva, o escritório C está cometendo um erro ao apartar o cliente da 

fase de execução. 

Os casos A, D e E desenvolvem suas soluções com maior ênfase na perspectiva do 

cliente. Os casos D e E, consideram muito importante a participação do cliente ao longo das 

etapas de solução e; percebem o impacto dessa visão no relacionamento com seu cliente e no 

desempenho da solução O sócio um do escritório D declarou: 

“Então assim, quando o cliente participa e você coloca isso para ele durante todo o 

processo, o porquê de você estar usando as coisas. Ele toma a decisão junto com 

você, só que ele toma a decisão muito mais consciente. Então, a probabilidade de o 

resultado final ser a contendo do cliente é muito maior. Isso aí, não tem dúvida”. 

(EscritórioD_Sócio1) 

 

           Boundary spanners atuam como representantes das intenções e metas estratégicas das 

empresas. Os clientes geralmente se identificam mais com o relacionamento individual do 

boundary spanner do que com o relacionamento com a empresa em si (Palmatier, Dant, 

Grewal & Evans, 2006), pois são esses indivíduos que agem como representantes externos da 

empresa e reúnem informações sobre as necessidades dos clientes para desenvolver e 

implantar soluções (Ferguson, Paulin & Bergeron, 2005; Bettencourt & Brown, 2003). 

Da perspectiva do fornecedor, as atividades relevantes para a interação com os clientes 

incluem negociar escopos de projetos, adquirir recursos chaves e gerenciar mudanças nos 

pedidos dos clientes. Fornecedores assumem papeis distintos como boundary spanners na 
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interação com seus clientes. Breidbach & Maglio (2016) classificam a participação proativa e 

reativa dos fornecedores relacionando-as com quatro principais papéis: facilitador, executor, 

condutor e expert. Essa classificação varia de acordo com maior ou menor estímulo de 

interações trocas entre os agentes mediante uso da comunicação e compartilhamento de 

informação. O facilitador detém mais pontos de contato e interação com seus clientes. 

Condutores têm menores pontos de troca com clientes e se concentram em coletar 

informações. Os executores tomam poucas decisões e realizam tarefas mais padronizadas. Já 

os experts se concentram no reforço do conhecimento especializado em áreas onde é relevante 

a customização das soluções (Du & Pan, 2013). Tomando por base as classificações de 

Breidbach e Maglio (2016) e Du e Pan (2013) e os resultados em relação à forma como os 

fornecedores estimularam a participação do cliente na coprodução foram identificados três 

formatos de participação dos fornecedores. O Quadro 11 resume os formatos. 

 

Quadro 11 – Participação do Fornecedor na Coprodução 

Fonte: Dados da pesquisa e trabalhos de Breidbach & Maglio (2016) e Du & Pan (2013) 
Tipo Ações Citações 

Expert 

Uso de competência, 

experiência e conhecimento 

especializado em área de 

relevância estratégica para o 

cliente. Tem maior 

autonomia em função do 

valor estratégico de sua 

solução, autoridade e 

competência técnica 

especializada. A 

complexidade e valor 

estratégico da solução 

demanda comunicação e 

compartilhamento de 

informação com o cliente 

“Então o escopo não estava redondo, o timing do projeto não 

estava...não tinha conseguido estimar isso tudo, daí a gente foi 

aparando as arestas. [...] por exemplo, eles previram o quadro 

elétrico provisório só. E, acabou que eu tive que fazer um quadro 

elétrico definitivo porque eles não tinham claro que tínhamos que 

fazer tudo de novo. Então, são pequenos ajustes que moldados junto 

deles para poder o processo funcionar 

corretamente”.(EscritórioA_Gerente de Projeto) 

“No momento em que a gente viu os problemas, a gente relatou e 

eles levaram para a parte técnica deles para revisar isso e eles 

vieram com um caderno de necessidades lá que a gente ia ter que 

cumprir em função dessas não conformidades que a gente encontrou 

lá. Então, o cliente mostrava qual era a necessidade dele e a gente 

dava a solução”. (EscritórioA_Gerente de Projeto) 

Facilita-

dor 

Utiliza vários pontos de 

contato com o cliente. 

Incentiva a participação do 

cliente ao estimular: 

interação, diálogo e fluxo de 

informação nas fases de 

diagnóstico e execução do 

serviço. 

“[...] desenvolvemos a partir de informação do cliente e de nossos 

parceiros da arquitetura; que são canais diferentes. E entendemos 

que quanto mais comunicação tivermos com o cliente, melhor o 

entendimento e melhor será o projeto. (Escritório E_Sócio1) 

“Então a gente cria uma estrutura de muitas etapas, para que as 

pessoas (clientes) se pronunciem sobre as suas expectativas, e a 

gente consiga chegar a um resultado final alinhado com suas 

expectativas”. (Escritório E_Sócio2) 

“A gente sugere e eles aprovam. Nada é feito unilateralmente. Nada 

somos nós, com autonomia suficiente. A gente só sugere. Então, em 

todo esse processo existe uma pessoa que geralmente responde pela 

empresa. E tudo isso é comunicado por email ou por Whatsapp ou 

por telefone para essa pessoa (cliente) que se torna responsável por 

essa empresa”. (FornecedorD_Socio2) 

“Nesse processo, o que o escritório de arquitetura vende é papel, são 

plantas. Então, o que a gente tem a obrigação de entregar de maneira 
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física são plantas. Só que você dá um acompanhamento e define 

com o cliente de que maneira vai acompanhar [...]. Você faz uma 

visita semanal, que é o de praxe, mas o cliente, todas as vezes que 

necessita, ele te liga, seja cinco vezes por semana, entendeu? Aí 

você tem que fazer todo esse jogo de cintura para poder atender as 

pessoas” (FornecedorD_Socio2) 

 

Condu-

tor 

Utiliza poucos pontos de 

contato para interação com o 

cliente. Incentiva 

participação do cliente 

diálogo e fluxo de 

informação, 

majoritariamente, para 

coletar informações na fase 

de diagnóstico do problema 

“O cliente que participa um pouquinho deixa a coisa correr, quando 

estamos executando, o cliente fala assim; “Não é isso que eu 

queria”, e aí a gente fala, “Mas você aprovou aquilo lá atrás”; “Não, 

não, mas não é isso que eu queria, não”. E a gente tem que ter a 

percepção também de que papel, desenho, é muito bonito, mas nem 

todo cliente entende. Então, fazer uma maquete eletrônica, fazer 

com que ele ande naquele projeto, entenda aquilo, é fundamental” 

(Escritório B_Sócio2) 

“A participação do cliente é muito importante no esboço, quando se 

está fazendo o projeto. Nos estudos preliminares, porque a gente vai 

definindo o corpo daquele projeto” (Escritório C_Proprietário) 

“Mas depois que o projeto é definido, aí não cabe mais a 

interferência de ninguém. O cliente tem que seguir, porque tudo o 

que foi definido, foram coisas que foram estudadas junto comigo. 

Então, aí ele tem que confiar na decisão que ele tomou e que nos 

passou previamente, e seguir aquilo [...]” (EscritórioC_Proprietário 

 

Nas interações entre cliente e fornecedor, os clientes podem assumir papeis ativos e 

passivos durante a coprodução (Sturdy & Whright, 2011). O cliente ativo é aquele que se 

engaja na atividade com ações e esforços deliberados no desenvolvimento e execução da 

oferta. Já o cliente passivo não implica na ausência de ação, mas sim numa atitude de 

aceitação de ideias, projetos e soluções sem comunicação de expectativas, negociação ou 

adaptação da solução proposta pelo fornecedor. Os autores classificam passividade e atividade 

do cliente em função de: assertividade; forma de aderir aos conhecimentos do fornecedor; e 

estabelecimento e manutenção de objetivos compartilhados, por meio de diálogo. A partir dos 

resultados da pesquisa, adicionou-se aos critérios de Sturdy & Whright (2011) novos itens 

para a definição de atividade ou passividade do cliente: grau de compartilhamento de 

informações nas fases de diagnóstico e execução do serviço e acompanhamento do projeto.   

A variabilidade do papel ativo ou passivo dos clientes entrevistados ocorreu em função 

de: esforços de participação; nível de comunicação; nível de compartilhamento de 

informação. O Quadro 12 resume esses formatos de participação do cliente na coprodução. 
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Quadro 12 - Participação do Cliente na Coprodução 

Fonte: Dados da Pesquisa e trabalho de Sturdy & Whright (2011) 

 Participação e Ações Citações 

Caso A 

Cliente 

Ativo 

Assertivo, tem conhecimento técnico 

especializado, especifica e delimita as 

premissas do projeto e compartilha 

informação com o fornecedor sobre seus 

objetivos nas fases de diagnóstico e 

execução. Negocia soluções alternativas 

diante de insatisfações. Investe em canais 

de comunicação. Promove diálogo e 

interação entre sua equipe interna e o 

fornecedor para encontrar soluções 

conjuntas. 

“Aí eu passo para eles, o conceito, colocamos esse conceito junto com o escopo de serviço, matriz de 

requisitos, tudo o que precisamos e o que a nossa empresa pediu, que já alinhamos lá atrás”. 

(ClienteA1_Gestor de Arquitetura) 

Nossos técnicos internos e os técnicos deles discutem. Eu, por exemplo, não entendo nada de 

cabeamento, de CFTV, de elétrica, mas tenho meus especialistas nestes temas. Então chamamos os 

especialistas deles, ou técnicos deles. Nós somos os líderes do projeto. Se isso vai impactar no meu 

projeto arquitetonicamente aí eles conversam, e a gente alinha tudo, e faz um grande pacote daquilo 

para poder finalizar. (ClienteA1_Gestor de Arquitetura) 

Cliente 

Passivo 

O cliente tem conhecimento técnico 

especializado, especifica e delimita as 

premissas do projeto, comunica as 

expectativas e informa seus objetivos para 

o fornecedor; mas concentra esse esforço 

na fase de diagnóstico. Na fase de 

execução adota postura mais passiva e 

dependente das ideias e competências do 

fornecedor. 

“Sabíamos o que íamos precisar, já temos os custos. Custo por metro quadrado de obra, tem o valor da 

imobiliária, então a gente chegou num valor tal. Em cima desse valor, a gente botou algo a mais para 

considerar o projeto. Aí fizemos uma especificação técnica para contratação, o que queríamos, e 

desenvolvemos aqui internamente. Os arquitetos que trabalham aqui conosco, não são do escritório, são 

daqui da empresa mesmo, desenvolveram um layout básico. “A gente precisa isso aqui. Em cima disso, 

vão desenvolver e vão melhorar” (ClienteA2_Gestor de Patrimônio) 

“Então foi para os fornecedores, eles foram entender essa especificação técnica para daí, a que foi 

contratada, desenvolver o projeto ali. Eles receberam o layout básico, e daí eles foram desenvolvendo, 

desenvolvendo. Aí chegou no final, “olha, é isso aqui que nós queremos”. Nisso aí partiu para a obra, 

para a implantação de fato. Então eles fizeram de “A” a “Z” ClienteA2_Gestor de Patrimônio) 

Caso B 

Cliente 

Ativo 

Assertivo, comunica expectativas ao 

fornecedor, negocia soluções alternativas 

diante de insatisfações, emprega recursos 

para gerenciar o projeto e acompanha sua 

execução.  

“Eu estava tratando do som do banheiro, então eu falei assim. “é mais fácil jogar os cabos aqui no meu 

caixa, porque se o som ficar alto ou baixo, eu controlo no caixa e não no escritório”, como já fizemos 

em outra loja. Então essa experiência do dia a dia, o arquiteto não tem. Então, é aí que a gente cria. 

Vamos dizer assim, eu trago algumas informações novas” (ClienteB1_Sócio Proprietário) 

Atua como cliente indireto. É assertivo, 

tem competência técnica especializada, 

emprega recurso para gerenciar o projeto e 

“A arquitetura, ela não envolve a parte de estrutura, por exemplo. A parte de fundações. Então, a 

primeira coisa que nós temos que dar condições para eles. A parte de nível de terreno, que ponto vai 

chegar o térreo, a locação da obra. E eu acredito que a parte que prejudica mais eles [....] bom, e temos 
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centraliza o fluxo de informação e 

conhecimento entre o contratante da 

obra(cliente direto) e o escritório de 

arquitetura (fornecedor). 

que passar tudo o que foi combinado, se eles não tiverem participado das reuniões que às vezes 

acontece também.” (ClienteB2_Proprietário) 

“Mas às vezes, é o que eu digo; às vezes você faz um contrato todo antes, depois vai contratar a 

arquitetura”. (ClienteB2_Proprietário) 

Cliente 

Passivo 

Dependência da competência do 

fornecedor e aceitação de projeto 

arquitetônico sem comunicar expectativas 

de adaptação do projeto. Ausência de 

assertividade para negociar soluções 

alternativas de acordo com seus interesses. 

“E aí é diferente você ter um projeto, pensar um projeto. O arquiteto tem uma ideia sobre o que é o 

projeto. E você olha aquilo e vislumbra, vê que fica legal, fica bonito e tal. Mas, às vezes as soluções 

vão sendo criadas na própria dinâmica do projeto, porque o projeto não é só papel, mas também tem 

essa coisa da obra também. Que a gente vai achar a solução para realmente fazer isso, às vezes você 

tem soluções que são melhores, Mas às vezes tem soluções que não são tão boas e você tem que 

conviver com elas. Então eu acho que teve uma passividade muito grande minha na época”. 

(ClienteB3_Proprietário) 

Caso C 

Cliente 

Ativo 

Assertiva, comunica expectativas e 

compartilha informação com o fornecedor 

sobre seus objetivos nas fases de 

diagnóstico e execução. Negocia soluções 

alternativas diante de insatisfações 

“A demanda desde o começo do projeto, do primeiro projeto. Daí eu já fiz algumas mudanças do que 

eu realmente não queria. ” Entendo tudo o que realmente foi apresentado, as minhas necessidades 

foram bem executadas”. (ClienteC1_Proprietária) 

“Não arranca aqui, vamos pôr a porta aqui, vamos fazer isso”, e eles: “Não Roberta. Eu acho que não 

vai ficar bom aqui, [...]”. Então teve sim. Ou até eu falava também alguma coisa, eles aceitavam. Então 

teve uma troca bem boa”. (ClienteC1_Proprietária) 

Cliente 

Passivo 

Comunica expectativas e compartilha 

informação sobre seus objetivos com o 

fornecedor; mas concentrou esse esforço 

na fase de diagnóstico. Na execução 

adotou postura mais passiva e dependente 

das ideias e competências do fornecedor. 

“A contribuição foi só a informação. Olha eu preciso de um espaço tal, que eu tenho maquinário assim, 

eu tenho macas nessas dimensões; e nessa sala eu quero atender facial, nessa sala eu quero atender 

corporal, nessa sala eu quero que tenha uma mesa que eu converse. E aí nisso foi reportando, e foi 

vendo”. (ClienteC2_Proprietário) 

“Aí que foi já [...] porque eles botaram o pé, “Não, não vai fazer isso de jeito nenhum”. 

(ClienteC2_Proprietário) 

Caso D 

Cliente 

Ativo 

Assertiva, dialoga, comunica expectativas 

e compartilha informação com o 

fornecedor sobre seus objetivos nas fases 

de diagnóstico e execução. 

Negocia soluções alternativas diante de 

insatisfações. 

“Então, assim. Foi conversa inicial, contratação, acompanhamento no comércio para fazer as compras, 

inspeção da obra e, finalizando com a organização dos móveis. E, tudo, em todos os processos, foi bem 

tranquilo. Foi um passo a passo com bastante interação”. (ClienteD1_Proprietária) 

“[...] esse ambiente foi todo trabalhado pelo escritório de acordo com o que eu manifestei. Eu desejei 

em termos de móveis e eles adequaram de acordo com a minha solicitação”. (ClienteD1_Proprietária) 

A gente aceitou o projeto, inicialmente sem muitos problemas, mas que depois da coisa pronta, a gente 

percebeu que não era suficiente, e que a gente precisava melhorar. E aí, isso foi aceito também pelo 

escritório, sem nenhum problema, não. (ClienteD2_Proprietária) 

“Por exemplo, teve uma outra sala que teve um problema de iluminação. Mas, em nenhum momento 
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isso foi um problema , porque eu falei “Olha, está bonito, mas não funciona. “Eu preciso de mais”, “eu 

preciso de menos” e aí fomos adequando as coisas”. (ClienteD2_Proprietária) 

Cliente 

Passivo  

 

Comunica expectativas e compartilha 

informação sobre seus objetivos com o 

fornecedor; mas concentra esse esforço na 

fase de diagnóstico. Na fase de execução 

adotou postura mais passiva e dependente 

das ideias e competências do fornecedor. 

“Teve alguns ajustes, que eu já conhecia, “ Ah, a iluminação eu quero assim, quero aquilo outro” mas a 

maior parte foram eles que me deram a ideia de tudo como seria, uma loja mais moderna, mais 

requintada, e; eles me acompanharam em tudo. Na compra de materiais, na escolha do papel de parede, 

escolha das luminárias; eles fizeram todo o acompanhamento”. (ClienteD3_Proprietária) 

“Eu, a priori, falei que queria uma loja com tamanho diferente, até porque essa loja é bem maior que a 

outra que eu tenho; e falei como eu queria o segmento, e eles idealizaram toda a parte arquitetônica 

mesmo. (ClienteD3_Proprietária) 

Caso E 

Cliente

Ativo 

Apoio da direção para envolver a 

participação da equipe do cliente na fase de 

diagnóstico e execução da solução. 

Estabelece os objetivos com diálogo e 

compartilha informação com o fornecedor. 

Investe em interação para desenvolver 

soluções em conjunto. 

“Com várias reuniões, com visitas, com nossos funcionários envolvidos, a direção, com todo o pessoal 

operacional também, o pessoal do jardim. ”(ClienteE1_Proprietário) 

“Então entraram as três instituições. Quer dizer, então essa troca foi muito positiva, porque cada um 

com seu know-how pôde falar, “Olha, ok, eu quero fazer assim, mas eu posso fazer assim”? Não, não 

podem uma empresa de eventos não dá para ficar assim.” (ClienteE1_Proprietário) 

Cliente  

Ativo 

Atua como cliente indireto (entre cliente 

contratante e fornecedor E). É assertivo, 

tem competência técnica especializada, 

emprega recurso para gerenciar o projeto. 

Envolve a participação do fornecedor na 

fase de diagnóstico e execução da solução. 

Investe em comunicação e interação para 

desenvolver soluções em conjunto. 

 “Ele manda o projeto para a gente já no desenvolver da obra (entre outros), já está orçado porque já 

está lá no conceito. A gente começa a executar, começam a surgir dúvidas. Essa semana mesmo eu 

mandei para a Fernanda (fornecedor E do paisagismo), ò, essa altura não é a que você quer, de 10cm 

por ser 9”? Tudo tem que ser avisado. ” (ClienteE2_Gestora de Obra) 

“Tal dia você pode entrar, pode entrar que é o dia para você vir com o seu jardim, “Laila, eu posso ir aí 

tal dia mesmo? ”. Eu falei, “pode”. Então eu tenho que estar com tudo pronto eu não posso perder a 

viagem dela, porque ela vai e agenda aquilo ali. Da mesma forma que quando ela tem que me mandar 

algum projeto eu falo, “Cara, acelera isso aí, senão eu não consigo aprontar”. Então é tudo uma troca.” 

(ClienteE2_Gestora de Obra) 
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A análise dos resultados evidenciou o importante papel do compartilhamento de 

informação, experiência e troca de expertise entre cliente e fornecedor nas fases de 

diagnóstico e execução da solução. Após essa discussão sobre coprodução, o próximo item 

trata, com maior detalhe, a troca de expertise entre cliente e fornecedor e os seus efeitos na 

coprodução. 

 

3.2.3 Expertise: comparação de casos entre fornecedores e clientes 

A forma como fornecedores e clientes trocam informações e compartilham conhecimento, 

interfere nos resultados da coprodução (Etgar, 2008). Fornecedores, regra geral, auxiliam seus 

clientes a entender o que estão comprando ou oferecem suporte técnico especializado e usam 

sua expertise e experiência para questionar sobre o negócio do cliente, identificar suas 

necessidades e compartilhar informações com o intuito de reduzir assimetrias de 

conhecimento entre as partes.  

Já os clientes, regra geral, detém o conhecimento sobre as especificidades do negócio, 

definem suas necessidades e objetivos e contribuem com inputs relevantes para customizar a 

oferta. Empresas de serviços intensivos em conhecimento ofertam soluções complexas e 

customizadas que demandam a combinação e complementaridade de expertise técnica e de 

negócio para desenvolver soluções. Certa congruência e complementaridade na base de 

conhecimento técnico e de negócio entre clientes e fornecedores beneficia a coprodução (Bell 

et al., 2005). Clientes mais experientes e com conhecimento sobre as especificidades de seu 

negócio tem mais facilidade em: definir suas reais necessidades, estruturar melhor o 

problema, fornecer inputs relevantes para customizar a oferta e negociar soluções alternativas 

de acordo com seus interesses. Essas condições permitem que os fornecedores identifiquem as 

reais necessidades de seus clientes e usem conhecimento especializado e experiência técnica 

acumulada para propor soluções customizadas (Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012; Tiwana, 

2004a; Tuli, Kohli & Bharadwaj, 2007).  

Kohtamäki e Partanen (2016) identificaram que o compartilhamento de informação e 

expertise, interação e integração de conhecimento são formas de os clientes e os fornecedores 

desenvolverem soluções customizadas em empresas intensivas em conhecimento. Os esforços 

de compartilhamento de informação e troca de expertise ampliam o entendimento do 

fornecedor sobre as necessidades dos clientes e favorecem o desenho da solução.  

Serviços de arquitetura são intensivos em conhecimento, e envolvem a aplicação 

coordenada e integrada de expertise técnico e de negócios nas fases de identificação do 
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problema, desenho e execução da solução. A maneira e a extensão com que fornecedores e 

clientes trocam expertise durante a coprodução influencia a variabilidade de desempenho dos 

resultados coproduzidos. Os casos de interação entre o fornecedor A e os clientes A1 e A2, o 

fornecedor D e os clientes D2 e D3 e o fornecedor E e os clientes E1 e E2; são exemplos bem 

sucedidos de troca de expertise e coprodução; onde os clientes mais experientes e com 

conhecimento sobre as especificidades de seu negócio conseguiram: definir suas 

necessidades, estruturar o problema, fornecer inputs relevantes para customizar a oferta, 

sugerir mudanças e negociar soluções alternativas de acordo com seus interesses. Essas ações 

favoreceram a capacidade dos fornecedores de: identificar as reais necessidades de seus 

clientes e usar seu conhecimento especializado e experiência técnica acumulada para propor 

soluções customizadas mais ajustadas às necessidades desses clientes. A interação entre o 

fornecedor D e a cliente D2, evidencia conhecimento do negócio da cliente e sua capacidade 

de comunicar expectativas e negociar soluções alternativas de acordo com seus interesses.  

“Ele fez um projeto que foi aceito desde o início. Mas, que a gente teve algumas 

mudanças em relação às luminárias. Eu falei, “Olha três luminárias não funcionam, 

porque as três luminárias só estão focando de frente. As pessoas que estão 

acompanhando essa noiva também querem ver ela iluminada, “Então a gente vai ter 

que incluir mais três nas costas porque o vestido é inteiro. Se ela está de frente 

iluminada, então ela vai se ver no espelho iluminada. Mas, os convidados - a mãe, a 

irmã - que estão sentados atrás, não vão ver ela iluminada”. 

(ClienteD2_Proprietária) 

 

A troca de expertise requer interação entre cliente e fornecedor com base no diálogo e 

comunicação favorece a coprodução. O esforço do fornecedor em estimular o fluxo de 

comunicação e a aproximação com o contexto de negócio do cliente beneficia a identificação 

das necessidades dos clientes e o desenho da solução (Auh et al., 2007). Além disso, a 

interação e comunicação entre cliente e fornecedor ao longo das etapas de diagnóstico e 

desenvolvimento da solução incentiva o cliente a comunicar suas expectativas e negociar 

soluções alternativas mais adequadas às suas reais necessidades; o que favorece a percepção 

do cliente sobre o desempenho dos resultados coproduzidos. Os casos de interação entre o 

fornecedor A e o cliente A1, o fornecedor D e os clientes D1, D2 e D3 e o fornecedor E e os 

clientes E1 e E2; são exemplos bem sucedidos dessa ação. A interação entre o fornecedor E e 

o cliente E1, exemplifica a importância da interação comunicação e diálogo na troca de 
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expertise entre três instituições (cliente, escritório de projeto arquitetônico e escritório e 

projeto paisagístico), e os resultados favoráveis na coprodução.    

“Então todas as áreas envolvidas tiveram a oportunidade de se colocar para que o 

projeto ficasse realmente interessante. Nesse sentido, todo mundo participou e foi 

importante o seu know-how, para que a gente conseguisse um projeto bem bacana 

como esse que ficou” (ClienteE1_Proprietário) 

 

A integração de conhecimento é o processo de incorporação de expertise técnico e de 

negócio à oferta. A sobreposição dessas expertises é essencial para o desempenho dos 

resultados coproduzidos nas empresas intensivas em conhecimento. O cliente se esforça para 

coproduzir quando a solução é estratégica e requer a complementaridade da expertise do 

fornecedor à sua expertise. Diante da presença de novidade conceitual ou de processo; há 

maior necessidade de integração e sobreposição de expertise técnico e de negócio à solução. 

Especialmente, em situações em que o cliente, por inexperiência em relação ao seu negócio; 

depende da competência e expertise técnica do fornecedor para integrar conhecimentos 

complementares, sugerir soluções e desenvolver ofertas customizadas. O caso da troca de 

expertise entre o fornecedor D e o cliente D1 envolveu projeto conceitualmente novo tanto 

para o fornecedor quando para o cliente, e por isso, que demandou esforços de ambos para 

interagirem a absorverem conhecimentos complementares e desenvolverem soluções únicas e 

customizadas. 

“Na época nós dois trabalhamos juntos aprendendo; porque eu não tinha nenhuma 

experiência na área de alimentos, e muito menos de cafeteria. E o escritório também 

não tinha experiência, porque ainda não havia feito um projeto de cafeteria. Então, 

nós dois conversamos muito a respeito do que nós íamos fazer; nós dois estudamos o 

que íamos desenvolver”. (ClienteD1_Proprietária) 

 

 Quando fornecedores e clientes detém expertise técnico, mas necessitam de expertises 

técnicos complementares, o esforço de integração a sobreposição de conhecimentos técnicos 

também favorece positivamente o desempenho da solução conjunta.  Os caso da troca de 

expertise técnico entre o fornecedor A e o cliente A1 e A2, o fornecedor B e o cliente B2, e o 

fornecedor E e o cliente E2 são exemplos de projetos em que o contratante precisou agregar à 

sua expertise técnica de infraestrutura e obra a expertise técnica arquitetônica do fornecedor. 

O exemplo da troca de expertise entre o fornecedor B e o cliente B2, ilustram essa situação. 
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“Poxa, você não acha que a gente devia fazer uma impermeabilização aqui mais 

resistente, que é uma área que tem um tráfego maior, uma estrutura mais resistente? 

E por aí vai. E o arquiteto, por sua vez, com a expertise dele fala assim”; poxa, aqui a 

gente pode usar um material com uma resistência maior, por isso e por aquilo, ter um 

tráfego maior, proteção de fachada”. (ClienteB2_Proprietário) 

 

Tomando por base as ações que fornecedores e clientes têm na troca de expertise e, 

levando em consideração a análise dos resultados, foi elaborado o Quadro 13 no qual se 

apresenta um resumo dessa discussão. 

A análise dos resultados apontou que a maneira como as empresas intensivas em 

conhecimento do setor de arquitetura compartilham informação, interagem e integram 

expertise na solução interfere nos resultados coproduzidos. Da parte do cliente, parece haver 

maio esforço quando o serviço tem valor estratégico, é complexo e necessita de 

complementariedade de expertise do fornecedor. A forma como clientes e fornecedores atuam 

na troca de expertise também interfere no desempenho dos resultados coproduzido.  
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Quadro 13 –  Ações de Fornecedores e Clientes na Troca de Expertise 

Fonte: Dados da pesquisa 

Díades Expertise Cliente Expertise Fornecedor 

Fornecedor A-Cliente A1 

Compartilhamento de 

Informação e Expertise 
 

 

Interação 
 

 

Integração de Expertise 

 

Contribuiu com expertise técnico e de negócios. Elaborou e 

definiu os padrões técnicos do escopo do projeto. Forneceu 

informações sobre o contexto de negócio e padrões da empresa. 
 

Tem a política de investir e incentivar a interação e comunicação 

com fornecedores e parceiros na solução.  
 

Os projetos eram técnicos e complementares. Houve integração de 

expertise para solucionar revisar e corrigir falhas do escopo do 

projeto do cliente, simultaneamente à execução da obra. 

 

Contribuiu com expertise técnico. Reavaliou e corrigiu falhas 

no escopo do projeto do cliente, gerenciou, acompanhou e 

executou a obra. 
 

Investe e incentiva a interação e comunicação com cliente 

como forma de gerenciar problemas e desenvolver soluções 

conjuntas.  

Procurou integrar a expertise técnica e de negócio do cliente à 

solução. Complementou a expertise técnica do cliente com a 

revisão e correção de falhas do projeto.  

Fornecedor A-Cliente A2 

Compartilhamento de 

Informação e Expertise 

 

 
 

Interação 

 
 

Integração de Expertise 

 

Contribuiu com expertise de negócio e técnico. Definiu os padrões 

técnicos e estabeleceu as premissas e do projeto. Forneceu 

informações sobre o contexto de negócio e padrões da empresa. 
 

 

Concentrou seu esforço de interação na fase de diagnóstico e 

desenho da solução.  
 

Os projetos eram técnicos e complementares. O cliente definiu os 

padrões técnicos do projeto, mas deu autonomia para o fornecedor 

comprar materiais, sugerir inovações e executar a obra.  

 

Contribuiu com expertise técnico. Recebeu as especificações e 

premissas técnicas do cliente, gerenciou, acompanhou o 

serviço das empresas terceirizadas e executou a obra, realizou a 

compra de materiais. 
 

Incentivou ao diálogo e comunicação com o cliente nas fases 

de diagnóstico e execução do projeto  
 

Com a absorção da expertise técnica e de negócio do cliente, o 

fornecedor desenvolveu todo o projeto de estrutura da obra, 

executou a obra e propôs materiais alternativos. 

Fornecedor B-Cliente B1 

Compartilhamento de 

Informação e Expertise 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuiu com expertise de negócio. Teve experiências ruins 

anteriores à contratação fornecedor B. Por fora, contratou 

arquiteto para desenhar o projeto da loja e definiu suas 

necessidades no ramo de restaurantes. Negociou soluções diante 

de insatisfações na execução da obra. 

 

Comunica suas insatisfações e interage com o intuito de 

comunicar suas expectativas e negociar mudanças. Controla e 

 

Contribuiu com expertise técnico de acompanhamento da obra 

e compra de matérias.  

 

 

 

 

Tem a política de interagir e se comunicar com o cliente 

quando precisa de informação sobre a obra e quando precisa 
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Interação 

Integração de Expertise 

acompanha a execução do projeto.  

Limitou a experiência de troca de expertise com o fornecedor B, 

ao acompanhamento da obra  

discutir recursos e mudanças. 

Tem limitado poder para integrar expertise e complementar 

expertise para a solução.  

Fornecedor B-Cliente B2 

Compartilhamento de 

Informação e Expertise 

 

 

Interação 

 

 

 

Integração de Expertise 

 

Contribuiu com expertise técnico. Analisou o anteprojeto, 

desenvolveu o projeto de infraestrutura e requereu adaptações e 

redimensionamento dos quartos e inclusão de varanda no projeto. 

 

Tem a política de não incentivar a interação e centralizar a 

comunicação com fornecedores e parceiros na solução.  

 

 

Os projetos eram técnicos e complementares. Houve integração de 

expertise, pois o fornecedor desenhava projeto arquitetônico e o 

cliente desenvolveu o projeto de infraestrutura e executava a obra. 

 

Contribuiu com expertise técnico. Definiu o projeto de 

aprovação para a obra com detalhamento sobre, meio 

ambiente, projeto arquitetônico, levantamento de materiais e 

custos. 

Tem a política de interagir e incentivar a comunicação com o 

cliente para obter informação necessária ao diagnóstico do 

problema e o desenho da solução.  

 

Os projetos eram técnicos e complementares. Houve 

integração de expertise de infraestrutura do cliente com o 

projeto arquitetônico do fornecedor. 

Fornecedor B-Cliente B3 

Compartilhamento de 

Informação e Expertise 

 

 

Interação 

 

 

Integração de Expertise 

 

Contribuiu vagamente com informações sobre o negócio.  

Descreveu sucintamente suas necessidades. Foi passivo e 

dependeu da expertise do fornecedor para desenvolver a planta do 

projeto. 

Teve reduzido esforço de comunicar suas expectativas, interagir e 

oferecer informações e sugestões ao projeto. 

 

Não ocorreu a integração de expertise na solução. O cliente foi 

dependente da solução do fornecedor. 

 

Contribuiu com expertise técnico. Definiu as especificações 

técnicas, do projeto e entregou planta conceitual para o cliente. 

 

Procurou interagir e comunicar-se com o cliente para 

diagnosticar o problema e desenhar a solução técnica.  

 

O fornecedor fez pouco esforço em se familiarizar com o 

negócio e necessidades do cliente e sugeriu um projeto com 

base em sua experiência no mercado e expertise técnico. 

Fornecedor C - Cliente C1 

Compartilhamento de 

Informação e Expertise 

 

 

 

 

 

Interação 

 

 

Contribuiu com expertise de negócio. Informou sobre o 

atendimento facial e corporal e a necessidade de construir três 

boxes independentes para atendimento individualizado dos 

clientes. Definiu a dimensão dos aparelhos e equipamentos. 

Requereu adaptações na parte elétrica e adaptação do ambiente às 

normas sanitárias. 

 

Participou, interagiu e buscou o diálogo tanto na fase de 

diagnóstico quanto na fase execução da solução.  

 

Contribuiu com expertise técnico. Definiu as especificações 

técnicas do projeto sugeriu e acompanhou o serviço das 

empresas terceirizadas na obra e a compra de materiais. 

 

 

 

 

Empenhou esforços de aproximação, interação e comunicação 

com o cliente, para diagnosticar o problema e desenhar a 
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Integração de Expertise 

 

 

 

Absorveu conhecimento especializado do fornecedor, aceitou a 

proposta de investir na refrigeração com ar condicionado e sistema 

elétrico para cada um dos três boxes de atendimento, como forma 

de trazer mais privacidade e conforto ao cliente. 

solução de acordo com as especificidades do negócio do 

cliente, melhorar a qualidade das informações e validar as 

sugestões.  

Com a absorção da expertise de negócio do cliente, propôs 

reaproveitamento de aparelhos e objetos ao novo espaço. 

Sugeriu que os boxes tivessem independência de refrigeração e 

sistema elétrico. 

Fornecedor C - Cliente C2 

Compartilhamento de 

Informação e Expertise 

 

 

 

Interação 

 

 

 

Integração de Expertise 

 

Contribuiu com expertise de negócio. 

A proprietária tinha experiência com o negócio, mas falta 

assertividade para definir suas necessidades. Descreveu de 

maneira mais geral sua intenção e expectativa sobre o espaço. 

 

Concentrou seu esforço de interação na fase de diagnóstico. Na 

etapa de execução foi mais passiva e dependente das sugestões de 

ambiente do fornecedor. 

 

Tanto na fase de diagnóstico quando na fase de execução, 

dependeu da expertise técnica e sugestões de ambiente do 

fornecedor. Propôs ideias mais voltadas ao gosto pessoal, como 

cor e posicionamento de objetos na decoração do ambiente. 

 

Contribuiu com expertise técnica. Definiu as especificações 

técnicas do projeto sugeriu soluções para o ambiente com base 

em experiência anterior com clínica de fisioterapia. 

 

 

Realizou esforços de interação e comunicação com o cliente 

para diagnosticar o problema e desenhar a solução de acordo 

com as especificidades técnicas do negócio do cliente. 

 

Concentrou esforços para integrar expertises técnicas 

complementares de seu projeto arquitetônico às demandas de 

infraestrutura e obra do cliente. Atendeu a demanda de 

redimensionamento de quartos e inclusão de varanda em 

projeto residencial. 

Fornecedor D-Cliente D1 

Compartilhamento de 

Informação e Expertise 

 

 

 

Interação 

 

 

Integração de Expertise 

 

Inauguração de cafeteria. A proprietária tinha pouca familiaridade 

e inexperiência no negócio. Descreveu suas necessidades, intenção 

e expectativa sobre o espaço. 

 

Em função da reduzida experiência e familiaridade com o negócio, 

concentrou grandes esforços de interação e diálogo com o 

fornecedor nas fase de diagnóstico e execução do serviço.  

 

Tanto na fase de diagnóstico quando na fase de execução, a cliente 

procurou suprir sua falta de expertise e inexperiência no mercado 

de atuação com o apoio, experiência e conhecimento técnico do 

fornecedor. 

 

Contribuiu com expertise técnica. Definiu as especificações 

técnicas, inspecionou a obra, acompanhou a cliente na compra 

de materiais, objetos de decoração e móveis e realizou serviço 

de design de interiores. 

Empenhou esforços de aproximação, interação e comunicação 

com o cliente, como forma de refinar seu entendimento sobre 

as especificidades do negócio, melhorar a qualidade da 

informação e validar as sugestões.  

Projeto conceitualmente novo para o vendedor e cliente, e que 

demandou esforços do fornecedor em absorver a expertise de 

negócio do cliente para desenvolver e executar a soluções 

customizadas. 
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Fornecedor D-Cliente D2 

Compartilhamento de 

Informação e Expertise 

 

 

 

 

Interação 

 

 

 

Integração de Expertise 

 

Contribuiu com expertise de negócio. Tem experiência no 

negócio. Compartilhou informações sobre o universo das noivas, 

prova de vestido e forma de atendimento desse serviço. Requereu 

mudanças no projeto do provador feminino e iluminação do 

ambiente durante a execução do serviço 

 

Participou e interagiu tanto na fase de diagnóstico quanto na fase 

execução da solução.  

.  

 

Expressou suas pretensões de modernização da loja, ampliou a 

percepção sobre o papel da iluminação no destaque das peças de 

roupa na diferenciação do ambiente. 

 

Contribuiu com expertise técnica. Definiu as especificações 

técnicas do projeto, acompanhou a obra e realizou serviço 

especializado de design de interior na loja. 

 

 

 

Incentivo ao diálogo e comunicação com o cliente nas fases de 

diagnóstico e execução da solução. Receptividade e 

flexibilidade em renegociar soluções de acordo com as 

necessidades do cliente.  

Com a absorção da expertise de negócio do cliente, propôs 

projeto de iluminação diferenciado para evidenciar os vestidos 

e o ambiente de prova de roupa. 

Fornecedor D-Cliente D3 

Compartilhamento de 

Informação e Expertise 

 

 

Interação 

 

 

Integração de Expertise 

 

Contribuiu com expertise de negócio. Idealizou o projeto da loja, 

sugeriu lojas de referência para o projeto, delimitou o contexto do 

negócio e a logística da loja. 

 

Concentrou seu esforço de interação na fase de diagnóstico.  

 

 

Absorveu conhecimento especializado do fornecedor, ampliou a 

percepção sobre o papel da iluminação na diferenciação dos 

produtos (adotou iluminação de LED) na exposição dos produtos. 

 

Contribuiu com expertise técnica. Definiu as especificações 

técnicas do projeto, sugeriu e acompanhou o serviço das 

empresas terceirizadas na obra e a compra de materiais. 

 

Incentivo a interação por meio de diálogo e comunicação com 

o cliente, em todas as fases da coprodução.  

 

Com a absorção da expertise de negócio do cliente, 

desenvolveu o projeto de iluminação e exposição diferenciada 

de produtos para a loja.  

Fornecedor E-Cliente E1 

Compartilhamento de 

Informação e Expertise 

 

 

 

 

Interação 

 

 

 

Contribuiu com expertise de negócio. Envolveu a participação dos 

colaboradores na solução. Contextualizou o fornecedor sobre a 

necessidade de valorização do ambiente para atender clientes 

exigentes, demandou sugestões   criativas que atendessem a 

necessidade de flexibilização do ambiente para atender eventos 

formais e informais. 

 

Participou e interagiu tanto na fase de diagnóstico quanto na fase 

execução da solução. 

 

Contribuiu com expertise técnica. Forneceu e orientou na 

seleção de plantas que valorizassem o ambiente. Propôs o 

desassoreamento do rio para valorizar a natureza. Sugeriu 

soluções alternativas que flexibilizassem o ambiente para 

atender tanto a eventos formais quanto informais com cliente 

 

 

Incentivo a interação por meio de diálogo e comunicação com 

o cliente, em todas as fases da coprodução.  
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Integração de Expertise Absorveu conhecimento especializado do fornecedor, ampliou a 

percepção sobre plantas apropriadas para o local, necessidade de 

revitalização do rio e valorização das áreas externas à casa de 

eventos. 

Desenvolveu ideias criativas com a integração de expertise dos 

parceiros (cliente e escritório de arquitetura) à sua solução 

paisagística. 

Fornecedor E-Cliente E2 

Compartilhamento de 

Informação e Expertise 

 

 

Interação 

 

 

Integração de Expertise 

 

Contribuiu com expertise técnico e de negócios. Apresentou o 

projeto arquitetônico com o fornecedor, discutiu soluções e 

alternativas para aproveitar o projeto paisagístico e executar a 

obra. 

Tem a política de investir e incentivar a interação e comunicação 

com fornecedores e parceiros na solução.  

 

Os projetos eram técnicos e complementares. Houve integração de 

expertise, pois o fornecedor desenhava e fornecia a matéria prima; 

mas o cliente que executava a obra. 

 

Contribuiu com expertise técnico. Definiu o projeto 

paisagístico, complementando o projeto de construção e 

arquitetônico do cliente e forneceu as plantas e sementes. 

 

Incentivo a interação por meio de diálogo e comunicação com 

clientes e parceiros dos projetos complementares, em todas as 

fases da coprodução.  

Participou das etapas de desenho da solução arquitetônica e 

precisou integrar e agregar a expertise paisagística ao projeto 

completo arquitetônico e de construção. 
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3.2.4 Valor: comparação de casos entre fornecedores e clientes 

A forma como os agentes de contato do cliente e do fornecedor interagem e participam da 

coprodução influencia na percepção dos resultados de criação de valor para ambas as 

empresas. Quando esses agentes interagem diretamente com os clientes, tornam-se 

fundamentais para o sucesso do relacionamento (Hult, 2011; Zhang, Viswanathan & Henke 

Jr, 2011; Beck & Palmatier, 2012; Prior, 2013; Prior, 2016) e podem interferir tanto na 

avaliação dos benefícios funcionais da oferta, tais como qualidade do serviço, satisfação e 

desempenho (Ferguson, Paulin & Bergeron, 2005), quando na apreciação e experiência do 

relacionamento durante a prestação do serviço. 

Fornecedores e clientes compartilham seus recursos, conhecimentos e capacidades por 

meio das interações pessoais e relacionamentos (Payne, Storbacka & Frow, 2008; Powers, 

Sheng & Li, 2016; Cheung, Myers & Mentzer, 2010). O compartilhamento de informação, 

interação e comunicação entre clientes e fornecedores ao longo das etapas de 

desenvolvimento da oferta, aumentam as chances de alinhamento entre as especificações 

iniciais da solução e o resultado final do serviço prestado; o que se reflete na possibilidade de 

criação de valor. 

Quando os clientes compartilham conhecimento de maneira assertiva, descrevem seu 

contexto de negócio, definem suas necessidades e fornecem inputs pertinentes e relevantes à 

oferta; fica mais fácil para o fornecedor absorver essas informações e usar seu conhecimento 

especializado para desenvolver ofertas customizadas de valor para o cliente. As interações 

entre o fornecedor A e cliente A1, o fornecedor C e o cliente C1, o fornecedor D e os cliente 

D1 e D2 e o fornecedor E e os clientes E1 e E1; são exemplos dessa situação. O trecho da 

abaixo da entrevista com o cliente D2 retrata esse tipo de participação nas ações de 

compartilhamento de informação com o fornecedor. 

“Então assim, eu tive que explicar o que eu gostaria, como eu gostaria que fosse, 

“Olha, eu preciso de uma iluminação assim, assim, assim”. E ele me veio com uma 

coisa, eles em algum momento me apresentaram o projeto e falei, “Vai mudar. Não é 

isso o que eu preciso. Eu preciso de mais”, e aí fui citando por que eu precisava de 

mais”. (ClienteD2_Proprietária) 

 

De posse dessas informações, o fornecedor D usou seu conhecimento especializado e 

experiência do cliente sobre o negócio para desenvolver ofertas customizadas de valor para o 

cliente. E a cliente demonstra sua percepção positiva sobre essa oferta. 
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“E ele me deu, em contrapartida, a parte técnica. “Olha tem uma coisa moderna que 

a gente usa Assim”, “Olha, tem uma novidade que a gente pode usar assim”, e aí 

essas informações foram unidas para que se tivesse um resultado final bacana”. 

(ClienteD2_Proprietária) 

 

Esse compartilhamento de informação na coprodução da oferta customizada teve 

efeito na percepção da qualidade do serviço do fornecedor, o que gerou recomendação do 

serviço do fornecedor para outros clientes. 

“O resultado final da obra, pelo reconhecimento dos meus clientes quando chegam na 

loja, “Poxa aqui está bonito”. Isso para a gente como contratante é maravilhoso, 

porque era isso o que a gente queria ouvir dos nossos clientes. E aí quando a gente 

fala para ele, “Olha tu nem sabe. “Poxa, meus clientes estão adorando”. E eu já 

indiquei o arquiteto para três pessoas”. (ClienteD2_Proprietária) 

 

O potencial estratégico da solução e a percepção dos clientes sobre a expertise técnica 

e de negócios que o fornecedor pode trazer à empresa, predispõe o cliente a interagir e a 

participar na coprodução. Quando os clientes interagem, comunicam suas expectativas, 

negociam soluções e validam as alternativas; maiores são as chances de que seus esforços de 

coprodução se traduzam em ofertas customizadas alinhadas aos seus interesses. Quando o 

fornecedor incentiva e dá suporte à interação, comunicação com o cliente durante as fases de 

diagnóstico e execução da oferta; maiores são as chances de que essa interação crie valor à 

oferta.  

As interações entre o fornecedor A e o cliente A1, o fornecedor C e o cliente C1, o 

fornecedor D e os clientes D1 e D2 e, o fornecedor E e os clientes E1 e E2; são exemplos de 

interações em que ambos compartilham informação e dialogam para desenvolver soluções em 

conjunto. A interação entre o fornecedor A e o cliente A1 ilustra a importância da interação na 

coprodução e os efeitos na criação de valor. O cliente A1 tem uma política de integrar a 

equipe técnica do fornecedor para se comunicar e desenvolver uma solução conjunta. 

“A interação é a seguinte, nós sempre procuramos aproximar os nossos técnicos 

internos e os técnicos deles; para eles discutirem. Por exemplo, não entendo nada de 

cabeamento de CFTV e de elétrica, mas temos nossos especialistas e aí chamamos os 

especialistas ou técnicos deles. Nós somos tipo um líder do projeto. Se isso vai 
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impactar no meu projeto arquitetonicamente, os técnicos conversam e alinhamos tudo 

e faz um grande pacote daquilo”. (ClienteA1_Gestor de Arquitetura) 

 

Os esforços do cliente em interagir e coproduzir se potencializam quando o fornecedor 

adota essa política de interação. Os trechos abaixo ilustram essa ideia. 

“No momento em que vimos o problema, relatamos para eles e eles levaram para a 

parte técnica deles para revisar. E, eles vieram com um caderno de necessidades que 

nós teríamos que cumprir em função das não conformidades que nós encontramos. 

Então, o cliente mostrava qual era a necessidade deles e nós dávamos a solução. 

Sempre era uma troca. ”Ah, eu preciso disso”. Daí eu ia ver tecnicamente como eu 

poderia viabilizar o que eles precisavam”. (Escritório_Gestora de Projeto) 

 

Essas ações não só ampliam a base de conhecimento de fornecedores e clientes; como 

também aumentam a apreciação do cliente e influenciam positivamente a percepção de valor 

dos clientes sobre o serviço do fornecedor. O comentário da cliente A1 sobre o fornecedor A 

retrata os benefícios tanto em termos de satisfação e percepção de qualidade do serviço. 

“Em nenhum momento tivemos problemas de dar ideias, os profissionais são bem 

factíveis e entregam o que queremos. Tudo o que pedimos, eles fazem”. 

(ClienteA1_Gestor de Arquitetura).  

 

Quando há interação entre fornecedor e cliente, os reflexos dessa interação também se 

ampliam para o valor de relacionamento; que se refletem seja pela apreciação da interação, 

seja pelo interesse em continuar contratando o fornecedor em futuros serviços. 

“É uma relação muito boa, por isso que nós tentamos. Eu sei, por incrível que pareça, 

eu tento sempre chamá-los para fazer serviço conosco” (ClienteA1_Gestor de 

Arquitetura). 

 

Em contrapartida, quando o fornecedor toma decisões sem interagir e se comunicar 

com o cliente; maiores são as chances de desentendimentos e conflitos decorrentes da 

distância entre o que o cliente inicialmente definiu e o que foi posteriormente entregue pelo 

fornecedor; o que diminui as chances de que essa interação crie valor à oferta. Os trechos da 

entrevista entre o cliente B1 e o fornecedor B, ilustram essa situação. 
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“A grande dificuldade é que as pessoas, às vezes, não executam como a gente quer 

que executem. Então, eu tenho que estar dentro do meu prazo, eu tenho que ser 

eficiente na minha gestão. Essa é a minha dificuldade com o escritório, é gestão. Seja 

na compra do material, seja porque optou por trocar o meu piso, porque ele achou 

que era mais barato. Seja porque eu determinei lá no meu memorial, que eu quero 

“Deca” e fornecedor foi lá e comprou outro, porque achou que era mais barato, 

porque eu já estava com o preço fechado”(ClienteB1_Sócio) 

 

E quando os clientes não percebem as contribuições que a interação com o fornecedor 

pode trazer à solução e concentram sua comunicação na fase de diagnóstico de necessidades; 

menores são as chances de interagir e participar da coprodução. Essa situação se agrava 

quando o fornecedor também não incentiva e dá suporte à interação do cliente ao longo do 

desenvolvimento da oferta. Essa menor interação de ambos diminui as chances de criação de 

valor à oferta. A interação entre o fornecedor B e o cliente B1 retrata essa situação. O Cliente 

B1 já havia definido suas necessidades anteriormente com outro arquiteto, que elaborou a 

planta e projeto conceitual da obra. Com esse material, contratou o escritório B para executar 

a obra, mas não investiu tempo na interação e na comunicação durante a execução do serviço. 

O trecho abaixo retrata a percepção do fornecedor sobre a restrição que o cliente impôs à sua 

contribuição na solução. 

“Eles têm a franquia, e tem a logomarca, têm um estilo. Então, nós vamos fazer o 

projeto e tudo, seguindo aquele estilo. Então é uma coisa um pouco fechada”. 

(FornecedorB_Sócio1) 

 

Os clientes percebem a solução amplamente como uma série de processos relacionais 

e colaborativos entre fornecedor e cliente. Assim, a coprodução pode ocorrer nas fases: 

identificação do problema e definição das necessidades do cliente; customização e integração 

de bens e serviços, e implantação da solução e suporte ao cliente, como sugerem Tuli, Kohli e 

Bharadwaj (2007), Aarikka-Stenroos e Jaakkola (2012) e Keränen e Jalkala (2013). As 

empresas D e E adotam mais amplamente uma postura flexível, incentivam a participação do 

cliente, compartilham informação com os clientes nas etapas de diagnóstico e execução da 

oferta e, investem na interação pessoal para desenvolver soluções e lidar com conflitos. 

Assim, a solução compreende tanto a oferta em si quanto o processo colaborativo entre 

fornecedor e cliente. Essas ações aumentam a apreciação do cliente e influenciam 
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positivamente a percepção de valor dos clientes. O comentário da cliente D3 ilustrada essa 

situação, quando destaca o papel do escritório D. 

Na identificação de suas necessidades 

“Eu a priori, falei que queria uma loja com tamanho diferente. Até porque o tamanho 

dessa loja é bem maior que a outra que eu tenho. E falei como queria o segmento, e 

eles idealizaram toda a parte arquitetônica mesmo. Toda a parte foi deles” 

(ClienteD3_Proprietária). 

 

E no suporte colaborativo ao cliente e seus parceiros de trabalho durante a execução da 

obra. 

“Das empresas que vieram terceirizadas, eles também tiveram acompanhamento aqui 

para explicar, aonde cada um ia se encaixar. A gente marcou com eletricista, com 

pedreiro, com gesseiro. Então, eles vieram e deram orientação para cada um no seu 

perfil, no seu segmento. E eles tiveram acompanhamento do início, desde o projeto, 

até a execução. Até o final, no dia da entrega da obra. Eles foram bem cuidadosos 

com isso”. (ClienteD3_Proprietária). 

 

Quando o cliente percebe a flexibilidade do fornecedor, sua postura como parceiro e 

que a solução que oferece inclui tanto a customização quanto o relacionamento; aumenta a 

chance de apreciar a coprodução.  

“Nós ganhamos um prêmio do Sebrae, e eles fizeram questionamentos e usaram essa 

loja como referência. E eu acabei agregando também o escritório como parceiro. 

Então eu agreguei um vínculo a mais no escritório. E, assim como meus outros [....] 

como fornecedor, como as pessoas, e as empresas que trabalharam terceirizadas no 

serviço da execução; eu citei também o escritório como uma das pessoas que foram 

peça-chave para a execução dessa loja” (ClienteD3_Proprietária). 

 

Essa percepção também cria valor para o fornecedor, pois reverbera na recomendação 

dos serviços do fornecedor a terceiros. 

“[...] foi tão bom que já indiquei o escritório para três projetos que eles executaram, 

que ficaram assim, maravilhosos. E, todos eles também gostaram muito.” 

(ClienteD3_Proprietária). 
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A empresa A apesar de desenvolver serviços que envolvem soluções técnicas de 

execução de obras, ela também se preocupa em adotar a visão customizada do conjunto de 

serviços que compõem a oferta e a perspectiva relacional na solução. Nesse caso específico 

chama atenção o papel da gestora de projeto representante do fornecedor; que sabe se ajustar 

às necessidades do cliente oferecendo contribuições técnicas customizadas.  A gestora de 

projetos da empresa fornecedora declara: 

“Então, o escopo não estava redondo, o timing do projeto não estava [pausa]não 

tinha conseguido estimar isso tudo. Daí a gente foi aparando as arestas. [...] por 

exemplo, eles [projeto conceitual do cliente] previram o quadro elétrico provisório só. 

E acabou que eu tive que fazer um quadro elétrico definitivo, porque eles não tinham 

claro que tinham que fazer de novo. Então são pequenos ajustes que a gente foi 

moldando junto com eles, para poder o processo funcionar da maneira que tinha que 

ser.”(EscritórioA_Gerente de Projetos). 

 

Mas quando foi necessária uma ação mais relacional, a gestora de projeto também fez 

uso de interação na implantação da solução. 

“Então tinha muitas falhas [o projeto conceitual apresentado pelo cliente] e a gente 

precisou revisar tudo isso. E acredito que se tivesse feito com outra empresa, teria 

tomado outro rumo. Mas, foi bom que foi com a gente, porque foi possível rever e 

corrigir esse escopo em conjunto, que daí o projeto foi amadurecendo” 

(EscritórioA_Gerente de Projetos). 

 

Essa visão relacional se reflete na percepção de criação de valor. Clientes que 

compartilham informações e interagem com seus fornecedores, provavelmente apreciam mais 

o valor decorrente da solução (Tuli, Kohli & Bharadwaj, 2007). No caso B, a ênfase da 

empresa está na customização e qualidade da oferta. A empresa desconsidera a relevância que 

cooperação e interação entre fornecedor e cliente pode trazer à percepção do cliente. Isso 

reforça apenas os aspectos de funcionalidade do seu serviço e exclui a possiblidade de que o 

relacionamento seja um aspecto de diferenciação e que crie valor à solução que oferece.  No 

caso C não ficou evidente se o sócio buscou criar valor com o relacionamento, com a 

coprodução. A ênfase de sua estratégia de prestação de serviço parece estar pautada na visão 

tradicional de marketing, que reforça o valor econômico; especialmente a customização e a 

qualidade do serviço.  
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No caso A, a ênfase da empresa é a diferenciação da solução técnica e isso fica 

evidente no reconhecimento do cliente quanto ao valor econômico de sua solução. A 

adaptabilidade do fornecedor A às demandas do cliente, parece impactar positivamente na 

percepção de valor do relacionamento com seus fornecedores. Nos casos D e E, houve 

percepção positiva de criação de valor econômico e de relacionamento na solução. Os 

resultados sugerem confirmar a ideia de que os clientes expandem a percepção de valor 

quando o fornecedor inclui ações que criam valor econômico e valor de relacionamento à 

solução. 
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4 DISCUSSÃO 

A perspectiva da lógica dominante de serviço aponta para a necessidade de se reavaliar a 

abordagem tradicional do marketing que se apoia na ideia de que o valor está na oferta, o 

cliente é passivo na criação de valor e o principal papel do marketing é facilitar a troca entre 

clientes e fornecedores. Esse trabalho adota como referência a perspectiva da nova lógica 

dominante de serviço; que atribui grande importância aos processos colaborativos entre 

fornecedores e clientes e considera relevante a participação ativa dos clientes como criadores 

proativos de valor no contexto de sua experiência e uso.  

Apoiada nessa abordagem teórica e levando em consideração os impactos que a forma 

como clientes e fornecedores se relacionam tem variabilidade de formatos coprodutivos; a 

contribuição principal deste trabalho é mostrar como clientes e fornecedores interagem e 

combinam seus recursos e capacidades organizacionais (conhecimento, expertise e 

habilidades) de maneira a otimizar a coprodução e aumentar os resultados de criação de valor 

no contexto das empresas B2B intensivas em conhecimento.  

Nas interações entre cliente e fornecedores, os clientes podem assumir papeis ativos e 

passivos durante a coprodução. A referência para classificação ativa ou passiva dos clientes 

ocorreu, parcialmente, em função dos critérios de Sturdy & Whright (2011) sobre: 

assertividade, forma de aderir aos conhecimentos do fornecedor e, estabelecimento e 

manutenção de objetivos compartilhados, por meio de comunicação e diálogo. O cliente ativo 

é aquele que se engaja na atividade com ações e esforços deliberados no sentido de participar 

do desenvolvimento e execução da oferta. Já o cliente passivo é aquele que tem uma atitude 

de aceitação de ideias, projetos e soluções sem comunicação de expectativas, negociação ou 

adaptação da solução proposta pelo fornecedor. A partir da análise dos dados, essa pesquisa 

descreveu como esses critérios de atividade ou passividade do cliente de Sturdy e Whright 

(2011) ocorrem ao longo das fases de diagnóstico, execução do serviço e acompanhamento da 

solução. Dessa forma, classificou-se como cliente ativo, aquele que delimita as premissas do 

projeto, compartilha informação, investem em interação, diálogo e comunicação de suas 

expectativas ao fornecedor; ao longo das fases de diagnóstico e execução da solução. Já os 

clientes passivos também tem a postura de delimitar as premissas do projeto, compartilhar 

informação e comunicar suas expectativas; mas concentra seus esforços de participação na 

fase de diagnóstico do problema. Na fase de execução da solução, adotam postura mais 

passiva e dependente da expertise do cliente. Os resultados revelaram que quanto mais os 

clientes se enquadram nesse critério de atividade, melhores são os resultados coproduzidos; o 
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que repercute positivamente sobre o valor da oferta. O Quadro 12 resume esses formatos de 

participação do cliente na coprodução. 

Nas interações entre cliente e fornecedores, os fornecedores podem adotar 

determinadas posturas como forma de otimizar a coprodução e criar valor à oferta. No 

contexto das empresas intensivas em conhecimento, a solução envolve a implantação de um 

conjunto de atividades e ações para se atender as necessidades específicas e customizadas dos 

clientes (Tuli, Kohli & Bharadwaj, 2007). Fornecedores assumem distintos papeis como 

boundary spanners na interação com seus clientes. Breidbach & Maglio (2016), Du e Pan 

(2013) classificam a participação proativa e reativa dos fornecedores relacionando-as com 

quatro principais papéis: facilitador, executor, condutor e expert. Essa classificação varia de 

acordo com maior ou menor estímulo de interações trocas entre os agentes mediante uso da 

comunicação e compartilhamento de informação. Tomando por base essa classificação, esse 

trabalho identificou três formatos de participação dos fornecedores (expert, facilitador e 

condutor) e descrever a forma como esses representantes dos fornecedores (boundary 

spanners) atuaram na coprodução. O Quadro 11 resume essa análise. 

Quando se analisa a maneira como clientes e fornecedores atuam na coprodução, é 

importante levar em consideração a forma como ambos combinam suas ações e capacidades 

(expertise e habilidades) na interação. A coprodução é mais efetiva e os resultados de criação 

de valor são mais percebidos quanto há a combinação entre cliente mais ativo e fornecedor 

mais proativo no incentivo à interação e à participação do cliente. Observou-se que quando o 

cliente é ativo, mas o fornecedor é menos flexível e pouco aberto às mudanças demandadas 

pelo cliente ao longo das diferentes fases do serviço (não permite ou incentiva participação do 

cliente, não busca dar e receber feedback, entre outras), o risco de não efetividade do serviço 

aumenta, reduzindo também a percepção do valor da oferta pelo cliente. Por outro lado, 

quando o cliente é mais ativo e o fornecedor é mais flexível e desenvolve soluções com ênfase 

na perspectiva do cliente; aumentam as chances de estímulo à capacidade relacional da 

empresa, o que repercute positivamente no desempenho da solução e se reflete positivamente 

na geração de valor.   

A coprodução é mais efetiva e os resultados de criação de valor são otimizados quando 

o cliente ativo e o fornecedor do tipo facilitador atuam conjuntamente. Essa combinação entre 

as características mais ativas do cliente como: assertividade, compartilhamento de 

informação, negociação de soluções diante de insatisfações, diálogo, comunicação e interação 

com o fornecedor nas fases de diagnóstico e execução da solução e; o papel de facilitador do 
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fornecedor que tem as características de: incentivar a participação, interação, diálogo e troca 

de informação com o cliente nas fases de diagnóstico e execução do serviço, favorece a 

coprodução e a criação de valor.    

A coprodução é menos efetiva e os resultados de criação de valor são prejudicados 

quando o cliente passivo e o fornecedor do tipo condutor atuam conjuntamente. A 

combinação entre as características passivas do cliente como: dependência da competência do 

fornecedor, reduzida assertividade para comunicar expectativas, dificuldade em negociar 

soluções alternativas diante de insatisfações, concentração da comunicação e interação apenas 

na fase de diagnóstico e; o papel de condutor do fornecedor que tem as características de: 

utilizar poucos pontos de contato para interação com o cliente e incentivar  a participação e 

interação do clientes apenas na fase de diagnóstico do problema, limita a coprodução e a 

criação de valor.  

De maneira geral, os estudos que tratam da relação entre expertise e coprodução 

adotam perspectiva unilateral de investigação (apenas expertise do cliente ou do fornecedor) e 

desconsideram desconsideraram em seus estudos as contribuições da expertise técnica e de 

negócios do cliente e do fornecedor na coprodução (Auh et al., 2007; Hosseini & Hosseini, 

2013). Aarikka-Stenroos e Jaakola (2012). Essa tese, evidencia como os dois tipos específicos 

de conhecimento contribuem para a coprodução. Uma importante contribuição desse trabalho 

é expandir a discussão sobre expertise ao analisar de que maneira clientes e fornecedores 

interagem, compartilham e integram expertise técnica e de negócio para desenvolver soluções 

em conjunto, nas empresas intensivas em conhecimento. Esse estudo não só trata da troca de 

expertise técnico e de negócios entre cliente e fornecedor, como também descreve a maneira 

como essa expertise atua na coprodução e geração de valor. 

No contexto das empresas intensivas em conhecimento, a oferta é mais complexa e 

requer que fornecedores e clientes se esforcem para buscar a complementariedade de 

expertise técnica e de negócio necessária para customização da solução. Os serviços de 

arquitetura pesquisados se enquadram nesse escopo de empresas, pois demandam um bom 

encaixe em termos da expertise técnica e de negócio entre cliente e fornecedor ao longo das 

fases de identificação do problema, desenho e execução da solução. Os resultados revelaram 

que a maneira e extensão com que fornecedores e clientes trocam expertise durante a 

coprodução influencia a variabilidade de desempenho dos resultados coproduzidos. Baseado 

no trabalho de Kohtamäki e Partanen (2016), uma das contribuições desse estudo foi 

descrever a forma como clientes e fornecedores compartilham informação, expertise e 
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integração de expertise técnica e de negócios na coprodução (ver Quadro 13).  Fornecedores e 

clientes compartilham seus recursos, conhecimentos e capacidades por meio das interações 

pessoais e relacionamentos (Payne, Storbacka & Frow, 2008; Powers, Sheng & Li, 2016; 

Cheung, Myers & Mentzer, 2010).  O que se observou foi que a maior interação, troca de 

informação e comunicação entre fornecedor e cliente ao longo das etapas de diagnóstico e 

desenvolvimento da solução; aumentam as chances de alinhamento entre as especificações 

iniciais da solução e o resultado final do serviço prestado; o que se reflete na possibilidade de 

criação de valor. Essa coprodução é mais efetiva, quando os clientes são mais experientes e 

têm expertise sobre seu negócio (mercado, processos), comunicam suas expectativas e 

compartilham essa expertise de negócio com seus fornecedores. Diante dessas informações, 

torna-se mais fácil para esse fornecedor, identificar as reais necessidades dos clientes e usar 

sua expertise técnica e experiência acumulada para propor alternativas aos problemas e 

desenvolver soluções customizadas à essas necessidades.  

Os dados da pesquisa demonstram que a interação e troca de expertise técnica e de 

negócios entre cliente e fornecedor promove a coprodução e aumenta a percepção de valor da 

oferta. Os casos apresentaram variabilidade quanto à visão do fornecedor sobre a importância 

da participação dos clientes nas diferentes etapas da solução. Na visão dos fornecedores, a 

participação ativa do cliente, linearmente, ao logo das fases da coprodução; nem sempre 

favorece a coprodução.  Quando o serviço é estratégico e complexo há potencial para 

coproduzir, mas se o cliente tem muito expertise técnica e é muito ativo; parece existir um 

esgotamento de sua participação na coprodução, ou seja, haveria um ponto de inflexão da 

contribuição da participação e troca de expertise na coprodução e criação de valor.  A partir 

deste ponto se gasta mais recursos, tempo e esforço de ambas as partes para processar as 

necessidades recorrentes do cliente e assimilar o volume de informações compartilhadas; sem 

que se melhore o resultado. Nesse ponto de interação excessiva, parece haver destruição de 

valor, especialmente valor relacional, pois o cliente começa a criar conflito com o fornecedor. 

Por outro lado, A falta de interação e troca de expertise entre cliente e fornecedor prejudica a 

validação e refinamento da solução pelo cliente; o que aumenta as chances de que a solução 

final se distancie dos requisitos iniciais desse cliente.  

O grau de participação do cliente varia em função da: relevância estratégica do 

serviço, complexidade e customização; como afirmam Bettencourt et al. (2002) e Cheung e 

To (2011). Essas condições atuam como motivadores para a coprodução do cliente. Os 

resultados demonstram que a complexidade do negócio interage com a expertise técnica do 
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fornecedor e potencializa a coprodução e criação de valor. Por outro lado, quando o cliente 

não reconhece essa relevância estratégica e complexidade do serviço, eles adotam uma 

postura de desinteresse e passividade na coprodução, o que reduz não só a participação ativa 

do cliente mais também restringe o potencial de contribuição técnica e especializada do 

fornecedor na solução conjunta. Desta forma, o agente de contato deve detectar o grau de 

relevância estratégica e customização do serviço para ajudar na motivação do cliente a 

participar da coprodução, evitando assim essa passividade do cliente.   

A participação ativa do cliente, por meio de sua interação e compartilhamento de 

informação relevante e contextualizada sobre seu negócio; ajuda o fornecedor a entender os 

assuntos específicos da empresa, as prioridades e necessidades customizadas desse cliente. 

Como consequência, esse fornecedor tem maior oportunidade de absorver essa expertise de 

negócio do cliente e usar suas competências técnicas e especializadas para modificar a 

solução à luz das demandas desse cliente, ou seja, coproduz o serviço; como apontaram Tuli, 

Kohli e Bharadwaj (2007), Ordanini e Pasini (2008) e Powers, Sheng e Li (2016). 

Essa pesquisa discute sobre valor e considera a visão mais ampla do cliente, que 

percebe a solução como um conjunto formado pelos benefícios funcionais da oferta e pelos 

processos relacionais com seus fornecedores. Da perspectiva de criação de valor, o que se 

observou com os resultados, é que a troca de expertise e a participação ativa do cliente na 

coprodução influencia positivamente a percepção do cliente sobre o valor econômico e sobre 

o valor de relacionamento. A percepção de criação de valor econômico é mais presente 

quando os serviços são mais complexos, especialmente quando a solução requer troca de 

expertise técnica entre clientes e fornecedores. Nessa situação, o foco do cliente se concentra 

nos benefícios funcionais da oferta (qualidade, desempenho, customização, entrou outras 

possibilidades), como por exemplo; as interações que ocorreram entre o fornecedor A e seus 

clientes.  

Quando os fornecedores desconsideram a importância da cooperação e interação com 

seu cliente, aumentam as chances de que isso se traduza negativamente na percepção do 

cliente sobre a oferta. Esse tipo de estratégia de prestação de serviço está pautada na visão 

tradicional de marketing, que enfatiza apenas o valor dos aspectos de funcionalidade do seu 

serviço e exclui a possiblidade de que o relacionamento seja um aspecto de diferenciação e 

que crie valor à solução que oferece. 

A percepção de criação de valor tanto econômico quanto de relacionamento é mais 

presente quando a solução requer a complementaridade de expertises técnicas e de negócio 
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entre clientes e fornecedores. Nessa situação, o foco do cliente se concentra nos benefícios 

funcionais da oferta (qualidade, desempenho, customização, entre outros); mas também na 

experiência de interação e relacionamento com o fornecedor (apreciação da interação, 

intenção de contratar o fornecedor em serviços futuros, recomendação do fornecedor a novos 

clientes e entre outros). Clientes que compartilham informações e interagem com seus 

fornecedores, provavelmente apreciam mais o valor decorrente da solução (Tuli, Kohli & 

Bharadwaj, 2007).  Os esforços do cliente em coproduzir e a flexibilidade do fornecedor em 

incentivar essa participação afetam a percepção de valor do relacionamento do cliente. 

O objetivo inicial dessa pesquisa teve como foco analisar como clientes e fornecedores 

criam valor pela troca de expertise nas relações B2B, nos serviços intensivos em 

conhecimento; mas emergiu dos dados a influência que o boundary spanner pode ter na 

relação entre essas variáveis. O boundary spanner atua como agente representante da empresa 

responsável por encorajar, dar suporte, facilitar o acesso aos recursos, dialogar e traduzir a 

complexidade da solução entre os agentes internos e externos à organização. Na prestação de 

serviço de arquitetura, esses boundary spanners são particularmente importantes, pois o 

sucesso do desenho, execução e implantação da solução envolve intensa troca de expertise e 

relacionamento entre os agentes de representação do cliente e do fornecedor (Prior, 2013; 

Prior 2016). As habilidades e as capacidades dos boundary spanners detectadas neste trabalho 

formam: incentivo a interação do agente de contato externo à empresa e stakeholders, 

frequência de contato durante a coprodução, engajamento e motivação em participar da 

solução, comunicação, flexibilidade, aceitação de sugestões e críticas e negociação.  Essas 

capacidades e habilidades do agente de contato da empresa e do fornecedor alavancam os 

resultados da coprodução. 

A complexidade da estrutura organizacional pode interferir no fluxo de comunicação e 

na capacidade de decisão entre cliente e fornecedor. No caso em que o cliente tinha uma 

estrutura organizacional complexa o fornecedor que atuou como boundary spanner ficou sem 

informação relevante sobre as necessidades do cliente e precisou decidir unilateralmente sobre 

como conduzir a solução, o que prejudicou a cocriação de valor. Outro fator que prejudica a 

coprodução é departamentalização das decisões e a falta de fluidez na comunicação entre os 

agentes de contato de clientes e fornecedores. Quando as responsabilidades pela decisão tanto 

no cliente, quanto no fornecedor são segmentadas, maior a dependência do agente de contato 

para a coprodução e criação de valor.  



 

  

104 

Após a apresentação desses resultados, o próximo item tratará de explorar as relações 

entre os conceitos chaves para a elaboração de proposições. 

 

4.1 Contribuições do estudo  

 

Uma das contribuições teóricas desse estudo foi adotar a perspectiva da lógica dominante de 

serviços para aprofundar o entendimento sobre a maneira como fornecedores e clientes 

interagem e usam suas habilidades, capacidades e recursos para fornecer benefícios mútuos e 

cocriarem valor (Lusch & Vargo, 2012). Apesar do reconhecimento da importância da 

participação ativa dos clientes para o processo de criação de valor e vantagem competitiva da 

empresa (Mustak, Jaakkola &  Halinen, 2013; Bettencourt, Lusch & Vargo, 2014), ainda são 

escassos os estudos empíricos que investigam os vários formatos de relacionamento e 

interação que clientes e fornecedores estabelecem ao longo das etapas da coprodução.  

A análise dos resultados da pesquisa mostrou que, no contexto das empresas intensivas 

em conhecimento, a otimização da coprodução e a criação de valor depende da forma que 

clientes e fornecedores interagem, compartilham e complementam recursos e capacidades 

organizacionais (expertise e habilidades). É importante salientar que certas ações e posturas 

de clientes e fornecedores também favorecem/inibem os resultados da coprodução e da 

criação de valor. 

A análise do valor foi abordada considerando-se a visão de Chan, Yim  &  Lam 

(2010), que  reconhecem que a criação de valor pode surgir tanto do valor econômico quanto 

do valor relacional. Modelos teóricos consagrados sobre coprodução, como o trabalho de 

Bettencourt et al. (2002) discutem os resultados da coprodução sob a ótica do valor 

econômico e reforçam apenas os benefícios que o fornecedor obtém ao incentivar o cliente a 

se comportar como empregado parcial; tais como satisfação do cliente e vantagem 

competitiva. Mas, desconsideram a importância que a coprodução tem na experiência de 

interação e relacionamento com o fornecedor e, os seus benefícios em termos de: intenção do 

cliente em contratar esse fornecedor para serviços futuros ou recomendar esse fornecedor a 

novos clientes.  

Trabalhos mais recentes sobre serviço enfatizaram a necessidades de se incluir a 

abordagem da lógica dominante de serviço na perspectiva da criação de valor, o que dá 

suporte à discussão de que o valor pode ser criado em colaboração com o cliente, via 

execução do fluxo de serviço (Bettencourt, Lusch & Vargo, 2014). Entretanto, essa 
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abordagem ainda carece de pesquisas empíricas, e essa é uma das contribuições deste 

trabalho. A análise dos resultados da pesquisa mostrou que, no contexto das empresas 

intensivas em conhecimento, os clientes tendem a perceber a solução considerando tanto seus 

benefícios funcionais quanto os processos relacionais com seus fornecedores. Dessa forma, 

nas pesquisas sobre criação de valor que tratam da interação entre clientes e fornecedor, 

sugere-se analisar os resultados da coprodução, considerando tanto a criação de valor 

econômico quanto a criação de valor do relacionamento.  

Por um lado, considera-se que com a participação do cliente na coprodução é possível 

criar valor econômico e obter os benefícios de incrementar a qualidade ao serviço, favorecer a 

customização e melhorar o controle da qualidade da oferta. Clientes que participam da 

coprodução também podem reduzir riscos de desempenho indesejados como resultado da 

solução (Etgar, 2008). A participação e engajamento do cliente na construção da oferta dá ao 

cliente a possibilidade de criar mais inputs à oferta, tomar melhores decisões e incrementar os 

resultados da customização (Auh et al., 2007). Essas evidências de criação de valor 

econômico a partir da coprodução apoiam a proposição de que:  

P1: Quanto maior o nível de coprodução, maior o valor econômico criado. 

 

 Por outro lado, considera-se incluir o valor de relacionamento na análise dos efeitos da 

coprodução, pois clientes e empresas podem criar valor a partir do sentido de apreciação e 

construção do relacionamento. A participação do cliente fortalece os laços relacionais entre 

empresa e cliente e aumenta apreciação da interação, especialmente quando o cliente se 

engaja diretamente na cocriação de valor. Clientes que percebem o relacionamento como 

durável podem ficar mais motivados para aproveitar as oportunidades de cocriação (Chan, 

Yim & Lam, 2010) e também podem trazer benefícios ao fornecedor, seja na intenção de 

contratá-lo em outra oportunidade ou nas recomendações de seu serviço para outros clientes. 

Dessa forma, sugere-se também a proposição:  

P2: Quanto maior nível de coprodução, maior o valor de relacionamento criado. 

 

Outra contribuição desta pesquisa é expandir a discussão sobre a variável expertise, 

distinguindo-a em tipos (técnico e de negócios) e discutindo seus efeitos na coprodução. Os 

dados confirmam que clientes e fornecedores compartilham expertise técnica e de negócios 

para diagnosticar problemas e executar a solução em conjunto. É a combinação e 

complementariedade de conhecimento e capacidades gerenciais e técnicas que os parceiros 
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adquirem e assimilam no processo, que favorece os resultados da coprodução (Tiwana, 

2004b). 

Estudos conceituais discutiram o papel da expertise como antecedente da coprodução 

(Etgar, 2008; Bettencourt et al., 2002) e, posteriormente os trabalhos evoluíram para a 

investigações empíricas desse antecedente (Auh et al., 2007). Apesar de alguns trabalhos 

considerarem a influência positiva da expertise na coprodução (Lengnick-Hall, 1996; Auh et 

al., 2007); os modelos consagrados existentes que servem de referência sobre o tema 

(Bettencourt et al., 2002; Auh et al., 2007) tratam a expertise como uma única variável  e esta 

pesquisa reconhece a expertise como sendo técnica e de negócio e com atuações diferentes no 

resultado do produção do serviço; o que reforça a necessidade de aprofundamento da 

discussão (Tuli, Kohli & Bharadwaj, 2007; Barguil, 2013); especialmente em questões 

relacionadas sobre como e em que extensão as expertises técnica e de negócio afetam o 

desenvolvimento efetivo de projetos conjuntos (Tiwana, 2004a).   

Na relação de coprodução entre empresa e cliente, observou-se que, em geral, a 

expertise de negócio se concentra no cliente. Ele detém mais expertise de negócio e menos 

expertise técnica e, essa é primariamente a causa da contratação do fornecedor de serviços 

intensivos em conhecimento.  A expertise de negócios trata do conhecimento sobre mercado, 

necessidades dos stakeholders, objetivos, processos e regras do negócio. A expertise técnica 

trata de métodos, tecnologias, ferramentas e processos técnicos da solução (Faraj & Sproull, 

2000; Tiwana, 2004b). Para que cliente e empresa contribuam de forma eficaz e positiva para 

a coprodução, é importante que ambos explorem os tipos correspondentes de expertise para o 

efetivo desempenho do projeto ou solução conjunta.  

Empresas de serviços intensivos em conhecimento, com é o caso das empresas de 

arquitetura analisadas neste trabalho, ofertam soluções complexas e customizadas e requerem 

a combinação e complementaridade de expertise técnica e de negócios para desenvolver 

soluções que atendam às demandas específicas desses clientes. Nesses casos, a congruência e 

complementariedade na base de expertise técnica e de negócios influencia positivamente a 

coprodução. Ainda que clientes tenham grande parte da expertise de negócios, em certas 

situações, tanto o cliente quanto o fornecedor precisaram compartilhar e integrar expertise 

técnica para desenvolver a solução; o que reforça a ideia que o cliente também compartilha 

expertise técnica com seus fornecedores. Por outro lado, ainda que fornecedores tenham 

grande parte da expertise técnica eles também precisam compartilhar expertise de negócio 

com seus clientes para o desempenho da coprodução. 
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Diante dessa análise, sugere-se que a variável expertise não é uma variável única, nem 

é uma variável de segunda ordem (expertise técnica e expertise de negócio); mas sim quatro 

variáveis latentes diferentes que influenciam no sucesso da coprodução. À medida que os 

conhecimentos técnicos e de negócio de clientes e fornecedores contribuem para o 

desempenho da coprodução, recomenda-se as seguintes proposições de pesquisa: 

P3: Expertise técnica do cliente é positivamente relacionado à coprodução. 

P4: Expertise de negócios do fornecedor é positivamente relacionado à coprodução. 

P5: Expertise de negócio do cliente é condição necessária à coprodução. 

P6: Expertise técnica do fornecedor é condição necessária à coprodução. 

  

E por fim, este trabalho propõe a inclusão da variável boundary spanner como 

relevante na investigação sobre a influência da expertise na coprodução. Boundary spanners 

são particularmente cruciais em ambientes de negócio que demandam soluções customizadas 

ou intensivas em conhecimento; pois esse contexto acentua a necessidade de esforços de 

envolvimento e relacionamento entre fornecedores e clientes para congregar as informações e 

comunicar satisfatoriamente as soluções aos envolvidos (Aldrich & Hercker, 1977; Prior, 

2016; Agnihotri, Rapp, Andzullis & Gabler, 2014; Breidbach & Maglio, 2016; Ryan & 

O’Malley, 2016).  

Quando o boundary spanner, que representa o fornecedor, faz bom uso de seu 

conhecimento profissional e comunicação estratégica com o cliente; ele pode aumentar a 

confiabilidade desse cliente na informação que compartilha (Beck & Palmatier, 2012; 

Lysonski, 1985), levá-lo a participar mais nesse relacionamento (Palmatier et al., 2006; Wang 

et al., 2015) e coproduzir (Guo & Ng, 2011) . À medida que o cliente percebe o fornecedor 

como expert, ele aumenta a percepção de valor do serviço e procura fortalecer os laços com 

ele (Prior, 2016) e se torna mais flexível em relação aos ajustes necessários para solução 

(Beck & Palmatier, 2012).  

Embora a literatura sobre o boundary spanners descreva as funções que esses agentes 

têm: no processamento de informação, comunicação, representação interna e externa da 

empresa e no uso da expertise para atender às demandas de clientes (Aldrich & Hercker, 

1977); as investigações não focam em como esses representantes de linha de frente das 

empresas interagem e implantam soluções em conjunto (Du & Pan, 2013). Diante desse 

contexto, uma das contribuições dessa pesquisa é a discussão sobre o impacto das relações 

interpessoais dos representantes de linha de frente da empresa e do cliente, na coprodução. 
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Muitos estudos relevantes sobre o tema investigam como as empresas utilizam 

estratégias do Marketing de relacionamento e o fortalecimento de laços com os clientes, para 

gerar resultados satisfatórios ao vendedor e à empresa fornecedora (Tuli, Kohli & Bharadwaj, 

2007; Palmatier et al., 2006; Zhang, Viswanathan & Henke Jr, 2011; Stock, 2006 Beck & 

Palmatier, 2012; Piercy, 20092); sem considerar o papel do cliente nessa interação. Esse tipo 

de pesquisa se estrutura com base na visão de valor unilateral da base na lógica dominante de 

bens; em que cabe apenas à empresa criar valor por meio da oferta de bens e serviços. 

Os indivíduos que representam as organizações, sejam clientes ou fornecedores, são 

relevantes no processo de desenvolvimento e implantação da solução, os clientes geralmente 

se identificam mais com o relacionamento individual do boundary spanner do que com o 

relacionamento com a empresa em si. Os clientes tendem a ver a solução mais amplamente, 

como uma série de processos relacionais no qual fazem parte também a forma de se 

comunicar, interagir e trocar expertise do boundary spanner. 

Dessa forma, sugere-se como alternativa, a investigação do papel do boundary 

spanner na coprodução, a partir da visão da lógica dominante de serviço. Dois fatores 

reforçam essa sugestão: (1) essa abordagem enfatiza o papel do fornecedor como facilitador 

do valor em uso a partir da experiência e interação com seus clientes (Vargo & Lusch, 2008), 

e (2) essa perspectiva inclui as contribuições ativas dos clientes, como ações de 

compartilhamento de informação e troca de expertise com o fornecedor. Estudos recentes 

apontam que essas ações dos clientes ajudam os boundary spanners a desenvolverem suas 

capacidades e trazem impacto positivo para o desempenho da solução (Ho & Ganesan, 2013; 

Cheung, Myers & Mentzer, 2011). 

Por considerar que os agentes representantes dos fornecedores e clientes, boundary 

spanners, interferem na relação entre as variáveis expertise e coprodução; esta pesquisa 

recomenda analisar o efeito moderador (Baron & Kenny, 1986; Vieira, 2009) dessa variável. 

A análise dos resultados sugere que quando as organizações são complexas, a interferência no 

fluxo de comunicação e de decisão é maior. Nestes casos, os agentes de contato são ainda 

mais necessários para permitir a coprodução. Além disso, é necessário que haja equivalência 

de nível hierárquico entre cliente e fornecedor para que se propicie o diálogo e a comunicação 

entre ambos. Nesses casos o boundary spanner precisa ter maior capacidade técnica e força 

hierárquica para conduzir o processo, pois diante de informações limitadas sobre as 

necessidades do cliente, o representante do fornecedor precisa decidir unilateralmente sobre 

como conduzir a solução, o que prejudica a cocriação de valor. O boundary spanner carrega a 
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expertise técnica e de negócios da empresa e é importante avaliar se ele tem condições de 

traduzir essa expertise da empresa nos esforços de coprodução. Além disso, ainda que a 

empresa tenha expertise técnica e de negócios; se ela não tiver representantes de ambos os 

lados, que nutram o relacionamento e contribuam positivamente para a coprodução; essa 

coprodução não alcançará seu potencial de plenitude. Nesse sentido, os resultados revelam 

que a troca de expertise entre empresa e cliente depende das habilidades e capacidades desse 

agente de contato de cada parte da relação para alcançar melhores resultados na coprodução 

do serviço. Esses resultados sugerem que as habilidades do boundary spanner modera a 

relação entre expertise e coprodução, como resumido na seguinte proposição: 

P7: As habilidades dos boundary spanners, no contexto B2B das empresas intensivas em 

conhecimento, mediam a relação entre expertise e coprodução. 

 

Com base nesta discussão sugere-se o modelo da  

Figura  4. 

 

       

                                             

 

                                              

 

 

                                                

 

                                             

 

 

 

 

Figura  4 - Proposta de Modelo Teórico 

Fonte: Os resultados da pesquisa 
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P2: Quanto maior nível de coprodução, maior o valor de relacionamento criado. 

P3: Expertise técnica do cliente é positivamente relacionado à coprodução. 

P4: Expertise de negócios do fornecedor é positivamente relacionado à coprodução. 

P5: Expertise de negócio do cliente é condição necessária à coprodução. 

P6: Expertise técnica do fornecedor é condição necessária à coprodução. 

P7: Boundary spanners, no contexto B2B das empresas intensivas em conhecimento, mediam 

a relação entre expertise e coprodução. 

 

Além das contribuições teóricas, essa pesquisa também apresentará as contribuições 

práticas do estudo. 

 

4.2 Contribuições Práticas 

A pesquisa oferece significativas recomendações sobre como fornecedores e clientes criam 

valor pela troca de expertise nas relações B2B, no contexto das empresas intensivas em 

conhecimento. Esse estudo mostra de que maneira, nas empresas intensivas em conhecimento, 

o resultado da coprodução e a criação de valor é influenciado pela forma como clientes e 

fornecedores interagem  na coprodução e participam na troca de expertise técnica e de 

negócio.  

Certas posturas e ações dos fornecedores tais como: ênfase no cliente, flexibilidade, 

incentivo à interação, comunicação e compartilhamento de informação com os clientes ao 

longo das fases de diagnóstico e execução da solução; contribuem para a melhoria da 

percepção do cliente quanto ao desempenho dos resultados coproduzidos. Essa ações e 

posturas trazem vantagens ao fornecedor em termos de qualidade de informação, validação da 

solução e feedback do cliente; o que favorece a criação de valor. 

Recomenda-se também que os fornecedores atentem para o importante papel que o 

valor de relacionamento tem na percepção total de valor do cliente. Uma vez que o cliente 

reconheça os benefícios funcionais da oferta, o diferencial que a empresa fornecedora pode ter 

é o investimento em ações de relacionamento com o como forma de aumentar a percepção de 

valor e criar vantagem competitiva. 

Essa pesquisa revela a importância dos fornecedores incentivarem a participação do 

cliente e troca de expertise como forma de criar valor à sua oferta e se diferenciar no 

segmento de serviços. E, revela a importância que essas ações têm em influenciar 

positivamente tanto a percepção dos benefícios funcionais da oferta (customização, qualidade, 
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desempenho, entre outras possibilidades), quanto a percepção sobre a experiência de interação 

e relacionamento com o fornecedor e os seus efeitos positivos sobre a intenção de contratar o 

fornecedor em serviços futuros e recomendação do fornecedor a novos clientes. 

 

4.3 Limitações e Recomendações de Pesquisas Futuras 

A pesquisa foi de natureza exploratória. A análise das variáveis coprodução, expertise e 

criação de valor no contexto B2B, ocorreu a partir da perspectiva de entrevistados num tipo 

específico de serviço intensivo em conhecimento e essa limitação afeta a generalização dos 

resultados. Portanto, um passo importante para pesquisas futuras é testar as proposições 

sugeridas e examinar a relação entre as variáveis do modelo por meio de survey com 

fornecedores e seus clientes de tipos diferentes de serviços intensivos em conhecimento. 

Sugere-se também analisar em pesquisas futuras, se a interação entre cliente e fornecedor 

varia em função do valor estratégico que o cliente atribuiu ao serviço contratado.  

Consistente com pesquisas recentes que consideram o relacionamento interpessoal 

entre cliente e fornecedor como fator crítico à coprodução (Wang et al., 2015; Guo & Ng, 

2011) e por considerar a influência que os agentes representantes dos fornecedores e clientes, 

boundary spanners têm na relação entre as variáveis expertise e coprodução; sugere-se 

também como pesquisa futura a investigação do efeito moderador (Baron & Kenny, 1986; 

Vieira, 2009) das habilidades do agentes de contato, como no modelo proposto.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA DE FORNECEDORES NA FASE 1 

INTRODUÇÃO  

Essa conversa é parte de uma pesquisa da FGV SP sobre a interação entre empresa e cliente 

no desenvolvimento de uma solução/projeto em conjunto no setor de empresas intensivas em 

conhecimento.  

Para facilitar o trabalho, eu poderia gravar a entrevista? Assim não perderia detalhes 

importantes da nossa conversa. Essa gravação é apenas para uso interno da pesquisa. Não 

haverá qualquer identificação sua ou de sua empresa.  

Serão tratados três assuntos: coprodução/solução conjunta, troca de expertise, benefícios e 

desafios da cooperação. 

Dados Gerais  

Nome da empresa  

Nome do entrevistado 

Cargo do Entrevistado 

 

Empresa (não precisa coletar na hora) 

História da Empresa (site) 

Produtos e serviços (principais mercados e produtos/serviços) (site) 

 

Solução e Coprodução 

1) Você poderia descrever como foi o último processo de contratação do serviço pelo cliente 

(definir que o público corporativo é objeto da pesquisa)? Poderia dar o exemplo de como foi o 

desenvolvimento desse último processo de contratação do serviço? 

2) Teve a colaboração do cliente no processo de desenvolvimento da solução? Qual foi a 

participação do cliente?  

3) Vocês já tinham negociado antes? Como definiram a solução em conjunto com o cliente? 

Quem contribuiu? Quais atividades e os recursos foram envolvidos?  

4) Quais características do cliente  facilitam o desenvolvimento do serviço e o 

desenvolvimento da solução em conjunto com esse cliente? 

5) E a motivação do cliente em participar do desenvolvimento da solução? É importante? Por 

que? 

 

Tipo de Expertise 

6) No desenvolvimento da oferta para o cliente, como se estabelece a venda do serviço? 

Quem discute sobre os aspectos técnicos do projeto? E quem discute sobre os aspectos do 

mercado e do negócio? 
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7) O cliente tem que conhecer tecnicamente o negócio? É importante que o fornecedor 

conheça a parte técnica da solução? 

8) No perfil de consultoria que você atua, como está o mercado? Qual a condição de 

mercado? Essa parte do conhecimento do mercado, como ela é tratada no projeto? Sua 

empresa tem que conhecer o mercado para oferecer a solução? Qual a participação do cliente, 

no conhecimento sobre o mercado?  

9) Como se estabelece a venda do serviço para o cliente quando o projeto é novo? Pense em 

um cliente que você forneceu um novo serviço. Como a sua equipe se distribui? Como é a 

proposta? 

10) E quando o projeto ou solução é recorrente. Como isso acontece? Existe diferença entre o 

projeto novo e recorrente? Quais diferenças?  

 

Criação de valor 

11) Você consegue perceber algum benefícios nesse processo de solução conjunta com o 

cliente? Quais os benefícios dessa cooperação? 

 

12) Que efeitos desse benefício você percebe?  Você percebeu algum efeito desse benefício 

no faturamento? Na retenção do cliente? No tempo gasto na consultoria? Na qualidade do 

serviço prestado? Customização do Serviço? Algum outro?  

 

 

13) Se a colaboração é intensa no relacionamento com o cliente? Quais os benefícios desse 

relacionamento? Você percebe algum efeito para o relacionamento com o cliente? Quais? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTA DOS CLIENTES DA FASE 1 

INTRODUÇÃO  

Essa conversa é parte de uma pesquisa da FGV SP sobre a interação entre empresa e cliente 

no desenvolvimento de uma solução/projeto em conjunto no setor de arquitetura.  

Para facilitar o trabalho, eu poderia gravar a entrevista? Assim não perderia detalhes 

importantes da nossa conversa. Essa gravação é apenas para uso interno da pesquisa. Não 

haverá qualquer identificação sua ou de sua empresa.  

Serão tratados três assuntos: coprodução/solução conjunta, troca de expertise, benefícios e 

desafios da cooperação. 

Dados Gerais  

Nome da empresa  

Nome do entrevistado 

Cargo do Entrevistado 

 

Empresa (não precisa coletar na hora) 

História da Empresa (site) 

Produtos e serviços (principais mercados e produtos/serviços) (site) 

 

Solução e Coprodução 

1) Você poderia descrever como foi o último processo de contratação do serviço de (software, 

RH, engenharia e arquitetura) pela empresa? Poderia dar o exemplo de como foi o 

desenvolvimento desse último processo de contratação do serviço? 

2) Teve a colaboração da empresa de (software, RH, engenharia e arquitetura) no processo de 

desenvolvimento da solução? Qual foi a participação dessa empresa? 

3) Vocês já tinham negociado antes? Como definiram a solução em conjunto com a empresa 

de (software, RH, engenharia e arquitetura)? Quais atividades e os recursos foram 

envolvidos? 

4) Quais características de uma empresa de (software, RH, engenharia e arquitetura)  facilitam 

o desenvolvimento do serviço e o desenvolvimento da solução em conjunto? 

5) E a motivação da empresa de (software, RH, engenharia e arquitetura) do desenvolvimento 

da solução? É importante? Por que? 

 

Tipo de Expertise 

6) No desenvolvimento da proposta/projeto com a empresa de (software, RH, engenharia e 

arquitetura) , como se estabelece a contratação do serviço? Quem discute sobre os aspectos 

técnicos do projeto? E quem discute sobre os aspectos do mercado e do negócio? 

 

7) Qual a contribuição técnica e de negócios que a empresa de (software, RH, engenharia e 

arquitetura) te deu?  
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8) No setor que você atua, como está o mercado? Essa parte do conhecimento do mercado, 

como ela é tratada no projeto? Quem contribui?   

9) Como se estabelece a contratação do serviço quando o projeto é novo? Pense em um 

empresa de(software, RH, engenharia e arquitetura) que você contratou um novo serviço. 

Como foi a proposta? 

10) E quando é a contratação de um serviço recorrente. Como isso acontece? Existe diferença 

entre o projeto novo e recorrente? Quais diferenças?  

 

Criação de valor 

11) Você consegue ver algum benefício no processo de solução conjunta com a contratação 

da empresa de (software, RH, engenharia e arquitetura) ? Quais os benefícios você percebe 

dessa cooperação?  

 

12)  Que efeitos desse benefício você percebe?  Você percebeu algum efeito desse benefício 

no faturamento?Na qualidade do serviço prestado? Customização do Serviço? Na 

produtividade do projeto?Algum outro?  

13) Se a colaboração é intensa com a empresa, quaais os benefícios desse relacionamento? 

Você percebe algum efeito para o relacionamento com o cliente? Quais? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS NOS ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA 

INTRODUÇÃO  

Essa conversa é parte de uma pesquisa da FGV SP sobre a interação entre empresa e cliente 

no desenvolvimento de uma solução/projeto em conjunto no setor de arquitetura.  

Para facilitar o trabalho, eu poderia gravar a entrevista? Assim não perderia detalhes 

importantes da nossa conversa. Essa gravação é apenas para uso interno da pesquisa. Não 

haverá qualquer identificação sua ou de sua empresa.  

Serão tratados três assuntos: coprodução/solução conjunta, troca de expertise, benefícios e 

desafios da cooperação. 

Dados Gerais  

Nome da empresa  

Nome do entrevistado 

Cargo do Entrevistado 

 

Empresa (não precisa coletar na hora) 

História da Empresa (site) 

Produtos e serviços (principais mercados e produtos/serviços) (site) 

 

Solução e Coprodução 

1) Você poderia descrever como foi o último processo de contratação do serviço pelo cliente 

(definir que o público corporativo é objeto da pesquisa)? Como se desenvolveu esse processo 

de contratação do projeto?   

2) Teve a colaboração do cliente no processo de desenvolvimento da solução? Qual foi a 

participação do cliente? Em quais etapas o cliente participou?   

3) Vocês já tinham negociado antes? Como definiram a solução em conjunto com o cliente? 

Quem contribuiu? Quais atividades e os recursos foram envolvidos?  

4) Olhando para trás, nas experiência bem sucedidas de se desenvolver um projeto em 

conjunto com o cliente. Quais características do cliente facilitaram o desenvolvimento da 

solução em conjunto?  

4) E a motivação do cliente em participar do desenvolvimento da solução? É importante? Por 

que? 

 

Tipo de Expertise 

5) No desenvolvimento da oferta para o cliente, como se estabelece a venda do serviço? 

Quem discute sobre os aspectos técnicos do projeto? E quem discute sobre os aspectos do 

mercado e do negócio? Qual a participação do cliente? E qual a sua participação? 

6) Qual a contribuição em termos de expertise técnico e de negócio que o cliente te deu? Qual 

exatamente foi a contribuição técnica dele? Você pode dar um exemplo? (extrair como o 
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escritório de arquitetura contribuiu em expertise, se foi tecnicamente ou só do negócio ou os 

dois) 

 

7) Você teve alguma contribuição sobre o expertise do negócio/ técnico nessa cooperação? 

Qual exatamente foi a sua contribuição nessa solução? (extrair do escritório como ele 

contribuiu em termos de expertise, se foi tecnicamente, do negócio ou os dois) 

8)  E quando uma solução envolve complexidade, você percebe alguma diferença em termos 

de interação e participação do cliente, comparado com um projeto mais padronizado? Qual? 

9) Existe alguma diferença se o projeto é novo ou recorrente? Como é a solução quando o 

cliente é novo? E quando ele é recorrente? Como é a proposta? Como acontece?  

Criação de valor 

10) Você consegue ver algum benefício no processo de solução conjunta com o cliente? Quais 

os benefícios você percebe dessa cooperação? Algum outro? 

 

11) Por exemplo, houve algum efeito dessa cooperação na customização do projeto? Ou na 

produtividade? Na avaliação do cliente? 

 

12) Você acha que tem alguma influência sobre a percepção do cliente quanto à qualidade do 

serviço prestado? Ou na satisfação do cliente? Na falha do serviço? 

 

13) Quando essa colaboração com o cliente é intensa, você percebe algum benefício no 

relacionamento com o cliente? (Para e espera ele falar, depois segue as outras perguntas). Na 

comunicação com o cliente?   Na retenção ou fidelização desse cliente? 

 

14) Existe algum desafio quando se estabelece um projeto em conjunto com uma empresa de 

arquitetura? Qual? Onde esse relacionamento de maior cooperação traz desafios quando há 

solução em conjunto? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS DOS CLIENTES DE SERVIÇO DE ARQUITETURA  

INTRODUÇÃO  

Essa conversa é parte de uma pesquisa da FGV SP sobre a interação entre empresa e cliente 

no desenvolvimento de uma solução/projeto em conjunto no setor de arquitetura.  

Para facilitar o trabalho, eu poderia gravar a entrevista? Assim não perderia detalhes 

importantes da nossa conversa. Essa gravação é apenas para uso interno da pesquisa. Não 

haverá qualquer identificação sua ou de sua empresa.  

Serão tratados três assuntos: coprodução/solução conjunta, troca de expertise, benefícios e 

desafios da cooperação. 

Dados Gerais  

Nome da empresa  

Nome do entrevistado 

Cargo do Entrevistado 

 

Empresa (não precisa coletar na hora) 

História da Empresa (site) 

Produtos e serviços (principais mercados e produtos/serviços) (site) 

 

Solução e Coprodução 

1) Você poderia descrever como foi o último processo de contratação do serviço de 

arquitetura pela empresa? Como se desenvolveu esse processo de contratação do projeto?   

2) Teve a colaboração do escritório de arquitetura no processo de desenvolvimento da 

solução? Qual foi a participação deles? Em quais etapas eles participaram?   

3) Vocês já tinham negociado antes? Como definiram a solução em conjunto com o escritório 

de arquitetura? Quem contribuiu? Quais atividades e os recursos foram envolvidos?  

4) Olhando para trás, nas experiência bem sucedidas de se desenvolver uma solução em 

conjunto. Quais as características de uma empresa de arquitetura facilitaram o 

desenvolvimento da solução em conjunto?  

4) E a motivação da empresa de arquitetura em participar do desenvolvimento da solução? É 

importante? Por que? 

 

Tipo de Expertise 

1) No desenvolvimento da proposta/projeto com a empresa de arquitetura, como se estabelece 

a contratação do serviço? Quem discute sobre os aspectos técnicos do projeto? E quem 

discute sobre os aspectos do mercado e do negócio? Qual a participação da empresa de 

arquitetura? E qual a sua participação? 

2) Qual a contribuição em termos de expertise técnico e de negócio que o escritório te deu? 

Qual exatamente foi a contribuição técnica dele? Você pode dar um exemplo? (extrair como o 
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escritório de arquitetura contribuiu em expertise, se foi tecnicamente ou só do negócio ou os 

dois) 

3) Você teve alguma contribuição sobre o expertise do negócio/ técnico nessa cooperação? 

Qual exatamente foi a sua contribuição nessa solução?  (extrair do cliente como ele contribuiu 

em expertise, se foi tecnicamente ou só do negócio ou os dois) 

 

Criação de valor 

1) Você consegue ver algum benefício no processo de solução conjunta com o escritório 

de arquitetura? Quais os benefícios você percebe dessa cooperação? Algum outro? 

 

2) Por exemplo, houve algum efeito dessa cooperação na customização do projeto? Ou 

na produtividade? Na avaliação do escritório? 

 

3) Houve algum efeito dessa cooperação na sua visão sobre customização do projeto? Ou 

na produtividade do projeto?  

 

4)  Você acha que tem alguma influência sobre a percepção de qualidade do serviço 

contratado? Ou na satisfação de sua empresa? Na falha do serviço? 

 

5) Quando essa colaboração com o escritório de arquitetura é intensa, você percebe 

algum benefício no relacionamento com essa empresa? Qual?  

 

 

6) Existe algum desafio quando se estabelece um projeto em conjunto com uma empresa 

de arquitetura? Qual? Onde esse relacionamento de maior cooperação traz desafios 

quando há solução em conjunto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


