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RESUMO 

 

Países e empresas estão sendo convocados a debater e encontrar soluções em prol da 

sustentabilidade global. Neste contexto, as práticas de responsabilidade social fazem parte das 

organizações e indicam o respeito às partes interessadas como princípio fundamental, tornando 

estratégico o engajamento desses públicos. Tendo em vista que com a cocriação as expectativas 

dos consumidores são consideradas na evolução de produtos e serviços, esse estudo objetiva 

propor um modelo conceitual de cocriação para a sustentabilidade, envolvendo técnicas e 

metodologias visando ao engajamento das partes interessadas e a contribuição para o 

desenvolvimento sustentável. O trabalho em questão utilizou métodos mistos, a partir do uso 

de modelo bibliométrico, seguida de uma Survey com aplicação de questionário estruturado, 

junto a participantes de comunidades virtuais de processos cocriativos ou de sustentabilidade. 

A partir de análise de conteúdo e de análises estatísticas, observou-se uma interconexão 

complexa, que resultou na construção de um modelo conceitual holístico de cocriação para a 

sustentabilidade. Por fim, conclui-se que o modelo pode ser utilizado integralmente ou em 

partes, em organizações de qualquer natureza, formais ou não, ou até mesmo a partir da 

integração de alguns indivíduos da sociedade que buscam soluções para o desenvolvimento 

sustentável.  

 

Palavras-chave: Cocriação. Engajamento das Partes Interessadas. Responsabilidade Social. 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

  



ABSTRACT 

 

Countries and companies are debating to find solutions for global sustainability. In this context, 

social responsibility practices are part of organizations and indicate respect for stakeholders as 

a fundamental principle, making the engagement of these stakeholders strategic. Considering 

that the expectations of consumers are present in co-creation process to improve products and 

services, this study aims to propose a conceptual model of co-creation for sustainability, 

involving techniques and methodologies aimed at stakeholder engagement and contribution to 

sustainable development. The work in question used mixed methods, based on the use of a 

bibliometric model, followed by a Survey with application of a structured questionnaire for 

participants from virtual communities of co-creation processes or sustainability. Based on 

content analysis and statistical analyzes, a complex interconnection was observed, which 

resulted in the construction of a holistic conceptual model of co-creation for sustainability. 

Lastly, ii can be concluded that the model can be used integrally or in parts, in organizations of 

any nature, formal or otherwise, or even from the integration of some individuals of the society 

who seek solutions for sustainable development.  

 

Keywords: Co-creation. Engagement. Social Responsibility. Sustainable Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

realizada em Estocolmo, identificou-se que “a proteção e o melhoramento do meio ambiente 

humano é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento 

econômico do mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de 

todos os governos” (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2012c). 

Em 1992, na Rio-92 (também conhecida por Eco-92 ou Cúpula da Terra)  “os países 

reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável e começaram a moldar ações com o 

objetivo de proteger o meio ambiente” (BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal, 2012) 

e desenvolveram a Agenda 21 (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2012b). A Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) foi adotada durante a Rio-92 

e entrou em vigor no dia 21 de março de 1994. Em 1997, foi assinado o Protocolo de Quioto, 

tratado complementar à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que 

definiu metas de redução de emissões para os países desenvolvidos e para àqueles em transição 

para o capitalismo, considerados os responsáveis pela mudança climática (BRASIL. Ministério 

do Meio Ambiente, 2015). 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

em Joanesburgo (África do Sul), conhecida por Rio+10 (realizada dez anos depois da Rio-92), 

os países revisaram as metas da Agenda 21 e desenvolveram a Declaração de Joanesburgo sobre 

Desenvolvimento Sustentável, que reafirmou o compromisso dos países com o 

desenvolvimento sustentável (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2002). 

Novamente no Rio de Janeiro, vinte anos depois da Eco -92, foi realizada a Rio+20, 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que discutiu por 10 dias 

os desafios e práticas para a sustentabilidade do planeta (BRASIL. Comitê Nacional de 

Organização Rio+20, 2012).  

Em setembro de 2015, na Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, ocorrida durante a 70ª sessão da Assembleia Geral da ONU, foi adotada a Agenda 

2030 pelos Estados-membro das Nações Unidas. Nela estão presente os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e 169 metas (PNUD - Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, 2015).  
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Já em dezembro do mesmo ano, após duas semanas de intensas negociações, durante 

a 21ª Conferência das Partes (COP-21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (UNFCCC) e a 11ª Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP-11), 

a UNFCC foi ratificada por 196 países na forma do Acordo de Paris. O acordo consiste nas 

obrigações de todas as nações para manter o aquecimento global abaixo de 2ºC, ponto a partir 

do qual cientistas afirmam que o planeta estaria condenado a um futuro sem volta (NAÇÕES 

UNIDAS NO BRASIL, 2015). 

Em 2016, na 22ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (COP22), realizada em Marrakesh, no Marrocos, líderes mundiais 

prometeram avançar na implementação do Acordo de Paris, avançando na redução das emissões 

de gases do efeito estufa e promovendo os esforços de adaptação. O acordo ainda indica apoio 

à Agenda 2030 e aos ODS (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2016). 

Há decadas se observa um desejo global em busca da sustentabilidade do planeta. 

Conforme explicitado acima, encontros, declarações, objetivos, agendas e metas são 

construídas, referendadas, postergadas e atualizadas. A esse cenário global estão inseridas as 

empresas e organizações que são chamadas a fazer sua parte a partir de sua atuação com 

responsabilidade social. Desta forma, em 2010 é criada a ISO 26000, norma sobre 

responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, desenvolvida por um processo multi-

partite que envolveu mais de 90 países e 40 organizações internacionais. Tal norma apresenta 

as diretrizes sobre a responsabilidade social e informações contextuais da crescente importância 

da atuação responsável das empresas para a sustentabilidade dos negócios e para a 

sustentabilidade global, tendo em vista que a perenidade do negócio depende da saúde dos 

ecossistemas mundiais.  

O desempenho da organização em relação à sociedade em que opera e ao seu impacto 

no meio ambiente se tornou uma parte crucial na avaliação de seu desempenho geral 

e de sua capacidade de continuar a operar de forma eficaz. Isso, em parte, reflete o 

reconhecimento cada vez maior da necessidade de assegurar ecossistemas saudáveis, 

igualdade social e boa governança organizacional. A longo prazo, todas as atividades 

das organizações dependem da saúde dos ecossistemas do mundo. (ABNT, 2010, p. 

vii).  

A ISO 26000 traz em seu documento duas práticas fundamentais da responsabilidade 

social: a) o reconhecimento da responsabilidade social; e b) a identificação e o engajamento das 

partes interessadas.   

O reconhecimento da responsabilidade social envolve a identificação de problemas 

resultantes dos impactos das decisões e atividades da organização, e também como 

convém que esses problemas sejam abordados de forma a contribuir para o 

desenvolvimento sustentável. O reconhecimento da responsabilidade social também 

envolve o reconhecimento das partes interessadas da organização. [...] um princípio 
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básico da responsabilidade social é que a organização respeite e considere os 

interesses de suas partes interessadas que serão afetados por suas decisões e 

atividades. (ABNT, 2010, p. xiv).  

Paralelamente, em 2000, Coimbatore Krishnarao Prahalad e a Ventak Ramaswamy 

trazem para a academia um termo e uma prática empresarial para vantagem competitiva: a 

cocriação. Em 2004, os autores lançam o best seller “O Futuro da Competição” no qual, focados 

no poder dos consumidores, indicam que a interação empresa-consumidor e experiências de 

cocriação entre eles revelam grandes oportunidades para a inovação e criação de valor. Não era 

novidade que informações sobre, por exemplo, hábitos de consumo dos clientes são relevantes 

para a inovação e para conquistar a preferência de tal público. Para isso, técnicas de pesquisa, 

como focus group, são utilizadas pelas empresas. Mas o que Prahalad e Ramaswamy (2004b) 

propõem é muito diferente, pois evolui de um objetivo empresarial de persuadir seu público e, 

até mesmo, vai além do objetivo de estabelecer laços com seus compradores pois, com a 

cocriação, os consumidores passam a ser parte da rede ampliada de competências, cocriando 

valor para o negócio de forma que a empresa e ele próprio sejam beneficiados. 

Ainda que alguns autores defendem que a cocriação deve ser um processo livre, de tal 

forma que não faz sentido existir metodologia para tal, muitos defendem algumas técnicas e 

todos concluem, ainda que com diferença de conteúdo, que para haver cocriação, algumas 

premissas são necessárias. Vendo a cocriação como um poderoso mecanismo para o 

desenvolvimento de vantagem competitiva empresarial, metodologias de cocriação foram 

sendo desenvolvidas no mundo inteiro. Design Thinking (DT) é citada por Ramaswamy e 

Gouillart (2010a) em seu livro “A Empresa Cocriativa” e é, provavelmente, a mais conhecida 

delas, mas não a única. No mesmo livro os autores ampliam o entendimento de cocriação com 

os consumidores para uma cocriação com as partes interessadas, como uma forma de assegurar 

às empresas o exercício correto da RS, tendo em vista que em um ecossistema cocriativo seria 

possível que todos os públicos interessados pudessem opiniar e se beneficar com os resultados.  

Considerar a sustentabilidade como um objetivo subjetivo, através de um diálogo com 

as partes interessadas, é uma maneira significativa e promissora de buscar a sustentabilidade 

(MATHUR; PRICE; AUSTIN et al., 2008), sendo assim, parece adequado avaliar o processo 

cocriativo para a sustentabilidade na ótica do engajamento das partes interessadas, ótica que 

poderá ser observada no levantamento da bibliografia e no processo da bibliometria executada. 

O trabalho em questão trata-se de uma pesquisa bibliográfica seguida de uma pesquisa 

de avalição junto a participantes de comunidades virtuais com temáticas voltadas à 
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sustentabilidade ou à cocriação a fim de construir um guia orientativo para o sucesso de 

processos cocriativos em prol do desenvolvimento sustentável.  

Tal estudo não tem a pretenção de fazer uma avaliação, mensuração ou monitoramento 

da sustentabilidade, tendo em vista que isso exigiria necessariamente um trio de indicadores, 

social, ambiental e econômico (VEIGA, 2010), mas sim assumir como suficiente o 

levantamento bibliográfico e a avaliação das pessoas envolvidas na temática e, principalmente, 

àquelas que já participaram de processos cocriativos que tenham como objetivo contribuir, de 

alguma forma, para o desenvolvimento sustentável.  

 

1.2 O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Com base no contexto supracitado e considerando que na cocriação as expectativas 

dos consumidores e da empresa são postas à mesa e, juntos, é possível desenvolver produtos e 

serviços para aceitação do consumidor, é provável que esta prática empresarial seja um 

poderoso mecanismo de engajamento com as partes interessadas, no âmbito da 

responsabilidade social, caso envolvesse demais públicos relacionais da empresa. A razão da 

pesquisa está relacionado com a seguinte situação problema: pode a cocriação ser um 

mecanismo relevante para o desenvolvimento sustentável e quais seriam as condições para o 

sucesso da atividade?  

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral propor um modelo conceitual de cocriação para 

a sustentabilidade, envolvendo fatores relevantes e metodologias para o sucesso da atividade 

cocriativa para o engajamento das partes interessadas e contribuição para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Buscando apoiar o atendimento ao objetivo geral, esta pesquisa apresenta os seguintes 

objetivos específicos: 

 Apresentar as recomendações para a prática de engajamento com as partes 

interessadas no âmbito da responsabilidade social; 
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 Apresentar os principais conceitos e metodologias de cocriação;  

 Analisar a utilização da cocriação como mecanismo de engajamento das partes 

interessadas e contribuição para o desenvolvimento sustentável; 

 Identificar os fatores relevantes e os críticos para o sucesso de processos cocriativos 

em prol do desenvolvimento sustentável; 

 Analisar as correlações dos fatores relevantes para a cocriação, a  partir do estudo 

bibliométrico relacionado ao tema da pequisa; 

 Elaborar um guia orientativo para o sucesso de processos cocritativos em prol do 

desenvolvimento sustentável. 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Tendo em vista que, para haver uma proposição metodológica para a criação coletiva 

para o desenvolvimento sustentável, é preciso compreender de metodologias de cocriação, bem 

como, identificar pessoas envolvidas em processo cocriativos com esse intuito, outras questões 

serão respondidas. São elas: 

 Quais são os pontos relevantes para haver engajamento com as partes interessadas 

no âmbito da responsabilidade social? 

 Quais as metodologias cocriativas mais empregadas com o propósito de contribuir 

para o desenvolvimento sustentável e quais suas características? 

 Seria a cocriação um mecanismo de engajamento com as partes interessadas no 

âmbito da responsabilidade social? 

 Que aspectos contribuem para a atividade cocriativa em prol do desenvolvimento 

sustentável? 

 Existem correlações entre tais aspectos? 

 Como esses aspectos e metodologias cocriativas se relacionam?  

 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

O conceito de cocriação, definido por Prahalad e Ramaswamy (2004b), é focado na 

criação de valor pela participação efetiva do cliente na composição de produtos e serviços. O 

trabalho proposto tem relevância ao ampliar o conceito inicial para outros públicos, que não 

apenas o cliente, e para um propósito mais amplo, de criação de um valor, para criação de valor 

compartilhado, focado no desenvolvimento sustentável (DS).  
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Apesar de a sustentabilidade ser uma causa global, observa-se que, desde 1972, os 

compromissos assumidos em Estocolmo não foram cumpridos, o que indica uma dificuldade 

de empresas e países em executar sistemas de gestão com esse intuito.  Desta forma, ao estudar 

a cocriação e metodologias existentes, espera-se contribuir para empresas e instituições no 

sentido de indicar os benefícios da técnica em si e seus subtipos para um sistema de gestão em 

RS e para o DS, tema vital para a sociedade mundial. 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A  pesquisa  foi  realizada  junto à base Scopus, em termos bibliométricos, e junto a 

comunidades virtuais de do Facebook e do LinkedIn voltadas aos temas de sustentabilidade ou 

cocriação, de língua portuguesa e inglesa. Assim,  a  pesquisa  limita-se  aos documentos dessa 

base e opinião dos participantes de tais comunidades. A Survey se caracteriza pela natureza não 

probabilística da amostra, já que se limita ao público que acessa internet, faz parte de tais 

comunidades, foi impactado pela postagem e decidiu, espontaneamente, responder. 

A pesquisa foi realizada no  período de  Janeiro a  Junho de 2017, incluindo a 

bibliometria, o desenvolvimento do questionário,  o fase de piloto e a coleta de respostas da 

Survey. 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é composta por cinco capítulos: 

No primeiro capítulo é contextualizado o tema da pesquisa, apresentada a questão-

problema, seus objetivos, justificativa e sua relevância. 

No capítulo dois é feito um levantamento teórico no qual é introduzido o conceito de 

sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e responsabilidade social, bem como o conceito 

de cocriação, suas características e principais metodologias.  

Na primeira sessão da revisão de literatura, “2.1 Sustentabilidade” são abordados 

conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável (DS), responsabilidade social (RS), 

além de abordar a teoria dos stakeholders (ou partes interessadas) e processos de engajamento 

na ótica da RS. Esse levantamento foi realizado para auxiliar a construção de resposta aos 

objetivos da pesquisa, mas não tem o intuito de trazer a evolução de tais conceitos, etimologias, 

ou contexto para a realidade brasileira.  
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Na segunda sessão da revisão de literatura, “2.2 Cocriação: Conceitos e Técnicas”, é 

apresentado o conceito de cocriação de Prahalad e Ramaswamy (2004a) e algumas 

contraposições, como a de Augusto de Franco. A partir desse conceito inicial, são apontadas 

técnicas de cocriação, tais como: Design Thinking (DT), Investigação Apreciativa (IA), Teoria 

U, Dragon Dreaming, Living Lab, entre outras. 

A metodologia da pesquisa é encontrada na sessão três, envolvendo a bibliometria, 

pesquisa de campo,  questionário e análise e tratamento de dados.  

Na sessão quatro são apresentados os aspectos identificados na bibliometria e nos 

resultados dos questionários e, ao final, a proposição de cocriação para a sustentabilidade.  

O último capítulo, apresenta as conclusões e as recomendações para futuras pesquisas.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA   

 

2.1 SUSTENTABILIDADE 

 

Para compreensão do propósito da atividade cocriativa nesse estudo é fundamental 

primeiramente termos uma visão do conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento 

sustentável e responsabilidade social, para depois situarmos o engajamento das partes 

interessadas sob essa perspectiva. Na ótica da responsabilidade social, o engajamento ocorre 

entre instituições e partes interessadas, como levantado nessa sessão da revisão de literatura. 

Assim, essa sessão também apresenta a teoria dos stakeholders e o conceito de capital social. 

 

2.1.1 Conceitos de Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade 

Social 

 

Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), 

no Relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, definiu como desenvolvimento sustentável o 

que “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de suprir suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1991, p. 46).  

Elkington (1998) introduziu um conceito tridimensional de sustentabilidade, o triple 

bottom line (TBL), baseado na proposta do Relatório de Brundtland da Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMAD), em que a sustentabilidade seria alcançada por 

meio do equilíbrio entre o retorno econômico (maiores rentabilidade, produtividade e resultados 

financeiros), a equidade social (obtenção de saúde, educação, justiça e igualdade) e a 

preservação ambiental (estabilidade de recursos renováveis ou não renováveis, manutenção da 

biodiversidade e ecossistemas) (HARRIS et al., 2001).  

Para Hubbard (2006) o TBL mostra que as organizações devem avaliar seu 

desempenho em relação a um grupo mais amplo de stakeholders (externos) que são afetados 

pelas atividades da organização, ao invés de apenas o grupo restrito de stakeholders (internos) 

que são diretamente afetados por meio de relações transacionais. A partir disso, o triple bottom 

line ampliou as perspectivas de avaliação das organizações, bem como chamou a atenção para 

os três pilares da sustentabilidade nos Sistemas de Medição de Desempenho (SMD), mostrando 

que uma visão mais sistêmica da sustentabilidade, considerando conjuntamente as dimensões 

ambiental, social e econômica, pode ser alcançada a fim de gerar indicadores 

multidimensionais, integrados e interdisciplinares em vez de gerar indicadores 
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unidimensionais, que representam apenas uma das dimensões de sustentabilidade. (CAIADO; 

QUELHAS; LIMA, 2015).  

Para Sachs (2002), a harmonização das três dimensões do TBL ocorre com o 

planejamento e gerenciamento da economia e da sociedade e amplia as dimensões da 

sustentabilidade incluindo, além dos aspectos social, ambiental e econômico, o cultural, o 

ecológico, o territorial, o político nacional e o político internacional. A separação entre 

ecológico e ambiental, no entendimento do autor, é que o ecológico diz respeito à preservação 

e uso de recursos renováveis e limitação do uso dos não renováveis, já o ambiental trata-se do 

respeito e capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais. Ele também separa o político 

nacional do internacional, pois entende o nacional como o voltado à democracia e à apropriação 

universal dos direitos humanos para uma coesão social, já o internacional fica, resumidamente 

falando, no âmbito da eficácia de prevenção de guerras, no sistema internacional financeiro e 

de negócios e na gestão do patrimônio global. Quanto à dimensão cultural, o autor entende 

englobar o equilíbrio entre tradição e inovação, a autonomia para elaboração de um projeto 

nacional integrado e endógeno e a autoconfiança, associada à abertura para o mundo. Já a 

dimensão territorial diz respeito ao equilíbrio das configurações urbanas e rurais e 

desenvolvimento ambientalmente seguro para áreas ecologicamente frágeis. 

Segundo Veiga (2010), o termo sustentabilidade tem suas raíz na biologia e, portanto, 

de uma visão inocente de que a sustentabilidade ecossistêmica corresponderia a um suposto 

“equilíbrio”. Rapidamente a ideia evoluiu para um conceito de resiliência, ou seja, a capacidade 

de um sistema enfrentar distúrbios, se adaptar e reorganizar.  

Assim como sustentabilidade tem sua raíz na reflexão da ecologia, desenvolvimento 

tem na economia, afirma Veiga. Sendo assim, ao encontro desses conceitos compreende-se pela 

biocapacidade de um território se adaptar às pressões do aumento de consumo de energia e 

matéria e suas consequências.  

Ao analisarmos uma empresa ou organização, ela poderia ser entendida como um 

ecossistema menor inserido em um maior, na qual a resiliência se apresenta a partir de uma 

atuação com responsabilidade social.  

Na visão de Carrol “para que uma definição de responsabilidade social aborde 

integralmente toda a gama de obrigações que o negócio tem para a sociedade, deve incorporar 

a categoria econômica, jurídica, ética e discricionária do desempenho empresarial” (tradução 

nossa). Essa ótica compreende que as empresas precisam gerar lucro, não apenas atendendo aos 

requerimentos legais ou ainda refletindo a expectativa da sociedade em suas atividades e 

comportamentos, mas sim indo além, atuando em campos que nem sequer compõem a 
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expectativa dos públicos, mas que consiste em atitude voluntária da organização (CARROLL, 

1979, p. 499-500). 

Para Barrena Martínez, López Fernández e Romero Fernández (2016), não há 

consenso sobre a definição de responsabilidade social, tampouco ferramentas ou orientações 

sobre como gerenciar seus efeitos. Por outro lado, revelam a importância de um comportamento 

socialmente responsável por parte das empresas como uma estratégia de legitimação e 

sobrevivência destas e indicam a construção de valor compartilhado como base para esse fim.  

[...] o conceito de valor compartilhado está implicitamente relacionado à essência das 

perspectivas institucionais e das partes interessadas, tentando fornecer um valor em 

resposta às necessidades e exigências da sociedade e das partes interessadas. Esse 

valor deve ir além do valor econômico real, tentando criar valor social e ambiental, 

ajudando as empresas a estabelecer metas que possam garantir a sustentabilidade e 

um futuro adequado para todos os seus cidadãos (BARRENA MARTÍNEZ; LÓPEZ 

FERNÁNDEZ; ROMERO FERNÁNDEZ, 2016, p. 13, tradução nossa).  

Desta forma, para a condução desse trabalho, foram adotados os conceitos da ISO 

26000 que versa sobre responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, tendo em vista 

que tal norma foi desenvolvida por um processo multi-partite que envolveu mais de 90 países 

e 40 organizações internacionais. Ela define responsabilidade social como: 

Responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e atividades 

na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e transparente 

que: 

contribua para o desenvolvimento sustentável [...], inclusive a saúde e bem-estar da 

sociedade;  

leve em consideração as expectativas das partes interessadas [...];  

esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com as normas 

internacionais de comportamento [...]; e  

esteja integrada em toda a organização [...] e seja praticada em suas relações (ABNT, 

2010, p. 4).  

Cabe ressaltar que as atividades citadas no conceito incluem produtos, serviços e 

processos e que relações referem-se às atividades da organização dentro de sua esfera de 

influência. A norma indica também 7 (sete) temas centrais da RS: 

 governança organizacional; 

 direitos humanos; 

 práticas de trabalho; 

 meio ambiente; 

 práticas leais de operação; 

 questões relativas ao consumidor; 

 envolvimento e desenvolvimento da comunidade (ABNT, 2010, p. 20).  

A própria ISO 26000 faz referência ao que seria DS.  

Desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das futuras gerações de suprir suas próprias necessidades [...], refere-se à 

integração de objetivos de alta qualidade de vida, saúde e prosperidade com justiça 

social e manutenção da capacidade da Terra de suportar a vida em toda a sua 



26 

diversidade. Esses objetivos sociais, econômicos e ambientais são interdependentes e 

reforçam-se mutuamente. Desenvolvimento sustentável pode ser tratado como uma 

forma de expressar as expectativas mais amplas da sociedade como um todo (ABNT, 

2010, p. 4).  

Para facilitar o entendimento da relação entre RS e desenvolvimento sustentável e a 

própria ISO 26000 e a ABNT NBR 16001, a ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) desenvolveu a cartilha “Compreendendo a Responsabilidade Social”. Nela, também 

é apresentada a origem do conceito de RS. 

A palavra Responsabilidade é originária do latim Responsus ou Respondere, que 

significa responder (por atos próprios ou alheios, ou por algo que lhe foi confiado), 

comprometer-se ou prometer em troca.  

O termo Social está relacionado à sociedade, à característica de interação dos 

organismos vivos, de sua coexistência coletiva, independentemente de serem ou 

estarem conscientes dessa interação ou da interação ser voluntária ou involuntária.  

Aplica-se a populações tanto de seres humanos quanto de outras formas de vida.  

Assim, se juntarmos essas palavras com seus significados, podemos inferir que 

Responsabilidade Social está relacionada à resposta que damos a todos aqueles que, 

de alguma forma, estão ligados ou interligados a nós. [...] 

Pode-se chegar à conclusão de que Responsabilidade Social é um conceito dinâmico, 

assim como é a própria sociedade, em permanente evolução e em estado contínuo de 

transformação. Este conceito está diretamente relacionado às expectativas e às 

necessidades da sociedade, e ao modo como respondemos às consequências de nossas 

atitudes e aos impactos que causamos aos indivíduos ou grupos, bem como ao 

ecossistema (ABNT, 2010, p. 7-8).  

A cartilha faz a correlação da RS com o DS e com a própria sustentabilidade, quando 

afirma que as organizações que incorporarem os princípios de responsabilidade social como 

parte integrante de sua conduta contribuirão para o desenvolvimento sustentável, sendo o DS 

aquele “desenvolvimento que possibilita a sustentabilidade da vida no planeta”. 

O objetivo do Desenvolvimento Sustentável é atingir um estado de sustentabilidade 

para a sociedade como um todo e para o planeta. Portanto, o DS é considerado o tipo 

de desenvolvimento que possibilita a sustentabilidade da vida no planeta. A 

Responsabilidade Social, por sua vez, tem como foco as organizações e refere-se às 

responsabilidades que elas têm para responder às expectativas hoje expressas na 

sociedade. Devem, portanto, ter como princípio contribuir para o DS (ABNT, 2010, 

p. 18).  

Ora, se a sustentabilidade é um estado para se atingir, o desenvolvimento sustentável 

é o meio e a responsabilidade social, a contribuição das organizações para esse meio.  

 

2.1.2 Teoria dos Stakeholders 

 

Stakeholder (ou parte interessada) é o “indivíduo ou grupo que tem um interesse em 

quaisquer decisões ou atividades de uma organização” (ABNT, 2010), ou seja, aqueles que 

possuem “qualquer reivindicação, posse, direito ou interesse de uma companhia e suas 

atividades, no passado, presente ou futuro” (CLARKSON, 1995, p. 106). Desta forma, ao 
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definir stakeholder, há que se observar o ponto de vista da organização e o impacto desta nos 

públicos e as decisões e pressões destes em relação à organização.  

O termo “stakeholders” refere-se a entidades ou indivíduos que tendem a ser 

significativamente afetados pelas atividades, produtos e serviços da organização ou 

cujas ações tendem a afetar a capacidade da organização de implementar suas 

estratégias e atingir seus objetivos com sucesso. O termo inclui organizações ou 

indivíduos cujos direitos nos termos da lei ou de convenções internacionais lhes 

conferem legitimidade de reivindicação perante a organização. 

Os stakeholders podem incluir tanto aqueles diretamente envolvidos nas operações da 

organização (p. ex.: empregados, acionistas e fornecedores) como os que mantêm 

relações de outro tipo com ela (p. ex.: grupos vulneráveis dentro de comunidades 

locais, sociedade civil) (GRI, 2015, p. 9).  

 

2.1.2.1 Stockholders ou Stakeholders 

 

Ao falar de responsabilidade social, Ashley, Macedo-Soares e Diana (2001) levantam 

que a responsabilidade se dá perante a alguém. Os autores resumem a evolução da literatura 

quanto ao tema e retrataram a tendência histórica da responsabilidade social das empresas em 

relação ao universo de públicos e suas expectativas conforme demonstra a ilustração a seguir:  

 

 
Figura 1 - Revisão da literatura de 1970 a 2000 sobre responsabilidade social 

Fonte: Ashley, Macedo-Soares e Diana (2001, p. 4). 

 

Os dois pontos mais equidistantes diante de conceitos são identificados como a visão 

de Friedman de 1970 e Freeman e McVea (2001).  

Ao avaliar a reponsabilidade das práticas perante a alguém, na visão de Friedman, a 

reponsabilidade é perante o proprietário. Essa visão linear é de ordem econômica, na qual a 

visão do proprietário é a que prevalece. Desta forma, ao investir em ações sociais, o executivo 

estaria desvirtuando seu papel empresarial, atuando como servidor público, cargo não de sua 

competência.  
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Existe uma e apenas uma responsabilidade social do negócio - utilizar os seus recursos 

e se envolver em atividades destinadas a aumentar os seus lucros, desde que 

permaneça dentro das regras do jogo, ou seja, se envolva numa aberta e livre 

concorrência sem engano ou fraude. (FRIEDMAN, 1970, p. 13, tradução nossa). 

Freeman, por outro lado, explica a participação das partes interessadas (stakeholders) 

nas organizações em relação a sua própria sustentabilidade. 

A ideia de partes interessadas, ou gerenciamento das partes interessadas, ou uma 

abordagem das partes interessadas à gestão estratégica, sugere que os gestores devem 

formular e implementar processos que satisfaçam todos e apenas os grupos que têm 

uma participação no negócio. A tarefa central neste processo é o de gerir e integrar as 

relações e interesses dos acionistas, empregados, clientes, fornecedores, comunidades 

e outros grupos de uma forma que garante o sucesso a longo prazo da empresa. A 

abordagem de atores enfatiza a gestão ativa do ambiente de negócios, relacionamentos 

e para a promoção de interesses comuns (FREEMAN; MCVEA, 2001, p. 10, tradução 

nossa). 

Figueiredo (2011) faz uma comparação entre as visões dos dois autores: 

 

 
Quadro 1 - Visão stockholders e visão stakeholders 

Fonte: Figueiredo (2011, p. 42). 
 

 

2.1.2.2 O que Dizem as Normas 

 

Conforme pode-se observar, a visão de Freeman é a adotada pela ISO 26000. A norma 

traz sete princípios: “accountability”; “transparência”; “comportamento ético”; “respeito pelos 

interesses das partes interessadas”; respeito pelo estado de direito”; “respeito pelas normas 

internacionais de comportamento” e “respeito pelos direitos humanos” (ABNT, 2010, p.xi). 

Embora a norma não tenha traduzido o termo accountability para o português, uma 

nota do documento informa que o termo designa a prestação de contas ou responsabilização e 

é descrita como a “condição de responsabilizar-se por decisões e atividades e prestar contas 
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destas decisões e atividades aos órgãos de governança de uma organização, a autoridades legais 

e, de modo mais amplo, às partes interessadas da organização” (ABNT, 2010, p. 2).  

Pelo princípio da accontability, a direção tem por obrigação responder aos 

controladores da organização enquanto a organização deve ser responsiva às autoridades legais 

em relação a leis e regulamentos e permitir investigação apropriada além de assumir as 

consequências.  Mas essa responsabilidade vai além. Quanto a isso, a norma tem também como 

princípio o respeito pelos interesses das partes interessadas, ou seja, “convém que uma 

organização respeite, considere e responda aos interesses de suas partes interessadas.” (ABNT, 

2010, p. 12). A norma também lembra que as partes interessadas não substituem a sociedade 

como um todo no sentido de dirigir seu comportamento. “Um assunto pode ser relevante para 

a responsabilidade social da organização mesmo quando não identificado especificamente pelas 

partes interessadas que ela consulta” (ABNT, 2010, p. 7). Adicionalmente, a norma alerta que 

as partes interessadas podem ter interesses conflitantes com os da sociedade em geral e isso 

deve ser observado pela organização. A norma explica e representa graficamente essa 

preocupação: 

 

 
Figura 2 - Relação entre a organização, suas partes interessadas e a sociedade 

Fonte: ABNT (2010, p. 15). 

 

A NBR 26.000 afirma também que 

Uma organização é responsável pelos impactos de suas decisões e atividades sobre as 

quais exerça controle formal e/ou de fato (controle de fato – de facto – refere-se a 

situações em que uma organização tem a capacidade de ditar as decisões e atividades 



30 

de uma outra parte, mesmo quando ela não tiver a autoridade legal ou formal para 

tanto) (ABNT, 2010, p. 16). 

Como documento complementar à ISO, há a AA1000 – Accountability Principles 

Standard. Esta norma versa sobre a empresa comunicar suas decisões, impactos ou qualquer 

ação associada e responsabilizar-se por eles junto às partes interessadas. O documento traz três 

princípios para a correta relação com as partes: inclusão, relevância e responsabilidade. 

O princípio base da Inclusão é necessário para se alcançar a Relevância e a 

Responsabilidade. Em conjunto, os três princípios servem de base à realização da 

prestação de contas. 

A Inclusão é o ponto de partida para se determinar a Relevância. O processo de 

relevância determina os assuntos de maior relevo para uma organização e respectivas 

partes interessadas. A Responsabilidade é constituída pelas decisões, ações e 

desempenho em relação aos assuntos relevantes. [...] 

Para uma organização que aceita prestar contas perante aqueles sobre os quais causa 

impacto e ou que causam impacto sobre a organização, a inclusão consiste na 

participação das partes interessadas no desenvolvimento e efetivação de uma resposta 

estratégica e responsável em relação à sustentabilidade (ACCOUNTABILITY, 2008, 

p. 9-10). 

Assim como a ISO 26000 ressalta a importância de se identificar bem as partes 

interessadas e considera relevante engajá-las independentemente de haver uma relação pré-

existente ou não, a AA1000 destaca a importância de se incluir as partes que impactam ou são 

impactadas pela organização. Assim como a ISO fala da importância de se conhecer as 

expectativas das partes e de se cuidar dos impactos, a AA traz como princípio a relevância, que 

aborda os temais materiais para o desenvolvimento sustentável da organização, e o princípio da 

responsabilidade, que trata da sua capacidade de resposta às preocupações das partes 

interessadas que afetam o seu desempenho sustentável. 

As discussões internacionais sobre esses conceitos nos mostram que a organização não 

governamental Global Reporting Initiative (GRI, 2015) traz elementos que contribuem para o 

engajamento com os stakeholders, no que tange à produção de uma comunicação transparente. 

Entre os princípios para o relato da sustentabilidade, segundo a 4a versão de indicadores GRI, 

adotados por centenas de empresas no mundo, está o princípio da materialidade. O princípio da 

materialidade indica que o relatório deve abordar aspectos que reflitam impactos econômicos, 

ambientais e sociais significativos da organização ou possam influenciar, substancialmente, as 

avalições e decisões dos stakeholders. 

As organizações devem identificar os aspectos relevantes, isto é, que causam impactos 

econômicos, ambientais e sociais e ao mesmo tempo reconhecer que dentre estes, alguns terão 

graus de importância diferentes. O relatório deve refletir essas prioridades seletivas. A GRI 

considera que os aspectos materiais têm o potencial de afetar a capacidade de a organização 
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satisfazer necessidades presentes sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Para 

determinar aspectos materiais, igual devem ser considerados fatores internos e externos, 

incluindo missão, estratégia, preocupações dos stakeholders, expectativas sociais, influência da 

organização em outras entidades, como fornecedores e clientes e expectativas expressas em 

normas e acordos internacionais. Em geral, impactos significativos são aqueles que demandam 

gestão ou engajamento ativo da organização, engajamento este que será melhor trabalhado no 

subcapítulo seguinte. 

 

2.1.3 Engajamento com os Stakeholders 

 

Se a responsabilidade social está diretamente relacionada às expectativas das partes 

interessadas (stakeholders), tal relacionamento deve ser priorizado. Isso foi observado pelos 

desenvolvedores de documentos orientativos que versam sobre o tema, além de alguns autores. 

 

2.1.3.1 ISO 26000 

 

A ISO 26000 - Diretrizes sobre responsabilidade social – “fornece diretrizes para os 

usuários e não visa nem é apropriada a fins de certificação” (ABNT, 2010, p. viii). São duas as 

práticas fundamentais da ISO 26000: reconhecimento da responsabilidade social e identificação 

e engajamento das partes interessadas. O primeiro versa sobre reconhecimento de impactos e o 

segundo sobre reconhecimento das partes interessadas. Como primeiro passo para o 

engajamento é necessário identificar os stakeholders. Para tanto, a norma indica a realização de 

algumas perguntas para auxiliar no processo de identificação: 

 Com quem a organização tem obrigações legais?  

 Quem poderia ser positivamente ou negativamente afetado pelas atividades ou 

decisões da organização?  

 Quem provavelmente expressará preocupação com as decisões e atividades da 

organização?  

 Quem se envolveu no passado quando preocupações semelhantes precisaram ser 

tratadas? 

 Quem pode ajudar a organização a cuidar de impactos específicos?  

 Quem pode afetar a capacidade da organização de arcar com suas 

responsabilidades?  

 Quem seria desfavorecido se fosse excluído do engajamento? 

 Quem da cadeia de valor é afetado? (ABNT, 2010, p. 18). 

Para que haja um engajamento de fato, a organização deve identificar os públicos mais 

importantes, conhecer suas expectativas e cuidar dos impactos. 

O engajamento das partes interessadas terá mais chances de ser significativo quando 

os seguintes elementos estiverem presentes: o motivo do engajamento for claramente 
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compreendido; os interesses das partes interessadas tiverem sido identificados; a 

relação que esses interesses estabelecem entre a organização e a parte interessada for 

direta ou importante; os interesses das partes interessadas forem relevantes e 

significativos para o desenvolvimento sustentável; e as partes interessadas tiverem as 

informações e o conhecimento necessários para tomar suas decisões (ABNT, 2010, p. 

19). 

Ao abordar especificamente o engajamento, a norma indica inúmeras formas de 

atuação, como, por exemplo, reuniões, workshops, audiências públicas, negociação coletiva e 

fóruns na Internet. Por outro lado, recomenda que a atividade seja interativa e dialógica. Como 

resultado, o engajamento pode: 

 aumentar a compreensão de uma organização dos prováveis efeitos de suas decisões 

e atividades em partes interessadas específicas;  

 determinar como melhor aumentar os impactos benéficos das decisões e atividades 

da organização e como diminuir os impactos negativos;  

 determinar se as alegações da organização acerca de sua responsabilidade social 

são vistas como confiáveis;  

 ajudar uma organização a analisar seu desempenho para melhorá-lo;  

 conciliar conflitos envolvendo seus interesses, os de suas partes interessadas e as 

expectativas da sociedade como um todo;  

 abordar a relação entre os interesses das partes interessadas e as responsabilidades 

da organização com a sociedade como um todo;  

 contribuir para a aprendizagem contínua da organização;  

 cumprir obrigações legais (por exemplo, com empregados);  

 tratar de interesses conflitantes, tanto entre a organização e a parte interessada, 

como entre partes interessadas;  

 proporcionar para a organização os benefícios da obtenção de diferentes 

perspectivas;  

 aumentar a transparência de suas decisões e atividades; e  

 formar parcerias para atingir objetivos mutuamente benéficos (ABNT, 2010, p. 18-

19). 

A norma também apresenta recomendações quanto ao processo de engajamento e 

identificação das partes interessadas, além de apontar considerações sobre interesses dos 

públicos a serem envolvidos. 
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Quadro 2 - Engajamento das partes interessadas 

Fonte: Adaptado de ABNT (2010, p. 19). 

 

Ao versar o princípio de respeito aos direitos humanos, a norma oferece 

recomendações em relação à resolução de queixas. Queixas das partes interessadas podem 

afetar sensivelmente o engajamento, ainda que a gestão empresarial seja tida como ótima, tendo 

em vista que temas possam ser controversos. Os mecanismos de queixa são importantes para a 

proteção dos direitos humanos e convém que sejam: 

 legítimos: Isso inclui estruturas de governança claras, transparentes e 

suficientemente independentes para assegurar que nenhuma parte de uma 

determinada queixa possa interferir na gestão justa do processo;  

 acessíveis: Convém que sua existência seja divulgada e que seja provida assistência 

adequada para as partes prejudicadas que podem sofrer barreiras ao acesso, como 

idioma, analfabetismo, falta de consciência ou de condições financeiras, distância, 

deficiência ou medo de represália;  

 previsíveis: Convém que haja procedimentos claros e conhecidos, um cronograma 

claro para cada etapa e clareza quanto aos tipos de processos e resultados que eles 

podem e não podem oferecer, bem como um meio de monitorar a implementação 

de qualquer resultado;  

 equitativos: Convém que as partes prejudicadas tenham acesso a fontes de 

informações, aconselhamento e conhecimento necessários para se envolver em um 

processo justo de queixa; 

 compatíveis com seus direitos: Convém que os resultados e recursos estejam de 

acordo com normas internacionais relativas a direitos humanos;  

 claros e transparentes: Embora o sigilo possa às vezes ser apropriado, convém que 

o processo e o resultado sejam suficientemente abertos a um exame público 

minucioso e deem a devida importância ao interesse público; e  

 baseados no diálogo e na mediação: Convém que o processo busque soluções 

mutuamente acordadas para queixas por meio do engajamento entre as partes. 

Quando for desejável uma decisão judicial, convém que as partes mantenham o 

direito de buscá-la por mecanismos separados e independentes. (ABNT, 2010, p. 

28-29). 
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A norma traz especificidades em relação a alguns stakeholders, tais como: grupos 

vulneráveis, força de trabalho, consumidores e comunidades e cita, por exemplo, o mecanismo 

de diálogo social, que “inclui todos os tipos de negociação, consulta ou troca de informações 

entre representantes de governos, empregadores e trabalhadores em assuntos de interesse 

comum relativos às áreas econômica e social” (ABNT, 2010, p. 39). 

 

2.1.3.2 AA1000SES -  Stakeholder  Engagement  Standard 

 

Criada em 1995, a AccountAbility, organização sem fins  ucrativos que atua como 

uma  rede multi-stakeholder global, visando promover inovações em relação à  prestação de 

contas que promovam o desenvolvimento sustentável, é responsável pela Série AA100 

composta das seguintes normas (ACCOUNTABILITY, 2011): 

 AA1000APS  (2008)  Accountability  Principles  Standard  

 AA1000AS  (2008)  Assurance  Standard 

 AA1000SES  (2011)  Stakeholder  Engagement  Standard, norma a ser utilizada 

nessa dissertação, que se propõe a ser um benchmark para o engajamento com 

stakeholders (ACCOUNTABILITY, 2011). 

 

A AA1000SES afirma que: 

O envolvimento das partes interessadas é, então, o processo usado por uma 

organização para envolver as partes interessadas relevantes para uma finalidade de 

alcançar os resultados aceitos. É agora também reconhecido como um mecanismo 

fundamental de prestação de contas, uma vez que obriga uma organização a envolver 

as partes interessadas na identificação, compreensão e resposta a questões e 

preocupações de sustentabilidade, e para relatar, explicar e responder às partes 

interessadas por decisões, ações e desempenho. (ACCOUNTABILITY, 2011, p. 6, 

tradução nossa). 

O padrão é dividido em quatro partes: 

1) Propósito e escopo da AA1000SES (2011): está baseado em como estabelecer o 

engajamento com stakeholders; como fazer a integração com a governança, 

estratégia e operações, como determinar a proposta, escopo e stakeholders para o 

engajamento; e o processo que irá entregar qualidade e prática de engajamento 

inclusivo e trazer retorno (ACCOUNTABILITY, 2011, p. 11) 

2) Compromisso e Integração: trata do compromisso ao AA1000 Accountability 

Principles (inclusão, relevância e responsabilidade) e integração com a governança, 

estratégia organizacional e gestão operacional 

3) Propósito, Escopo e Stakeholders 
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4) Processo de Engajamento com Stakeholders 

 

Tendo em vista a relevância para esse estudo, os itens 3 e 4 serão mais profundamente 

descritos abaixo.  

 

2.1.3.2.1 Propósito, Escopo e Stakeholders 

 

Ao descrever a parte 3, Propósito, Escopo e Stakeholders, a AA1000SES 

(ACCOUNTABILITY, 2011) indica 3 passos: 

 

 
Figura 3 - Propósito, Escopo e Stakeholders 

Fonte: Adaptado de AA1000SES (ACCOUNTABILLITY, 2011, p. 16-19) 

 

Para identificação dos stakeholders relevantes, a norma indica a análise dos atributos 

de dependência, responsabilidade, tensão e influência. 

Dependência  –  grupos  ou  indivíduos que são direta  ou  indiretamente  dependentes  

das atividades, produtos ou serviços da organização e de seu desempenho, ou dos 

quais a organização depende para operar;  

Responsabilidade  –  grupos ou indivíduos os quais a organização tem, ou terá no 

futuro, responsabilidades legais, comerciais, operacionais ou éticas/morais; 

Tensão – grupos ou indivíduos que demandam atenção imediata da organização em 

relação às questões financeiras, econômicas mais amplas, sociais ou ambientais;  

Influência  –  grupos ou indivíduos que  podem  ter  impacto  sobre  o  processo  de  

tomada  de  decisão estratégica ou operacional da organização ou de seus stakeholders;  
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Perspectivas diversas – grupos ou indivíduos os quais seus diferentes pontos de vista 

possam levar a uma nova compreensão da situação e à identificação de oportunidades 

de ação que podem não ocorrer de outra forma (ACCOUNTABILITY, 2011, p. 20-

21, tradução nossa). 

 

2.1.3.2.2 Processo de Engajamento com Stakeholders 

 

Ao descrever a parte 4, Processo de Engajamento com Stakeholders, a AA1000SES 

(ACCOUNTABILITY, 2011), a norma indica 4 passos: 

 

 
Figura 4 - Processo de Engajamento com Stakeholders 

Fonte: Adaptado de AA1000SES (ACCOUNTABILITY, 2011, p. 22-43) 

 

I) PLANEJAR 

 

Para planejar o engajamento, a norma apresenta cinco passos. O primeiro deles orienta 

que a organização estabeleça o perfil e mapeie os stakeholders. Esse mapeamento deve 

considerar: 

 Conhecimento das questões associadas com o propósito e escopo do engajamento; 
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 Expectativas do engajamento;  

 Relação existente com a organização (próxima ou distante, formal ou informal, 

positiva ou negativa);  

 Dependência (ou não) sobre a organização, que exigiria que o grupo de stakeholder 

deveria ter habilidade em expressar seu ponto de vista independente da gestão, a 

fim de contribuir livremente; 

 Vontade de se envolver;  

 Nível de influência;  

 Tipo (sociedade civil, governo, consumidores, etc.);  

 Contexto cultural;  

 Escala geográfica da operação;  

 Capacidade para envolvimento (por exemplo, barreiras linguísticas, literatura de TI, 

deficiência);  

 Legitimidade;  

 Relações com outros stakeholders. (ACCOUNTABILITY, 2011, p. 23, tradução 

nossa). 

O passo seguinte da norma é determinar o nível e o(s) método(s) de engajamento. Para 

tanto, a empresa deve, além dos canais formais de relacionamento, obter informações em outros 

ambientes, tais como: redes sociais, cartas, conferências, entre outros (ACCOUNTABILITY, 

2011, p. 25-26). 

 

 
Quadro 3 - Níveis de engajamento e métodos de engajamento associados 

Fonte: Adaptado de AA1000SES (ACCOUNTABILITY, 2011 p. 27, tradução nossa). 
 



38 

O terceiro passo do engajamento é estabelecer e comunicar os limites do engajamento 

a seus stakeholders, indicando até que nível a organização irá prover de informações e quais 

informações poderão ser compartilhadas no decorrer do engajamento, fase na qual participantes 

poderão optar por não participar do processo. 

O quarto passo do engajamento consiste em elaborar e disponibilizar o plano aos 

stakeholders. A norma recomenda que o plano tenha, pelo menos: 

 O mandato para o engajamento;  

 O propósito e o escopo do compromisso;  

 Os proprietários do engajamento, seus papéis e responsabilidades;  

 A metodologia e o resultado do processo de identificação dos stakeholders;  

 A metodologia e o resultado do processo para a caracterização e mapeamento dos 

stakeholders;  

 As atividades de pré-engajamento;  

 O nível e os métodos de engajamento;  

 Os limites de divulgação. (ACCOUNTABILITY, 2011, p. 29, tradução nossa). 

O plano também deve considerar a documentação do processo, incluindo informações 

como: tarefas e prazos, pessoas contatadas, tecnologias utilizadas, canais de comunicação, 

regras básicas, requisitos de conforto, riscos de engajamento, recursos, monitoramento e análise 

e relatório com os outputs (resultado imediato da atividade de engajamento) e outcomes 

(mudanças ou benefícios resultantes dos outputs) (ACCOUNTABILITY, 2011, p. 29-30). 

O quinto e último passo consiste em estabelecer indicadores, qualitativos ou 

quantitativos, do processo para medir e avaliar o progresso em relação à qualidade do 

engajamento, identificar áreas de melhoria e demonstrar o valor adicionado. 

 

II) PREPARAR 

 

A fase de preparação envolve 3 aspectos: mobilização de recursos, construção de 

capacidades e identificação de riscos e preparação. A mobilização de recursos, apontados no 

processo de planejamento, precisa ser feita nessa etapa. Os recursos podem ser diversos, tais 

como: humanos, financeiros e tecnológicos. A construção de capacidades consiste no 

desenvolvimento das habilidades necessárias e outros aspectos para que os proprietários do 

engajamento saibam lidar com as diferenças existentes entre os stakeholders e evitar a exclusão 

ou não engajamento (ACCOUNTABILITY, 2011, p. 32). 
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Quadro 4 - Construção de capacidades dos proprietários de engajamento 

Fonte: Adaptado de AA1000SES (ACCOUNTABILITY, 2011 p. 32-33) 

 

Já para a identificação de riscos e preparação, a norma apresenta alguns exemplos de 

riscos passíveis de serem identificados, tais como: conflitos entre stakeholders participantes, 

má vontade, cansaço, criar expectativas que a organização não irá atender, grande diferença de 

poder entre os stakeholders  participantes, stakeholders disruptivos, desinformados ou 

desapoderados (ACCOUNTABILITY, 2011, p. 34). 

A norma aponta ainda algumas recomendações em relação a alguns riscos possíveis 

de serem detectados, a fim de que o plano desenvolvido seja mais assertivo. 

 

III) IMPLEMENTAR 

 

Para implementação, a norma recomenda 5 passos: 
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Quadro 5 - Implementação do Engajamento 

Fonte: Adaptado de AA1000SES (2011, p. 35-41, tradução nossa) 

 

IV) ATUAR, REVISAR E MELHORAR 

 

Esse último passo também é o passo para que se estabeleça um novo ciclo, tendo em 

vista que a norma indica que o engajamento deva ser sistemático. Essa etapa pode ser resumida 

da seguinte forma: 
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Quadro 6 - Atuando, Revisando e Implantando Melhorias 

Fonte: Adaptado de AA1000SES (ACCOUNTABILITY, 2011, p. 41-43) 

 

 

2.1.3.3 Agenda 21 

 

Em 1999, o CIB (abreviatura de Conselho Internacional de Construção Civil em 

francês "Conseil International du Bâtiment") publicou a “Agenda 21 on Sustainable 

Construction” que reúne conceitos, aspectos e desafios para a indústria da construção atingir 

um patamar mais sustentável. O material inclui as dimensões sociais e econômicas, conservação 

e gerenciamento dos recursos, participação da sociedade civil e os meios de implantação da 

Agenda 21 propriamente dita.  

Em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, mais conhecida como Rio 92, 179 países assinaram a Agenda 21 Global 

(BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2012b), “um programa de ação baseado num 

documento de 40 capítulos, que constitui a mais abrangente tentativa já realizada de promover, 

em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento, denominado “desenvolvimento 

sustentável”.  
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Por fim em 2002, a partir da Agenda 21 Global e de uma ampla consulta à população 

brasileira, foi entregue à sociedade, a Agenda 21 Brasileira e dela originaram-se o que foi 

chamado de Agenda 21 Local, que trata-se de um “processo de planejamento participativo de 

um determinado território que envolve a implantação, ali, de um Fórum de Agenda 21. 

Composto por governo e sociedade civil, o Fórum é responsável pela construção de um Plano 

Local de Desenvolvimento Sustentável, que estrutura as prioridades locais por meio de projetos 

e ações de curto, médio e longo prazos. No Fórum são também definidos os meios de 

implementação e as responsabilidades do governo e dos demais setores da sociedade local na 

implementação, acompanhamento e revisão desses projetos e ações” (BRASIL. Ministério do 

Meio Ambiente, 2012a) . 

Para isso, o Ministério do Meio Ambiente desenvolveu um Passo a Passo para a 

implantação da Agenda 21 Local. Nele, os passos são descritos em 6 passos: 

 

 
Figura 5 - Passo a Passo da Agenda 21 Local 

Fonte: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (2012d). 

 

O documento também apresenta premissas e princípios do processo, os quais reforçam 

o processo participativo, integrado e democrático de toda a sociedade para o a construção do 

desenvolvimento sustentável. 

 

2.1.3.4 Estudos sobre Engajamento com Stakeholders para o Desenvolvimento Sustentável 
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Garbelini (2009), na sua proposição do Modelo Conceitual Analítico de Governança 

de Redes de Stakeholders para o Desenvolvimento Sustentável, define engajamento de 

stakeholders como: 

Processo sistematizado de engajamento e diálogo com partes interessadas no âmbito 

da estrutura e processo organizacional para a melhoria contínua da governança da rede 

de stakeholders, o que inclui: envolvimento das partes interessadas na gestão; 

formalização de comitês/conselhos de administração; meios transparentes de 

administração de conflitos de interesse; transparência no sistema de remuneração de 

comitês/conselhos de administração; mecanismos de escuta das partes interessadas; e 

fóruns de promoção do diálogo permanente (GARBELINI, 2009, p. 73). 

Na sua proposição, Garbelini (2009) indica 7 (sete) variáveis para a formação de rede 

de engajamento de stakeholders: valores para o desenvolvimento sustentável, equidade, 

cooperação, responsabilidade por produtos e processos, transparência, negociação e gestão de 

conflitos e gestão do conhecimento e do capital social. 

 

 
Figura 6 - Revisão do Modelo GovRedes decorrente de sua aplicação em estudo de caso 

Fonte: Garbelini (2009, p. 119). 

 

De Vente et al. (2016) em seu artigo “How does the context and design of participatory 

decision making processes affect their outcomes?” realizou entrevistas com facilitadores e 

partes interessadas envolvidas em processos participativos para resolução de problemas 

socioambientais em 11 (onze) casos da Espanha e Portugal e em 13 (treze) áreas secas de 

diversos países. Os autores concluíram que um processo participativo e planejado que considera 

as recomendações de tal estudo têm chances de obter resultados positivos pois “são mais 

suscetíveis de serem aceitas e implementadas, contribuindo para alcançar os objetivos 

ambientais de forma mais eficaz.” (DE VENTE et al., 2016, p. 12, tradução nossa). Por outro 
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lado, pontuam que não puderam avaliar com propriedade os impactos mensuráveis da 

participação na qualidade ambiental e nos benefícios sociais. 

Nesse estudo, os autores citam que existem aspectos determinantes para o processo, 

independentemente da localidade onde o processo é aplicado. São eles: 

• quem participa; 

• como o processo e a comunicação entre os participantes é organizado; 

• como os resultados do processo estão ligados à política e implementação de 

soluções. 

 

Para os autores, os aspectos locais identificados que oferecem algum tipo de impacto 

no processo participativo e que precisam ser ultrapassados estão relacionados à falta de 

experiência ou interesse na participação, fadiga das partes interessadas e desequilíbrios de 

poder. 

Adicionalmente, os autores indicam algumas ações de causa e efeito na aplicação de 

processos participativos na gestão de sistemas socioambientais e enumeram 7 (sete) 

recomendações: 

 

 
Figura 7 - Processos participativos e recomendações 

Fonte: Adaptado de De Vente (2016). 

 

Figueiredo (2011) ao estudar responsabilidade social corporativa, teoria dos 

stakeholders, gestão do relacionamento e Agenda 21, elencou 8 (oito) fatores relevantes para 

relações promoção de relações sustentáveis: 
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Quadro 7 - Fatores preponderantes para promoção de relações sustentáveis 

Fonte: Figueiredo (2011, p. 69). 
 

Ao analisar o Programa Petrobras Agenda 21, Figueiredo concluiu que a adoção da 

Agenda 21, além de contribuir para relações sustentáveis entre empresas e comunidades, gera 

oportunidade de ganhos mútuos, tais como: reputação, legitimidade social, sustentabilidade, 

democracia participativa, construção de cidadania e formação de capital social. 

 

2.2 COCRIAÇÃO: CONCEITOS E TÉCNICAS 

 

2.2.1 Conceito de Redes 

 

Em 1962, Paul Baran demonstrou graficamente o conceito de rede e seus tipos: 

centralizada, descentralizada e distribuída. A descrição gráfica permite entendermos conceitos 

de redundância e sustentabilidade da rede. Os pontos em todas ilustrações estão distribuídos na 

mesma posição espacial (estação), o que muda são as conexões (links). Na centralizada, uma 

eventual queda da estação principal, compromete todas as conexões e na descentralizada 
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compromete parcialmente as conexões. A grande diferenciação ocorre na distribuída, tendo em 

vista que, na queda de qualquer uma das estações, a rede não é afetada nem parcialmente, tendo 

em vista que sempre há outro link resguardando a conexão.  

 

 
Figura 8 - Redes centralizadas, descentralizadas e distribuídas 

Fonte: Baran (1962, p. 2). 

 

Capra e Eichemberg (2006) estudaram o padrão das redes e, no caso de redes de 

comunicação explicam sua organização e auto-regulação. 

Devido ao fato de que as redes de comunicação podem gerar laços de realimentação, 

elas podem adquirir a capacidade de regular a si mesmas. Por exemplo, uma 

comunidade que mantém uma rede ativa de comunicação aprenderá com os seus erros, 

pois as consequências de um erro se espalharão por toda a rede e retornarão para a 

fonte ao longo de laços de realimentação. Desse modo, a comunidade pode corrigir 

seus erros, regular a si mesma e organizar a si mesma. Realmente, a auto-organização 

emergiu talvez como a concepção central da visão sistêmica da vida, e, assim como 

as concepções de realimentação e de auto-regulação, está estreitamente ligada a redes. 

O padrão da vida, poderíamos dizer, é um padrão de rede capaz de auto-organização. 

Esta é uma definição simples e, não obstante, baseia-se em recentes descobertas feitas 

na própria linha de frente da ciência (CAPRA; EICHEMBERG, 2006, p. 67, tradução 

nossa). 

No artigo “Conceito de rede e as sociedades contemporâneas”, Enne (2004) conclui 

que: 

[...] redes podem ser pensadas em sentidos diversos: ou com o sistema de integração 

entre pessoas, mediante práticas de interação, em um sentido mais social; ou como 

um sistema de troca de mercadorias e bens materiais, em um sentido mais econômico; 

ou com trocas de informações e bens simbólicos, em um sentido mais cultural. 

(ENNE, 2004, p. 271). 
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Pode haver confusão entre redes sociais ferramentas digitais ou tecnologias de 

informação e comunicação, ainda que elas possam ajudar a formação de uma rede. Franco 

explica tais diferenças. 

É um equívoco confundir “redes digitais” com “redes sociais”, pois a conexão não 

tem a ver com o acesso ao computador e, nem mesmo, com a capacidade de ler e 

escrever. Redes são sistemas de conexões. Se quisermos uma boa (e precisa) 

definição: “redes são múltiplos caminhos” (FRANCO, 2008, p. 120). 

Castells (2003) complementa essa visão afirmando que não há uma cultura unificada na 

Internet, ainda que as comunidades nela inseridas, possuem algumas características comuns. 

[...] não existe algo como uma cultura comunitária unificada da Internet. [...] O mundo 

social da Internet é tão diverso e contraditório quanto a própria sociedade. Assim a 

cacofonia das comunidades virtuais não representa um sistema relativamente coerente 

de valores e normas sociais [...] Apesar disso, essas comunidades trabalham com base 

em duas características fundamentais comuns. A primeira é da comunicação livre, 

horizontal. [...] O segundo valor compartilhado que surge das comunidade virtuais é 

o que eu chamaria formação autônoma de redes. Isto é, a possibilidade dada a qualquer 

pessoa de encontrar sua própria destinação na Net, e, não a encontrando, de criar e 

divulgar sua própria informação, induzindo assim a formação de uma rede 

(CASTELLS, 2003, p. 48-49). 

 

2.2.2 Capital Social 

 

Inúmeras definições são encontradas na literatura para descrever capital social.  

Putnam (2002, p. 04, tradução nossa) definine capital social como “redes sociais e as 

normas de reciprocidade associadas a elas”. Segundo o autor, o capital social pode vir de muitas 

formas diferentes,  sendo favorável para instituições coletivas da sociedade como a democracia, 

por exemplo, já que os membros em associação fortalecem uma eficiência política e econômia. 

No levantamento feito por Adler e Kwon (2002), os autores identificaram inúmeros 

conceitos de capital social que, embora semelhantes, os autores conseguiram agrupar em 3 

tipos: 

- Foco nas relações que um ator mantém com outros atores; 

- Foco na estrutura das relações entre atores dentro de uma coletividade; 

- Ambos os tipos de vínculos. 

 

Desta forma, o capital social pode ser observado como o recurso disponível a partir de 

uma relação mais simples até uma complexa estrutura de relações. Esse nível de envolvimento 

poderia ser demonstrado conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 8 - Capital Social e Níveis de Engajamento 

Fonte: Adaptado de Adler e Kwon (2002, p. 20). 
 

Com a crescente conectividade proporcionada pelas redes sociais virtuais, Franco 

(2008) destaca o capital social como um recurso que aumenta à medida que a rede fica mais 

densa e mais distribuída (FRANCO, 2008, p. 40) e faz a seguinte definição, que independe do 

ambiente dela (físico ou virtual): 

Capital social é um recurso para o desenvolvimento, aventado recentemente para 

explicar por que certos conjuntos humanos conseguem criar ambientes favoráveis à 

boa governança, prosperidade econômica e expansão de uma cultura cívica capaz de 

melhorar suas condições de convivência social. Como tais ambientes são ambientes 

sociais cooperativos, capital social é, fundamentalmente, cooperação ampliada 

socialmente.  Ora, rede social (distribuída) é um meio pelo qual (ou no qual) a 

cooperação pode se ampliar socialmente, inclusive, em certas circunstâncias, 

convertendo competição em cooperação (FRANCO, 2008, p. 39). 
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2.2.3 Conceito de Cocriação, Coprodução e Cocriação de Valor  

 

Prahalad e Ramaswamy (2004b) ao trazer à academia o conceito de cocriação, fizeram 

um contraponto ao modelo tradicional de criação de valor nos negócios. A visão tradicional 

indica que a empresa cria valor e que a relação com os consumidores é uma mera troca de 

valores. Na visão dos autores, a cocriação suplanta o processo de troca, pois envolve relações 

personalizadas relevantes e até sensíveis aos indivíduos, o que traz benefícios aos consumidores 

e, naturalmente, às empresas e o valor é cocriado, ou seja, criado tanto pela empresa como pelo 

consumidor. Pode-se concluir, desta forma, que para haver cocriação de valor, não bastam as 

soluções serem cocriadas, mas o benefício delas (valor) precisa ser compartilhado. 

Para esclarecer melhor o que é e o que não é cocriação, Prahalad e Ramaswamy 

(2004a), no artigo “Co-creation Experiences: The next practice in value creation” 

(Experiências em cocriação: a próxima prática em criação de valor) há um quadro bastante 

didático indicando o que é e o que não é cocriação: 

 

O QUE NÃO É COCRIAÇÃO O QUE É COCRIAÇÃO 

 Foco no cliente 

 Cliente é rei ou o cliente sempre está 

certo 

 Entregar bom atendimento ao cliente ou 

mimar o cliente com serviço de 

atendimento diferenciado 

 Personalização em massa de ofertas que 

se adéquam à cadeia de suprimentos da 

indústria 

 Transferência de atividades da empresa 

para o cliente como autosserviço 

 Cliente como gerente de produto ou 

realizando co-design de produtos e 

serviços 

 Variedade de produto 

 Oferecer a oferta certa no momento 

certo ao cliente certo 

 Meticulosa pesquisa de mercado 

 Experiências de encenação 

 Inovação ao lado da demanda de novos 

produtos e serviços  

 Criação conjunta de valor pela empresa 

e pelo cliente (não é a empresa tentando 

agradar ao cliente) 

 Permitir ao cliente co-construir a 

experiência de serviço para atender seu 

contexto 

 Definição conjunta de problemas e 

soluções  

 Criar um ambiente de experiência em 

que os consumidores possam ter um 

diálogo ativo e co-construir experiências 

personalizadas 

 Variedade da experiência 

 Oferecer experiência personalizada 

 Experimentar o negócio como os 

consumidores fazem em tempo real 

 Diálogo Contínuo 

 Co-construção de experiência 

personalizada 

 Inovando ambientes de experiência para 

novas experiências de cocriação 
Quadro 9 - O Conceito de Cocriação 

Fonte: Adaptado de Prahalad e Ramaswamy (2004a, p. 8). 

 

Para Vargo e Lusch (2004), a cocriação de valor se dá sob a ótica da lógica dominante 

de serviço, na qual o cliente é principalmente um recurso operante, um participante ativo nas 

trocas relacionais e na coprodução.  
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Mas a coprodução pode ser identificada não somente na visão empresarial. Bovaird 

(2007) identificou que a formulação de políticas e da prestação de serviços no domínio público 

também já não são vistos como processos unidirecionais, indicando uma abordagem de 

coprodução, na qual usuários e comunidades são parte do planejamento e entrega do serviço.  

A coprodução significa que os usuários e os profissionais do serviço devem 

desenvolver relações mútuas em que ambas as partes assumem riscos - o usuário do 

serviço deve confiar no conselho e no suporte profissional, mas o profissional deve 

estar preparado para confiar nas decisões e comportamentos dos usuários do serviço 

e das comunidades nas quais eles vivem em vez de ditar-los (BOVAIRD, 2007, p. 

856). 

A partir de casos estudados, Bovaird (2007) conclui que as concepções tradicionais de 

planejamento e gerenciamento de serviços públicos precisam ser ajustadas para levar em 

consideração o potencial de relações de coprodução entre múltiplos atores para aumentar a 

eficiência da política pública. Ainda que afirme não ser possível concluir que o saldo de seu 

custo-benefício seja inequivocamente positivo, indica ser mais provável que a coprodução seja 

aceitável quando houver alguma flexibilidade nos modelos, a fim de tratar de implicações de 

governança. Para a viabilidade da coprodução, o autor alerta para a “vontade dos políticos de 

contestar o papel dos profissionais, colocar mais confiança nas decisões tomadas pelos usuários 

e comunidades e refutar a crítica da mídia quando as coisas correm mal” (BOVAIRD, 2007, p. 

858) e indica o apoio aos usuários na construção de sua própria identidade, além da 

experimentação da viabilidade prática.   

Bovaird e Loeffler (2013) observaram que um dos principais resultados positivos do 

andamento da coprodução é o alto nível de esforço que usuários e comunidades no processo e 

uma aparente alta disposição latente entre os cidadãos para se envolverem mais, ainda que seja 

provável, que a maioria deles se apresente de uma forma sincera na coprodução em atividades 

que são realmente importantes para eles pessoalmente. Por outro lado, ainda falta visão de que 

os cidadãos realmente contribuem para os resultados, ao invés de serem usados para próprias 

contribuições dos agentes públicos. Os autores alertam ainda que é provável que haja 

consequências quanto aos recursos, tendo em vista que o processo de coprodução exige 

investimento. 

Com intuito de organizar conceitos teóricos e enriquecer o diálogo sobre cocriação, 

coprodução e cocriação de valor, Morais e Santos (2015) apresentam uma leitura de como a 

teoria encontra-se estruturada e propõem um modelo de integração teórica Figura 9. 
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Figura 9 - Modelo Teórico de Cocriação de Valor 

Fonte: Morais e Santos (2015). 

 

Segundo os autores a coprodução e a cocriação são variáveis independentes e para 

ambos os casos, combinados ou separadamente, pode haver valor cocriado. O que determina o 

valor cocriado é a integração, sendo que o nível de integração é determinado pelo grau de 

profundidade nos ajustes de processos para a cocriação, da integração de recursos, da 

disponibilidade dos atores e na riqueza dos canais e clareza da comunicação entre os clientes, 

fornecedores e demais stakeholders. 

A questão da comunicação também é identificada por Prahalad e Ramaswamy (2004a). 

Os autores afirmam que para construir a cocriação de valor é necessário haver uma 

comunicação dialógica entre os consumidores, com acesso facilitado à informação transparente 

de diferentes consumidores, permitindo uma clara avaliação dos benefícios de uma tomada de 

decisão. Observa-se que os autores inserem a expectativa dos consumidores no processo, 

trazendo junto à empresa a visão o ponto de vista de um dos públicos, o consumidor, que tem 

em mãos o poder da decisão de compra. A cocriação a partir da participação de demais 

stakeholders é observada por Ramaswamy em parceria com Francis Gouillart (2010a) em “A 

Empresa Cocriativa”. No livro o autor amplia um pouco mais o espectro de cocriação, não mais 

falando somente dos consumidores ou clientes, mas falando em stakeholders, com intuito de 

gerar mais benefícios a todos. 

A cocriação é um meio que assegura à sua empresa exercer corretamente 

responsabilidade social. 

Mas também é mais que isso. A cocriação faz a RSE dar um significativo passo 

adiante, pois permite que todos os públicos interessados possam opinar e se beneficiar 

com os resultados. A cocriação aumenta a legitimidade social das empresas e, 
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simultaneamente, expande o valor do negócio. Além disso, vai além da RSE ao 

transformar o próprio negócio de se fazer negócio, reunindo as várias partes 

interessadas no que poderia chamar de “ecossistemas sociais”. [...] A experiência 

humana não só se torna mais significativa para todos, como também, ao longo do 

processo, as competências empresariais são aprofundadas e se tornam mais 

sustentáveis. No final, os aspectos econômicos de todo o ecossistema são 

transformados, criando benefícios para todos os participantes (RAMASWAMY; 

GOUILLART, 2010a, p. 112-113). 

Augusto de Franco contrapõe muitas das afirmações de Prahalad, Ramaswamy e 

Gouillart, ao afirmar que responsabilidade social “ainda é um modo de tornar a empresa mais 

apta a enfrentar a concorrência nos novos tempos, sem mudar o que é fundamental: a sua 

estrutura e a sua dinâmica” (FRANCO, 2012, p. 18). Tal afirmação foi identificada na pesquisa 

de Vargas que avaliou como se desenvolvem as práticas sustentáveis na cadeia de fornecimento 

varejista perante 7 (sete) empresas fabricantes no Brasil e concluiu que práticas sustentáveis 

não são executadas nas organizações avaliadas  “sem ganhos econômicos, pressão de normas 

legais ou restrição ao acesso de matérias-primas” (VARGAS, 2016, p. 100). Paralelamente, 

Vargas identificou que o envolvimento entre as partes na cadeia, por meio de negociações 

ganha-ganha e compartilhamento de custos, é um caminho para se obter produtos mais 

sustentáveis a preços mais acessíveis.  

Franco vai critica também, diretamente, qualquer metodologia para cocriação. 

Nada de adotar metodologias com passos orientadores como aquela aparentemente 

tão simpática adotada pelo Design Thinking (em uma de suas versões): define, 

research, ideation, prototype, objectives, implement, learn (definir, pesquisar, idear, 

prototipar, objetivar, implementar e aprender). Tudo isso, que à primeira vista parece 

ajudar a orientar a atividade cocriativa das pessoas, na verdade atrapalha na medida 

em que restringe a liberdade de interagir (FRANCO, 2012, p. 37). 

Ele fundamenta tal argumento no princípio da liberdade e, portanto, imprevisível dos 

movimentos em rede.  

Para que um conjunto de pessoas assuma um mesmo propósito – válido para efeitos 

de articulação de rede – é necessário que cada pessoa decida interagir por si mesma. 

[...] Trata-se, sim, de um processo consensual, mas não forçado pela aplicação de 

algum artifício “pedagógico” ou por qualquer tipo de “facilitação” profissional (nos 

quais os chamados facilitadores ou mediadores lançam não se suas “técnicas” para 

conduzir – ainda que docemente – as reuniões para um desfecho esperado pelo seus 

promotores e organizadores). [...] O chamado consenso não é, portanto, um 

mecanismo artificial de deliberação ou de regulação de conflitos, usado para passar a 

impressão de que todos estão de acordo com as propostas que queremos que eles 

estejam. É o resultado de um processo emergente, aberto, livre e, por conseguinte, 

com desfecho imprevisível. É por emergência que se forma uma rede e não pela 

imergência de um ímpeto organizador top down proveniente de alguma organização 

hierárquica (FRANCO, 2008, p. 136-137). 

Prahalad, Ramaswamy e Gouillart não criticam metodologias mas concordam com 

Franco (2012) ao entenderem que a cocriação é mais que uma atividade isolada ou atividade 

com um fim específico com um determinado público. 
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Um componente fundamental da transformação de uma organização em um 

empreendimento cocriativo é o grau em que a sua própria estratégia é cocriada. Uma 

estratégia eficaz requer a integração de múltiplas necessidades e perspectivas. [...] 

Uma estratégia cocriada reúne vários atores – empregados, clientes, entidades, 

reguladoras e outros públicos de interesse. (RAMASWAMY; GOUILLART, 2010a, 

p. 206). 

Ind e Coates, em 2013, no artigo “The meanings of co-creation”, identificaram que, o 

conceito de cocriação não pode ser atribuído totalmente a Prahalad e Ramaswamy já que o 

processo tem raízes no século XX. Citam Mary Parker Follett (1868 – 1933) como referência. 

Follet reconheceu a natureza holística da comunidade e avançou a ideia de "relações recíprocas" 

e defendeu o princípio do que ela chamou de "integração", ou compartilhamento de poder não-

coercitivo ("poder com" em vez de "poder sobre"), conforme observado por Metcalf e Urwick 

(2004). 

No estudo, Ind e Coates propõem que “a cocriação deve ser reconhecida ao reunir a 

psicoterapia, a ciência da gestão, a inovação e a inovação aberta, o design, a teoria literária e a 

prática da criatividade” (IND; COATES, 2013, p. 91, tradução nossa). A partir dessas vertentes, 

sugerem novas oportunidades de cocriação, conforme resumido no Quadro 10. 

 

 
Quadro 10 - Oportunidades de Cocriação 

Fonte: Adaptado de Ind e Coates (2013). 

 

Os autores concluem que quando essas novas oportunidades são combinadas, o 

conceito de cocriação se afasta de uma visão de criação de valor da empresa (domínio) para 

uma visão de colaboração, na qual os indivíduos colaboram uns com os outros para satisfazer 

as suas necessidades de socialização e significado, colocando as organizações em posição de 

igualdade, não de domínio. 
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A cocriação pode ser uma força de participação e de democratização que cria um 

sentido para todos, em vez de simplesmente uma técnica de investigação alternativa 

ou uma forma de criar valor através da cooptação das competências e da criatividade 

dos indivíduos. (IND; COATES, 2013, p. 92, tradução nossa ). 

Pombinho (2015) traz duas dimensões de cocriação de valor: a estrutural e a temporal: 

Na dimensão estrutural, é necessário explicar como cada parte gera valor à rede. 

Portanto, cada ator no perímetro de análise deve ser considerado viável e cada ator 

deve contribuir com valor para (outros componentes da) rede.[...] A dimensão 

temporal da cocriação de valor implica adaptação mútua para aumentar o valor criado 

para os atores envolvidos. Por exemplo, considere a possibilidade de melhorar o 

fornecimento contínuo de serviços nos contratos de serviço, levando em conta o 

feedback dos clientes. Quanto a este aspecto, nossa abordagem envolve 1) estabelecer 

e monitorar as propostas de valor mútuo ao longo do tempo e 2) identificar e agir 

sobre as observações. (POMBINHO, 2015, p. 104-105). 

Ramaswamy (2009) explica que para criar valor, as organizações precisam instituir 

práticas e os princípios de cocriação em toda a organização, usando experiências de 

engajamento de indivíduos e comunidades como a nova base de criação de valor. 

A compreensão dos papéis de todos os tipos de cocriadores no ecossistema, e agindo 

em tempo real em resposta às necessidades e desejos mutáveis dos clientes e dos 

stakeholders, é o trabalho de todos os gerentes, que devem ter uma profunda 

compreensão da ampla (intenção estratégica) da empresa, compreendendo a relação 

entre seus empregos específicos e a estratégia da empresa em geral, monitorando 

continuamente as experiências de clientes, partes interessadas, parceiros e 

funcionários e todos os outros participantes no ecossistema de cocriatividade e 

ajustando continuamente suas ações como demandam as mudanças demandas  exigido 

por mudanças na natureza do valor cocriado (RAMASWAMY, 2009, p. 36-37, 

tradução nossa). 

Com base no uso dos autores dos termos cocriação, coprodução e cocrição de valor 

quase como sinônimos, focados sempre no seu objetivo maior, que é o valor compartilhado, 

para fins desse estudo, ao apresentar o termo cocriação, entende-se, resumidamente, como a 

verificação conjunta de problemas e soluções para criação de valor compartilhado. 

 

2.2.4 Metodologias e Ferramentas para Cocriação 

 

Apesar do pensamento de Franco (2008) que qualquer metodologia cocriativa restringe 

a liberdade, liberdade esta considerada pelo autor fundamental para o processo cocriativo, 

muitas metodologias vêm sendo utilizadas pelas organizações e estudadas pelo meio 

acadêmico.  A maioria das metodologias foram criadas com o intuito de atenderem algumas 

premissas fundamentais do próprio processo cocriativo de Prahalad e Ramaswamy (2004b) e 

Ramaswamy e Gouillart (2010a), como o estabelecimento do diálogo transparente a partir do 

compartilhamento de expectativas. Cabe ressaltar, por outro lado, que todos autores valorizam 

processos contínuos de cocriação, ainda que não deixam de exemplificar casos de cocriação 
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estanques. Desta forma, as metodologias e ferramentas para cocriação são apresentadas nesse 

estudo com intuito materializar a prática, ainda que não se limitem a elas. Para facilitar a 

compreensão desse estudo, ao mencionar “metodologia”, a intenção é referenciar métodos 

desenvolvidos com início, meio e fim, para a prática de uma atividade de cocriação e, ao 

mencionar “ferramenta”, a intenção é referenciar qualquer fragmento de atividade ou 

plataforma que venha a contribuir para a atividade cocriativa. Ao desejar falar de ambos, será 

utilizado o termo “técnicas”. 

Esse levantamento foi realizado para auxiliar a construção de resposta aos objetivos da 

pesquisa, desta forma, o levantamento bibliográfico relativo às técnicas foi feito com o intuito 

de compreender cada processo e seus resultados. Por isso foram selecionados documentos que 

trouxessem mais informações a esse respeito e não os que explicassem sua origem ou 

contestassem o real criador de cada técnica. 

 

2.2.4.1 Metodologias para Cocriação  

 

As metodologias para cocriação, nesse estudo, são todas e quaisquer técnicas 

objetivam aplicar um trabalho colaborativo desde sua concepção até a obtenção de resultados.  

 

2.2.4.1.1 Design Thinking 

 

O Design Thinking (DT) é provavelmente o mais conhecido método de cocriação. Ao 

pesquisar na base Scopus (17/12/2016) o termo “design thinking” são encontrados 1.716 

documentos. 

 

 
Gráfico 1 - Design Thinking - Número de Documentos Publicados por Ano 

Fonte: Pesquisa Scopus (17 dez. 2016). 
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Apesar de se observar publicações desde 1954, é nos anos 2000 que o tema toma corpo. 

Os documentos mais citados na pesquisa dizem respeito ao artigo “Engineering design thinking, 

teaching, and learning” (DYM et al., 2005) com 988 citações, que trata do aspecto pedagógico 

do tema na engenharia, focando a pesquisa na aprendizagem baseada em projetos, o artigo 

“Design Thinking”, (BROWN et al., 2008) com 540 citações e o livro “Sketching User 

Experiences: Getting the Design Right and the Right Design” (BUXTON, 2007) com 509 

citações.  

No artigo de Brown, Design Thinking (DT) pode ser definido como 

uma disciplina que utiliza a sensibilidade do designer e métodos para combinar as 

necessidades das pessoas com o que é tecnologicamente viável e que uma estratégia 

de negócios viável pode converter em valor de cliente e oportunidade de mercado 

(BROWN et al., 2008, p. 2, tradução nossa). 

Sobre a metodologia, Brown explica que o processo pode ser meio caótico para quem 

o vivencia pela primeira vez, mas depois passa a fazer sentido. Todo o processo é baseado na 

experiência do usuário, no compartilhamento de processos e na prototipagem, conforme o autor 

explica em seu livro “Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das 

velhas ideias”. 

A disposição e até a aceitação empolgada das restrições constituem o fundamento do 

design thinking. O primeiro estágio do processo de design costuma referir à 

identificação das restrições mais importantes e à definição de critérios para sua 

avaliação. As restrições podem ser mais bem visualizadas em função de três critérios 

sobrepostos para boas ideias: praticabilidade (o que é funcionalmente possível num 

futuro próximo); viabilidade (o que provavelmente se tornará parte de um modelo de 

negócios sustentável); e desejabilidade (o que faz sentido para as pessoas). (BROWN 

et al., 2010, p. 18, tradução nossa). 

O processo de DT é representado por Brown (2008) em três etapas: inspiração 

(circunstância do problema e/ou oportunidade que motivam a busca de soluções, de mudança), 

ideação (brainstorming, geração, desenvolvimento e teste de ideias que podem levar a soluções) 

e implementação (modelo de negócio e verificação de resultados para novo projeto), conforme 

pode ser observado na Figura 10. 
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Figura 10 - Design Thinking 

Fonte: BROWN (2008). 

 

Para ser um design thinker, segundo Brown, você não precisa ser um estudante de 

design, mas algumas características são importantes para o resultado. As características 

associadas ao design thinker são: 

 

 
Quadro 11 - Características do Thinker 

Fonte: Adaptado de Brown (2008). 

 

Para compreender como deve se pensar ao trabalhar com o Design Thinking é 

necessário entender como funciona o pensamento convergente e divergente (BRUSSI, 2015). 

1.Inspiração

2.Ideação

3.Implementação
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Brown (2010) utiliza o pensamento divergente e convergente no processo de DT, como um 

funil, sendo a parte mais larga as oportunidades e a mais estreita a solução (ou escolha). A 

Escola Design Thinking apresenta a representação gráfica desse processo divergente e 

convergente na forma da Figura 11, lembrando que, apesar de apresentado de forma linear, o 

processo é metamorfo e contínuo (ESCOLA DESIGN THINKING, 2016). 

 

 
Figura 11 - O processo do Design Thinking 

Fonte: ESCOLA DESIGN THINKING (2016). 

 

Ao estudar o processo, Bonini concluiu que a pesquisas de aprofundamento na fase de 

inspiração são fundamentais pois respresenta um dos “fatores-chave para o design centrado no 

usuário, ponto de partida para a origem do modelo” e “que a elaboração de protótipos na fase 

de ideação é uma das principais características do DT, o que traz ganhos em agilidade e 

criatividade para o desenvolvimento das soluções” (BONINI; SBRAGIA, 2011, p. 22). 

Por outro lado, Bonini (2011, p. 22) alerta que “os métodos utilizados não oferecem 

confiança para a organização sobre a capacidade do modelo em detectar e atuar proativamente 

no desdobramento de seus desafios estratégicos” e que o modelo não garante viabilidade 

técnica, mercadológica e financeira das soluções, podendo prejudicar a implantação. 

 

2.2.4.1.2 Investigação Apreciativa 

 

A Investigação Apreciativa (IA) é uma metodologia de mudança organizacional 

focada na qualidade, no positivo, e não no problema a ser resolvido. Talvez isso seja um dos 

aspectos que mais a diferencia do DT. 
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A Investigação Apreciativa é a busca colaborativa e evolutiva em conjunto pelo 

melhor que existe nas pessoas, nas suas organizações e no mundo que as rodeia. Ela 

envolve a descoberta do que dá “vida” a um sistema vivo quando ele é mais eficiente, 

vibrante e construtivamente capaz em termos econômicos, ecológicos e humanos. A 

IA envolve a arte e a prática de formular perguntas que fortaleçam a capacidade do 

sistema de assimilar, prever e realçar o potencial positivo. A investigação é 

mobilizada através da criação da “pergunta positiva incondicional”, que sempre 

envolve centenas ou milhares de pessoas. As intervenções da IA focalizam-se na 

velocidade da imaginação e novação – em vez de diagnósticos negativos, críticos e 

espiralados geralmente usados nas organizações. Os modelos de descoberta, sonho, 

planejamento e futuro vinculam a energia do núcleo às mudanças que jamais se 

pensou fossem possíveis (COOPERRIDER et al., 2008. p. 19). 

A processo de IA se inicia com a escolha de um tópico afirmativo, para então se dar o 

ciclo 4-D, compostos pelas fases da Descoberta, Sonho, Planejamento e Futuro, conforme 

demonstra a Figura 12. 

 

 
Figura 12 - O Ciclo de 4-D da Investigação Apreciativa 

Fonte: COOPERRIDER et al. (2008, p. 22). 

 

A fase da Descoberta é a fase de levantamento de informações, da investigação 

propriamente dita. Na metodologia, a fase passa por etapas que envolvem a identificação dos 

interessados (aqueles que têm direito adquirido ou têm alto impacto sobre a organização), a 

criação da pergunta apreciativa cativante e do guia de entrevistas, coleta e organização dos 

dados, condução das entrevistas e extração de sentido a partir dos dados da investigação. O 

grande diferencial de outras metodologias de pesquisa é que a IA foca em levantar informações 

sobre o que motiva as pessoas, no positivo, no criativo, no inventivo, no que encanta, no que 

gera valor, nos aprendizados passados e no que tem potencial para reverberação positiva no 
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futuro. Já a fase do Sonho engloba o passo de compartilhar histórias positivas, identificar temas 

comuns e a criação de um sonho compartilhado (COOPERRIDER et al., 2008). 

A fase de Planejamento é quando o trabalho passa a ser construído para o sonho se 

tornar realidade. Nessa fase, são escolhidos os elementos principais a serem trabalhados, as 

relações internas e externas desses elementos, identificar temas e estabelecer diálogos e por fim 

anotar proposições provocativas. Dentre algumas diferenças entre “anotar proposições 

provocativas” e propor uma ação de planejamento comum, está o fato de na IA a ação ser focada 

em ampliar, desafiar ou interromper o status quo, estar fundamentada na história coletiva e ser 

desejada conjuntamente. Por fim, a fase de Futuro consiste em garantir que o sonho possa ser 

realizado, a partir da declaração pública das ações pretendidas e o apoio da organização em 

todos os níveis (COOPERRIDER et al., 2008). 

França et al. (2009), no artigo “Diretrizes para Implantação de Estratégias Sustentáveis 

em Organizações”, concluem “que utilizar apenas as metodologias tradicionais para 

implantação da sustentabilidade não atende a diversidade deste conceito e as características 

específicas de cada empresa” (FRANÇA et al., 2009, p. 158) e que, com intuito engajar as 

partes interessadas, promovendo o diálogo, a investigação apreciativa “viabiliza em curto 

tempo o levantamento dos temas e dos objetivos para orientar as organizações rumo à 

sustentabilidade” (FRANÇA et al., 2009, p. 168). 

 

2.2.4.1.3 Dragon Dreaming 

 

Desenvolvido por John Croft, o Dragon Dreaming (DD) é uma metodologia que foi 

criada para a constituição de vilas e comunidades comprometidas com o desenvolvimento 

sustentável. Hoje em dia tal método já vem sendo utilizado com outros propósitos cocriativos. 

Similar à IA, o DD também traz 4 dimensões em sua configuração: sonhar, planejar, realizar e 

celebrar (DRAGON DREAMING BRASIL, 2014), conforme ilustra a Figura 13. 

 



61 

 
Figura 13 - A Roda do Dragon Dreaming 

Fonte: Dragon Dreaming Brasil (2014, p. 13). 

  

Assim como a IA, a metodologia busca, nas prioridades e valores do indivíduo, o sentido de 

coletividade. 

Dragon Dreaming surgiu a partir do trabalho e da prática da Fundação Gaia da 

Austrália Ocidental, onde foi usado para ajudar grupos de todos os tipos a descobrir 

ferramentas para a criação de projetos extremamente bem sucedidos e para determinar 

onde poderiam ocorrer bloqueios aos projetos e como superá-los. Ao longo da buscar 

por maior efetividade de ações dos movimentos sociais e ambientalistas, foi sendo 

testado e aprimorado no fluxo do ativismo socioambiental. Não é apenas uma 

metodologia, mas um sistema integrado embasado em uma ética que promove o 

crescimento pessoal, a formação de comunidades de apoio mútuo e o serviço à Terra 

(DRAGON DREAMING BRASIL, 2014, p. 1). 

A metodologia utiliza ferramentas como, por exemplo, o que chamam de “escuta 

profunda”, a fim de haver um diálogo mais transparente para estabelecer grande empatia. Essa 

escuta também facilita a “comunicação carismática”, que aqui nesse estudo também é chamada 

de Comunicação Não-Violenta (CNV). O engajamento dos participantes é iniciado com esse 

processo de empatia e deflagrado com diálogos abertos que envolvem questões como: “O que 

esse projeto precisa ter, para que depois você possa dizer que essa foi a melhor forma que você 

já investiu seu tempo?” (DRAGON DREAMING BRASIL, 2014, p. 15). 

A cocriação começa quando é dado início ao processo de sonhar: 

Há um processo no Dragon Dreaming pelo qual um sonho individual pode se tornar 

um sonho coletivo. Este processo é chamado de Círculo dos Sonhos e é importante 

porque muda a energia e gera comprometimento do grupo. A criatividade pode ser 

maximizada e a sabedoria coletiva pode produzir sua mágica somente quando é 

permitido que se amplie o sonho de um individuo para o sonho coletivo (DRAGON 

DREAMING BRASIL, 2014, p. 11). 
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Uma das diferenças da IA, é que o escopo do projeto do DD emerge do próprio grupo. 

Enquanto que o ponto de partida da IA é um tópico afirmativo, o ponto de partida do DD, é o 

valor individual colocado abertamente ao grupo a fim de se desenvolver o sonho. Ele se 

configura não a partir de um ponto negativo (um problema, como é o caso do DT) ou de um 

ponto positivo (tópico afirmativo, como é o caso da IA), mas de valores individuais que 

emergem com empatia em prol de um sonho coletivo. 

 

2.2.4.1.4 Teoria U e Prototyping 

 

A Teoria U é um framework de liderança e mudança baseado na consciência, conforme 

apresentado do site do Presencing Institute (https://www.presencing.com). Scharmer e Kaufer 

(2014) explicam por qual motivo criamos coletivamente resultados que ninguém quer. Ele 

explica que o indivíduo vive a tensão de dois campos, um destrutivo e outro construtivo. 

Não somos um, mas em geral somos divididos em dois. Por vezes atuamos tendo em 

vista a nossa mais elevada possibilidade futura (presencing), mas volta e meia 

perdemos a noção e ficamos presos em antigos padrões de recuperação 

(ausenciamento). Sentimos essa natureza frágil da realidade atual não apenas nos 

relacionamentos pessoais como também no âmbito da mudança e do desenvolviment 

global. Ficamos divididos entre esses dois campos e precisamos aprender a nos 

enraizar mais profundamente no campo do presencing. 

A realidade social surge continuamente da inter-relação dessas duas forças: o campo 

do presencing, que possibilita a cocriação a partir de um nível mais profundo de 

humanidade e intenção, e o campo do ausenciamento, que, por meio do nosso ponto 

cego de não conscientização, nos aprisiona em padrões de destruição e autdestruição 

(SCHARMER; KAUFER, 2014, p. 26). 

Scharmer e Kaufer (2014) apresentam graficamente como se dá o processo de 

ausenciamento e o da cocriação, sendo que essa última, em sua forma, dá o nome à teoria 

(Teoria U), conforme demonstra a Figura 14. 
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Figura 14 - Os espaços sociais da criação coletiva (presencing) e da destruição (ausenciamento) 

Fonte: Scharmer e Kaufer (2014, p. 26). 

 

O processo de cocriação da Teoria U é muito mais que uma metodologia pontual com 

início, meio e fim, pois apresenta uma série de ferramentas que atuam na mudança 

comportamental de indivíduos e sociedade. Tais ferramentas ajudam as pessoas a percorrerem 

a jornada do U, que possuem 3 (três) principais movimentos: 

 Descida: é nessa fase que as ferramentas de Listening são utilizadas (conforme já 

explanado), na qual é interrompido o antigo processo de recuperação 

(downloading), quando nos confrontamos com a “voz do julgamento” (VoJ: 

fechando a mente aberta), a “voz do cinismo” (VoC: fechando o coração aberto) e 

a “voz do medo” (VoF: fechando a vontade aberta). 

 Parte inferior do U: momento de se retirar e refletir sobre tudo que aprendeu a partir 

de um profundo local de escuta. 

 Subida: fase que se explora o mundo fazendo, desenvolvendo um protótipo, 

pequeno, rápido e espontâneo, gerando rapidamente o feedback de todos os 

stakeholders mais importantes e permitindo ajustes e evolução da ideia. 
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O processo de prototipagem (Prototyping), que materializa a cocriação, “é um mini U 

em si mesmo e segue os três estágios de Co-Sensing, Co-Inspiring e Co-Creating” 

(PRESENCING INSTITUTE, 2009). 

Passo 1: Esclarecer intenção (formar um núcleo comprometido equipes que realmente se 

preocupam com a finalidade do protótipo) 

Passo 2: Explorar a perspectiva do usuário, do stakeholder ou da pessoa que será servida pelo 

protótipo. Quanto mais longa e concreta for esta exploração, melhor. 

Passo 3: Fazer um brainstorm de ideias (na qual podem ser utilizadas notas em pequenos blocos 

multicoloridos de papel adesivo.  

Passo 4: Selecionar o projeto a partir das seguintes perguntas: 

1. É relevante? = Importante para todas as partes interessadas envolvidas 

individualmente (para a pessoa envolvida), institucionalmente (para as organizações 

envolvidas) e socialmente (para as comunidades envolvidas); 

2. Está certo? = Certo em tamanho e escopo. Para estar certo em escopo, o microcosmo 

do desafio é representado ou refletido no protótipo e trata a causa raiz do desafio 

abordado, não seus sintomas. Para estar certo em tamanho, precisa ter as dimensões 

corretas, adequadas à necessidade para se obter feedback com rapidez.  

3. É revolucionário? = Novo, com possibilidade de mudar (alguns dos) problemas de 

raiz no sistema.; 

4. É rápido? = Precisa ser possível executá-lo rapidamente, deve ser capaz de 

desenvolver experiências de imediato, a fim de ter tempo suficiente para obter feedback 

e adaptar (e assim evitar a paralisia de análise); 

5. É difícil? = Precisa ser possível de aplicar em pequena escala, localmente. 

6. É relacionalmente eficaz? = Aproveita os pontos fortes, competências e 

possibilidades das redes e comunidades existentes; 

7. É replicável? = Reprodutibilidade, capacidade de o projeoto crescer. No contexto da 

prototipagem, este critério favorece abordagens que ativam a participação e a 

propriedade locais e excluem aquelas que dependem de infusões maciças de 

conhecimento externo, capital e propriedade. 

Passo 5: Depois de ter selecionado ideias-chave para iniciativas de prototipagem, formar uma 

equipe central para cada um deles. Se necessário, trazer novas pessoas para complementar as 

competências existentes. Nesta fase, muitas vezes é melhor levar outra viagem de detecção para 

os lugares e parceiros de maior potencial que você deseja conectar-se em sua iniciativa de 

prototipagem (processo iterativo). 
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Passo 6: Compartilhar tudo que foi aprendido e, depois, passar para um período de calma e 

profunda reflexão. Permitir que o conhecimento interior surja e volte a compartilhar.  

Passo 7: Cristalizar os resultados do Co-Sensing e Co-Inspiring e recriar a ideia de 

prototipagem. 

Passo 8: Evoluir seu protótipo criando um pequeno exemplo vivo rapidamente e então aprender 

com o feedback. Estar sempre em diálogo com o Universo e continuar a iterar. 

 

2.2.4.1.5 Living Lab 

 

Living Lab (LL) é um ecossistema investigação e inovação aberta, em geral localizado 

em um território específico, envolvendo uma grande diversidade de partes interessadas, como 

as comunidades de utilizadores, desenvolvedores de soluções, laboratórios de pesquisa, 

autoridades locais e decisores políticos, bem como investidores (VÉRILHAC et al., 2012). O 

objetivo do LL é envolver comunidades de usuários finais em numa fase inicial do processo de 

inovação para avaliar os impactos das mudanças e, possivelmente, envolvê-los em atividades 

cocriativas. Desta forma, assim como a rede social, o LL é uma plataforma, uma interface para 

a cocriação. Portanto, o LL não é uma metodologia cocriativa em si mesma e pode usar outras 

metodologias de abordagem de experimentação (SCHAFFERS, 2011a).  

Segundo Stahlbröst e Holst (2012) não há um conceito unânime para LL, podendo ser 

entendido como uma metodologia, uma organização, um sistema, uma arena, um ambiente e / 

ou uma abordagem de inovação sistêmica. A European Network of Living Labs (ENOLL, 

1999) define os Living Labs (LLs) como “ecossistemas de inovação abertos centrados no 

utilizador, baseados na abordagem sistemática de cocriação de utilizadores, integrando 

processos de investigação e inovação nas comunidades e contextos da vida real” e 

complementam que os LLs têm elementos comuns, mas várias implementações diferentes 

(ENoLL - European Network of Living Labs). O Manual da Metodologia Living Lab (“Living 

Lab Methodology Handbook”) traz como melhor tradução do conceito, a combinação de dois 

fatores: um ambiente (meio, arena) e uma abordagem (metodologia, abordagem de inovação). 

Explica ainda que o LL tem como foco central a inovação e que, para sua materialização, exige 

infraestrutura, mecanismo de gestão, tecnologia de informação, pesquisa e abordagem e 

participação de parceiros e usuários (STAHLBRÖST; HOLST, 2012). 

Para a ENoLL, os elementos comuns dos LLs são: envolvimento ativo de usuários, 

configuração de vida real, participação multi-stakeholder, utilização de métodos variados e 

cocriação. 
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Tanto no Manual da Metodologia Living Lab, como no documento da ENoLL 

“Introducing ENoLL and its Living Lab community” observam-se os seguintes pontos chave 

em seu processo: 

 VALOR: entender necessidades e motivações, bem como como essas necessidades 

podem ser satisfeitas por uma inovação, para ser capaz de criar valor para clientes 

e usuários. 

 INFLUÊNCIA: ver os usuários como parceiros ativos e competentes e especialistas 

no assunto.  

 SUSTENTABILIDADE: incluir aspectos econômicos, ambientais e sociais. 

 ABERTURA: abrir os seus processos de inovação. 

 REALISMO: realizar as atividades de inovação de forma realista, natural e real. 

(STAHLBRÖST; HOLST, 2012; ROBLES, 2015). 

 

O mesmo Manual da Metodologia Living Lab cita ainda a metodologia FormIT, que, 

de forma geral, inclui as etapas de planejamento e comercialização, sendo que a de 

planejamento é dividida em 3 ciclos evolutivos: 

1) Desenho do projeto (apreciar oportunidades, desenvolver conceitos, avaliar a 

utilidade) 

2) Prototipagem (apreciar oportunidades, desenvolver protótipos, avaliar a 

usabilidade) 

3) Desenho da inovação (apreciar oportunidades, desenvolver inovação, avaliar a 

experiência do usuário). 

  

2.2.4.1.6 Tecnologia de Espaço Aberto 

 

Harrison Owen é o nome associado à Tecnologia de Espaço Aberto (TEA), ainda que 

ele não identifique a técnica como de sua propriedade (OWEN, 2003), mas como o resultado 

de um projeto colaborativo. Comumente utilizada para facilitar a troca de informações e 

construção de soluções para assuntos complexos e potencialmente conflitantes em grandes 

grupos, a TEA se mostra uma possível metodologia para a cocriação, podendo ser pouco útil 

quando alguém em posição elevada “acha” que já conhece a resposta para o problema. É 

também uma metodologia que costuma sempre funcionar, ainda que ocasionalmente alguns 

possam não gostar do comportamento gerado nas pessoas, devido à sua dinâmica, como sinergia 

e automotivação. Porém a técnica não deve ser usada por seu processo, mas por uma intenção 
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de resultados, tendo em vista que tem como função lidar com um assunto real de negócios 

(conceituando assunto e negócios e forma bem ampla). Sendo assim, foco e clareza no propósito 

são essenciais para a atividade (OWEN, 2003).  

Quanto ao grupo a ser envolvido, a TEA recomenda envolver os interessados no tema, 

ou seja, a seleção seria, na verdade, uma auto seleção voluntária. Caso pessoas fundamentais 

não estiverem interessadas, Owen (2003) indica que a tarefa não será cumprida enquanto elas 

não estiverem interessadas (ou talvez elas não sejam tão fundamentais assim). A TEA já foi 

utilizada, de forma presencial, em grupos de até 5.000 (cinco mil) pessoas. Com a internet e 

novas aplicações, é possível que esse número possa ser expandido ainda mais. A questão é 

sempre verificar quantos são necessários para a tarefa e partir para o convite. O convite pessoal 

pode ser importante especialmente em casos que o convidado não percebeu a relevância do 

tema para si. Portanto, o convite deve dar informações necessárias, especialmente quanto ao 

propósito, não necessitando dar maiores explicações quanto ao processo. Quanto ao tempo para 

a atividade, vai depender do tema em questão, porém, menos de 1 (um) dia, possa vir a ser 

frustrante. O TEA pode ser usado com outras técnicas, desde que preservados seus princípios. 

Como apoio, requer espaço físico e suprimentos (fita adesiva, canetas marcadoras, quadro com 

suporte, blocos de recados autocolantes), alimentação disponível e computadores para 

construção de relatórios. Cartazes, além de motivadores, são fundamentais para processo. O 

gestor do local da atividade precisa conhecer um pouco do processo, evitando assim algum 

estranhamento tendo em vista que o encontro pode não ser realizado de forma muito ortodoxa 

(OWEN, 2003). 

A TEA tem 4 (quatro) princípios: quem vier é a pessoa certa; o que quer que aconteça 

é a única coisa que poderia ter acontecido; a hora que começar é a hora certa; e quando acabar, 

acabou (OWEN, 2003). Similar às Práticas Circulares, a TEA também coloca as pessoas em 

círculos, de forma a provocar o diálogo. A atividade inicia com o anfitrião dando as boas vindas, 

seguido de uma etapa de observação dos participantes (uns com os outros), do conhecimento 

do tema e do processo, que inclui a criação do quadro de avisos da comunidade. Nesse momento 

o espaço é aberto para quem tiver assunto ou oportunidade que tenha paixão genuína, 

relacionada ao tema, se expressar pegando um papel no centro do círculo, escrevendo um título 

e seu nome. Os participantes são convidados a trazer aquilo que realmente o faria se 

responsabilizar pessoalmente para que fosse feito. Após escrever, fala em voz alta no centro do 

círculo (“meu assunto é.... e meu nome é...”) e o gruda na parede. Cada tema é afixado em um 

espaço em uma grande agenda na parede, com data, horário e local e é criada uma grande agenda 

colaborativa. Por fim, é hora de “abrir o mercado da aldeia”, quando cada integrante indicará 
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na agenda quais as reuniões deseja participar. Baseado na “única lei”: a lei dos dois pés, ou seja, 

“se durante o andamento de uma reunião, qualquer pessoa encontrar-se em uma situação na 

qual não esteja nem aprendendo nem contribuindo, deve usar seus dois pés e ir para algum lugar 

mais produtivo” (OWEN, 2003, p. 97). O facilitador indica também que os participantes 

poderão se comportar como “abelhões” ou “borboletas”. “Abelhões são aquelas pessoas que 

aplicam a liberdade da lei muito seriamente e usam seus dois pés, esvoaçando constantemente 

de reunião para reunião” (OWEN, 2003, p. 99). Sua grande contribuição é a “polinização” que 

fazem de um grupo para o outro. Existem também as “borboletas” que não vão a reunião 

nenhuma e, portanto, em geral, fazem pouca coisa e essa é sua contribuição. De vez em quando, 

no pátio, em silêncio, alguém para junto a uma “borboleta” e pode ocorrer uma conversação 

(OWEN, 2003).  

Como produto, cada reunião gera um relatório. Os relatórios são agrupados e cópias 

deles são distribuídas de forma que todos tenham acesso a todos os conteúdos.  Após lerem, 

cada um faz sua priorização individual em forma de votação. Assuntos não priorizados poderão 

ser associados a outros na etapa de convergência, tendo em vista que facilmente os assuntos 

estão correlacionados. Assim, em cada um dos temas é colocado “temas associados” e “ações 

a serem tomadas”. Por fim, o resultado será: temas de interesse identificados e priorizados; 

relato das discussões dos temas executados; temas associados convergidos; e próximas etapas 

sugeridas. Ao final da TEA é feita uma cerimônia de encerramento (OWEN, 2003). 

 

2.2.4.2 Ferramentas para Cocriação 

  

As ferramentas para cocriação, nesse estudo, são todas e quaisquer técnicas ou 

plataforma que possam ser parte integrante de um processo cocriativo. São técnicas que 

auxiliam o trabalho colaborativo, o diálogo,  a participação ou até mesmo a cultura da empresa, 

em prol de uma cocriação contínua. 

 

2.2.4.2.1 Comunicação Não-Violenta 

 

A Comunicação Não-Violenta (CNV) não está classificada como metodologia de 

cocriação no âmbito desse estudo, mas será tratada como ferramenta, ainda que possa 

representar mais que isso sob outras óticas. Isso porque ela se apresenta mais como um 

comportamento, um valor traduzido na forma de se comunicar que estimula o diálogo 

construtivo.  



69 

O primeiro documento publicado encontrado na base Scopus (pesquisa feita em 

17/11/2016) sobre CNV é de 1998, de Marie Claire Rosenberg e Pascale Molho, “Nonviolent 

(empathic) communication for health care providers”, e que faz referência ao autor Marshall 

B. Rosemberg, ao se referir ao conceito. Marshall, no livro “Comunicação não-violenta: 

técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais” detalha o processo. 

A CNV se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a 

capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. [...] A CNV 

nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. 

Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se 

respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência do que estamos 

percebendo, sentindo e desejando. Somos levados a nos expressar com honestidade e 

clareza, ao mesmo tempo que damos aos outros uma atenção respeitosa e empática. 

(ROSEMBERG, 2006. p. 21-22). 

O processo da CNV possui 4 componentes em forma de um passo a passo para o 

estabelecimento de uma comunicação assertiva: observação, sentimento, necessidades e pedido 

(ROSENBERG, 2006. p. 25), conforme pode ser observado no Quadro 12. 

 

 
Quadro 12 - Componentes da CNV 

Fonte: Adaptado de Rosemberg (2006). 
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A empatia, transparência e confiança aparecem em muitas das metodologias 

cocriativas citadas nesse estudo. Sendo assim, a CNV vem colaborar nesse processo, sendo 

vista aqui como uma ferramenta que ajuda os cocriadores em focar seu diálogo em uma 

comunicação inclusiva, colaborativa e produtiva, deixando generalizações e julgamentos de 

fora da conversa. 

Primeiramente, observamos o que está de fato acontecendo numa situação: o que 

estamos vendo os outros dizerem ou fazerem que é enriquecedor ou não para nossa 

vida? O truque é ser capaz de articular essa observação sem fazer nenhum julgamento 

ou avaliação - mas simplesmente dizer o que nos agrada ou não naquilo que as pessoas 

estão fazendo. Em seguida, identificamos como nos sentimos ao observar aquela ação: 

magoados, assustados, alegres, divertidos, irritados etc. Em terceiro lugar, 

reconhecemos quais de nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que 

identificamos aí (ROSEMBERG, 2006. p. 25). 

A CNV não é apresentada por Rosemberg com associação a uma metodologia 

cocriativa, porém na sua funcionalidade pode-se observar o quanto ela pode ser benéfica para 

qualquer processo cocriativo, tendo em vista que estimula o diálogo construtivo, conforme 

aponta o autor: 

Todos pagamos caro quando as pessoas reagem a nossos valores e necessidades não 

pelo desejo de se entregar de coração, mas por medo, culpa ou vergonha. Cedo ou 

tarde, sofreremos as consequências da diminuição da boa vontade daqueles que se 

submetem a nossos valores pela coerção que vem de fora ou de dentro. Eles também 

pagam um preço emocional, pois provavelmente sentirão ressentimento e menos 

autoestima quando reagirem a nós por medo, culpa ou vergonha. Além disso, toda vez 

que os outros nos associam a qualquer desses sentimentos, reduzimos a probabilidade 

de que no futuro venham a reagir compassivamente a nossas necessidades e valores. 

(ROSEMBERG, 2006. p. 39). 

Um dos 19 artigos encontrados na pesquisa consiste no documento recente de 

MUSEUX et al. (2016) que, em 2013, avaliou os efeitos do treinamento em CNV em duas 

equipes interprofissionais. Apesar de alguns resultados não indicarem melhoria na competência 

de comunicação, observou-se que, como competência individual houve melhorias na 

colaboração centrada no paciente e no esclarecimento de papéis, enquanto que os resultados de 

competência de grupo foram relativos à capacidade das equipes em desenvolver um plano de 

ação compartilhada. (MUSEUX et al., 2016, p. 431-433). 

 

2.2.4.2.2 Redes Sociais 

 

As redes sociais, digitais ou não, são ferramentas que podem auxiliar o processo 

cocriativo pois, caso conduzidas como uma plataforma dialógica, podem contribuir para a 

continuidade do processo cocriativo. 

As redes sociais convertem, de fato, competição em cooperação, mas como resultado 

de sua dinâmica. [...] Ao favorecer a interação e permitir a polinização mútua de 
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muitos padrões de comportamento, o resultado do “funcionamento” de uma rede 

social é produzir mais cooperação. [...] As pessoas podem continuar querendo 

competir umas com as outras, porém, quando conectadas em uma rede, esse esforço 

não prevalece como resultado geral visto que, na rede, elas não podem impedir que 

outras pessoas façam o que desejam fazer nem podem obrigá-las a fazer o que não 

querem. Assim, a rede não é um instrumento adequado para alguém adquirir mais 

poder, que é sempre o poder de obstruir, separar e excluir (FRANCO, 2008, p. 112). 

Nesse estudo, vendo como ferramental, a rede social considerada é a digital, tendo em 

vista a amplitude conferida para um processo cocriativo. 

Embora as redes, em si, não tenham um propósito instrumental, pois que materializam 

um modo-de-ser coletivo [...] se quisermos articular uma rede com um propósito 

qualquer é necessário que tal propósito seja assumido por um conjunto de pessoas. 

(FRANCO, 2008, p. 112). 

Desta forma, como seria possível desenvolvermos uma rede com intuito de uma 

construção coletiva? Nesse sentido, Franco (2008) indica um passo a passo: 

 concessão de autonomia para um grupo inicial articular a rede desejada; 

 ter meta de indivíduos (1% do universo, sendo 50 o número mínimo); 

 convite pessoal do grupo inicial a partir do propósito; e 

 adesão voluntária. 

 

Já para animar a rede, o autor recomenda que hajam ações sistemáticas, repetitivas, 

iteradas em relação à finalidade inicial (tendo em vista que outras finalidades serão 

desenvolvidas pela própria rede em seu funcionamento). Os caminhos indicados para animação 

da rede são: 

 ter sempre campanhas e metas; 

 fornecer continuamente devolução ou retorno; 

 disponibilizar amplamente as informações; 

 estimular sempre a conexão ponto a ponto; 

 manter a articulação permanente; 

 permitir liberdade (inovação direcionada pela própria rede); e 

 produzir uma organização no processo bottom up. 

 

Por fim, o autor afirma que para a rede “acontecer” os conectados precisam redefinir 

suas “finalidades finais”, ou a resignificação coletiva. 

Se conseguirmos chegar até a esse ponto, no qual os conectados à rede, compondo 

uma comunidade de projeto, vão buscar sentido para o que estão propondo ou fazendo 

em um mesmo repositório coletivo de definições, premissas e argumentos, então 

estará estabelecida uma nova forma de ser-coletivamente. E a rede voluntariamente 
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articulada estará “acontecendo”, quem sabe conseguindo se comunicar com aquela 

rede que existe independentemente de nossos esforços organizativos. Se isso 

acontecer, teremos gerado um novo ente (ou melhor, desencadeado mais um processo) 

sustentável no mundo (FRANCO, 2008, p. 150). 

 

2.2.4.2.3  Listening 

 

 

Enquanto que a CNV foca no como se expressar, ainda que pautada pela também pela 

escuta, o Listening é a prática de ouvir de maneira profunda. O Presencing Institute, uma 

comunidade de pesquisa-ação baseada em conscientização que cria tecnologias sociais, tem em 

seu site (https://www.presencing.com) várias técnicas, criadas a partir de trabalhos conduzidos 

por Otto Scharmer e seus colegas, incluindo Joseph Jaworski e Peter Senge, no Massachusetts 

Institute of Technology (MIT). O conteúdo do instituto está relacionado à Teoria U, nesse 

trabalho classificada como metodologia de cocriação, a ser visto mais à frente. O instituto 

apresenta como níveis do Listening: 

 Nível 1 ou Downloading: é a escuta mais básica, pautada pelo julgamento habitual, 

que serve só para reconfirmar opiniões antigas, ou seja, são as conversas que 

estamos acostumados a ter no dia a dia 

 Nível 2 ou Factual: é a escuta que ocorre quando o indivíduo abre a mente para 

receber informações diferentes do outro, como um debate, como se estivéssemos 

ouvindo “de fora”, sem estarmos envolvidos, na qual defendemos nosso ponto de 

vista, podendo resultar em uma visão diferente ou ampliada 

 Nível 3 ou Empática: é a escuta que ocorre quando o indivíduo abre o coração, 

entramos em um diálogo com uma conexão emocional, na qual vemos a partir dos 

olhos de outra pessoa 

 Nível 4 ou Generativa: é a escuta que ocorre quando o indivíduo está com a 

“vontade aberta” (open will), conectado ao meio, aberto para o que quiser se 

manifestar por meio de cada um, entra em um processo generativo e libera a 

criatividade coletiva 

 

Para a prática ser uma atividade real, é recomendado que ao fim do dia seja feita uma 

auto avaliação sobre quanto foi dedicado para cada um dos níveis. Algumas ferramentas são 

apresentadas que contribuem para esse processo, como: Dialogue Interview, Entrevistas com 

Stakeholders e Sensing Journeys. O Dialogue Interview é uma ferramenta para iniciar um 
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diálogo generativo que permita a reflexão e o pensamento conjunto, podendo resultar em alguns 

insights para a criatividade coletiva. Já o Entrevistas com Stakeholders resultam em uma maior 

clareza a relevância do seu trabalho do ponto de vista de seus stakeholders, como eles avaliam 

seu valor criado e permite a identificação de barreiras e geração de ideias para melhoria do 

trabalho e relacionamento. Por fim, as Sensing Journeys permitem que os participantes 

percorram padrões de visão e escuta, entrando em uma perspectiva e experiência diferentes e 

relevantes, além de poder ajudar a construir relacionamentos com os stakeholders e obter uma 

perspectiva do sistema. 

 

2.2.4.2.4 World Café 

 

A ideia do World Café começou em 1995 quando Juanita Brown e David Isaacs (2010) 

iriam recepcionar um grupo 24 pessoas. A chuva torrencial impediu que a atividade prevista 

desse início no pátio da casa. Foi aí que Isaacs teve a ideia de colocar pequenas mesas e cadeiras 

no espaço interno disponível. O primeiro convidado ao chegar, Tomi Nagai-Rothe, afirmou que 

pareciam mesas de um café e pegou grandes folhas de papel e as colocou sobre as mesas, como 

toalhas. Juanita enfeitou-as com pequenos vasos de flores, Tomi colocou giz de cera nas mesas 

e finalizou com um cartaz “Welcome to the Homestead Café”, fazendo uma referência ao 

endereço da casa. Quarenta e cinco minutos depois de conversas, um dos membros, Charles 

Savage, desejando saber quais conversas estavam acontecendo nas outras mesas, sugeriu que 

houvesse troca de lugares, com a manutenção de 1 (um) membro em cada mesa, com intuito de 

transmitir a conversa anterior para o novo grupo que se formaria. As conversas foram ocorrendo 

com muito entusiasmo. Por fim, David pede ao grupo para encerrar suas conversas e se reunir 

em torno de um grande pedaço de papel mural que Tomi havia colocado no tapete no meio do 

chão da sala. Cada pequeno grupo foi convidado a colocar suas “toalhas” individuais ao redor 

e, em seguida, fazer um "tour" para observar padrões, temas e insights, gerando uma espécie 

de “inteligência coletiva”. 

O processo de café de alguma forma permitiu ao grupo ter acesso a uma forma de 

inteligência colaborativa que cresceu mais potente à medida que as ideias e as pessoas 

viajavam de mesa em mesa, criando novas conexões e polinizando suas diversas ideias 

(BROWN, 2010, p. 15, tradução nossa). 

O livro explora 7 (sete) princípios para a execução do World Café, ainda que a 

metodologia permita ser adaptado a muitas circunstâncias. O Café to GO! (THE WORLD 

CAFÉ COMMUNITY, 2002, p. 1-2) resume esses princípios: 
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1) Tenha Consciência do Propósito do World Café: A finalidade indica os participantes e os 

parâmetros. 

2) Crie um Espaço Receptivo e Hospitaleiro: Como o seu convite e o ambiente físico podem 

contribuir para criar uma atmosfera acolhedora, a fim de que os participantes sintam-se 

confortáveis para serem eles mesmos e estimulando a criatividade. 

3) Explore Perguntas Relevantes: Uma única questão ou diversas questões podem ser 

desenvolvidas para dar apoio a uma progressão lógica de descoberta. 

4) Estimule a Contribuição de Todos: Encorajar a todos os presentes a contribuir, permitindo 

também que qualquer um possa participar simplesmente ouvindo, se este é seu estilo ou 

vontade. 

5) Conecte Perspectivas Diversificadas: A riqueza da variedade de pontos de vistas é 

estimulada com a troca de lugares nas mesas e a conexão traz resultados inovadores e 

criativos. 

6) Escute os Insights: Ato de escutar em grupo e prestar atenção aos temas, padrões e insights 

e com a prática, se sente uma conexão do todo. 

7) Compartilhe as Descobertas: Conversação em plenária, oportunizando conectar os temas 

gerais (ou perguntas). 

 

2.2.4.2.5 Práticas Circulares 

 

Diferentemente do World Café, a mecânica das Práticas Circulares, ou simplesmente 

“Círculos”, está focada em um único grupo circular, conforme orienta Pranis e Boyes-Watson:   

Os Círculos de construção de paz têm sua origem na tradição dos círculos de diálogo, 

prática comum entre os povos indígenas da América do Norte, nos quais um bastão 

da palavra, passado de pessoa para pessoa consecutivamente em volta do círculo, 

regula o diálogo. A pessoa que está de posse do bastão da palavra tem a atenção total 

de todas as outras pessoas no círculo e podem falar sem serem interrompidas. O uso 

do bastão da palavra permite a expressão completa das emoções, a escuta profunda, a 

reflexão atenciosa e um ritmo sem pressa. Além disso, o bastão da palavra cria espaço 

para as pessoas que encontram dificuldade em falar quando estão em grupo. 

Incorporando tanto a sabedoria tradicional como o conhecimento contemporâneo, o 

processo do círculo também incorpora elementos dos processos modernos de 

construção de paz e construção de consenso (PRANIS; BOYES-WATSON, 2011, p. 

275). 

Assim como o World Café, o Círculo não é um processo rígido, porém possui um guia 

básico que auxilia o facilitador na aplicação da técnica e como o próprio nome diz, é organizado 

em forma de um círculo exato e possui um passo a passo conforme ilustrado na Figura 15. 
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Figura 15 - O Esboço do Círculo 

Fonte: Adaptado de Pranis e Boyes-Watson (2011, p. 47-50). 
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3 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

Este capítulo está dividido em seis seções, partindo da classificação da pesquisa, 

estratégia de pesquisa, método de revisão e análises bibliométricas, instrumento de pesquisa, 

critério e seleção da amostra, e, por fim, o tratamento dos dados.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA DA PESQUISA 

 

Marconi e Lakatos (2003) afirmam que a pesquisa constitui o caminho para se 

conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais e significa encontrar respostas para as 

questões propostas, utilizando modelos científicos. Gil (2002), vê a pesquisa como “o 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos”. Para Triviños (1987, p. 109): “o pesquisador parte de uma 

hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica, buscando 

antecedentes, mais conhecimentos para, em seguida planejar uma pesquisa descritiva ou de tipo 

experimental”.  

Segundo Marconi e Lakatos (2003) a escolha da metodologia científica está 

relacionada com o problema e a natureza do fenômeno estudado, o objetivo e questões 

envolvidas na pesquisa. Com isso, conforme Triviños (1987) a pesquisa pode ser classificada 

de acordo com: 

 A natureza: básica ou aplicada; 

 A abordagem do problema: quantitativa, qualitativa ou quali-quantitativa; 

 Os objetivos: exploratória, descritiva ou explicativa; 

 Os procedimentos técnicos: participante, pesquisa-ação, expost-facto, estudo de 

caso, levantamento, experimental, documental ou bibliográfica. 

 

Do ponto de vista da sua natureza essa pesquisa pode ser considerada Aplicada, pois 

conforme Silva e Menezes (2005), objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e 

dirigidos à solução de problemas específicos.  

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, seguindo orientações de Gray 

(2012, p. 183), optou-se pela utilização de métodos Qualitativo e Quantitativo. A priori, a 

pesquisa é qualitativa, pois ajuda a pesquisadora a superar concepções iniciais, revisa as 

estruturas teóricas adotadas anteriormente e oferece base para descrições e explicações muito 

ricas de contextos específicos (MILES; HUBEMAN, 1994). Em adição a isso, ajuda a descrever 
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a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis e possibilitar, 

em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades dos comportamentos dos 

indivíduos (RICHARDSON, 1999). Além disso, é quantitativa, pois objetiva a identificação 

das variáveis propostas pelo estudo a fim de relacionar as amostras e compará-las 

(CRESWELL, 2003) e trata os dados através de técnicas estatísticas como a mediana, 

frequências relativas, entre outras, que são amplamente usadas em estudos descritivos que 

procuram entender a casualidade entre os fenômenos (RICHARDSON, 1999). Assim, adotou-

se o modelo de pesquisa quali-quantitativa por se tratar de um estudo exploratório, que 

compreende a realização uma pesquisa Survey com especialistas em sustentabilidade e 

cocriação, buscando descobrir como a cocriação pode ser um mecanismo relevante para o 

desenvolvimento sustentável. Essa compreensão será feita através de um questionário 

estruturado, em que se analisará qualitativamente as metodologias mais utilizadas e os 

principais públicos envolvidos nos processos cocriativos, os temas de maior afinidade com o 

objetivo específico do processo cocriativo e os fatores de maior relevância para o sucesso dos 

processos cocriativos voltados para o desenvolvimento sustentável. E, para uma melhor 

compreensão dos dados, adotou-se o tratamento estatístico para as respostas das perguntas dos 

questionários, contrapondo seus resultados através da comparação entre as respostas e o estado 

da arte, o que justifica o método quantitativo (CAIADO, 2015).  

Do ponto de vista de seus objetivos, segundo Gil (2002), esta pesquisa pode ser 

classificada como Exploratória porque não se encontraram informações cientificamente 

produzidas que atendessem as necessidades da pesquisa proposta e tem como objetivo 

primordial desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, envolve levantamento 

bibliográfico e Survey; Descritiva, pois estabelece relações entre variáveis e envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação direta; explicativa, pois 

busca identificar as causas que contribuem para a ocorrência do fenômeno, pelo uso do método 

observacional, assumindo a forma de Pesquisa Experimental.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos (GIL, 2002), a pesquisa pode ser 

categorizada como: Bibliográfica, a partir de material já publicado, constituído principalmente 

de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet; 

Documental, elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico; e 

Levantamento, que envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer e procura ser representativo do universo definido e oferecer resultados caracterizados 

pela precisão estatística por meio da solicitação de informações à um grupo significativo de 
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pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-

se as conclusões correspondentes aos dados coletados. 

Por fim, quanto ao método científico, é essencialmente dedutivo, dado que a 

verificação da conclusão se dará através da verificação das premissas. O Quadro 13 abaixo 

apresenta de forma sintética a classificação desta pesquisa. 

 

Características Classificação 

Natureza Aplicada 

Abordagem do problema Quali-quantitativo 

Objetivos Exploratória e Descritiva 

Procedimentos técnicos Bibliográfica, Documental e Levantamento 

Método Dedutivo  

Quadro 13 - Classificação da pesquisa 

Fonte: Adaptado de Caiado (2015). 

 

 

3.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

Primeiramente, foi feito um levantamento a partir da revisão da bibliografia e teoria 

relevantes, um estudo exploratório com o intuito de identificar e descrever alguns conceitos 

como cocriação e sustentabilidade relacionados a questão problema, materializados no capítulo 

2, e com isso, suportar a pesquisa Survey.  

Em seguida, na segunda etapa, a fim de identificar documentos já publicados sobre 

técnicas de cocriação para engajamento de stakeholders e contribuição para o desenvolvimento 

sustentável, optou-se por um estudo bibliométrico. Para esse estudo foi utilizado modelo de 

Costa (2010), chamado de webibliomining. 

A terceira etapa consistiu na análise de conteúdo dos artigos selecionados na etapa 

anterior, ou seja, análise de dados secundários. Identificando de forma sistemática o conteúdo, 

a análise foi feita por duas óticas: 

1) Por processo; 

2) Por caso apresentado. 

 

Por fim, na quarta etapa, foi realizada uma Survey a fim de testar o resultado obtido na 

pesquisa bibliográfica com aplicação de questionário estruturado (APENDICE 1 – 

QUESTIONÁRIO), junto as comunidades virtuais voltadas aos temas “cocriação e 

medotologias cocriativas” e “sustentabilidade e desenvolvimento sustentável”. Esta Survey é 
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exploratória, pois busca entender a percepção dos públicos de cocriação e sustentabilidade, a 

fim de realizar análises estatísticas descritivas e inferenciais, contribuindo para o conhecimento 

em uma área particular de interesse (FORZA, 2002). 

Os dados qualitativos foram classificados com as seguintes classes de categorias 

(APENDICE 2 – ANÁLISE DE CONTEÚDO): 

1) Identificação da premissa (20 categorias); 

2) Dado sobre o processo; 

3) Simples observação (em geral, um exemplo, uma sugestão para pesquisa futura, 

elogio ou solicitação dos resultados da pesquisa. 

 

Resumidamente, as quatro etapas do levantamento de informações da pesquisa podem 

ser observadas na Figura 16. 

 

 

Figura 16 - Etapas do Levantamento de Informações 

Fonte: A autora. 
 

O fluxograma completo da pesquisa pode ser demonstrado na Figura 17. 
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Figura 17 - Fluxograma do trabalho da pesquisa 

Fonte: A autora. 

 

Conforme a Figura 17, primeiramente a partir do problema da pesquisa (Capítulo 1) 

foi feito o levantamento dos conceitos: desenvolvimento sustentável e cocriação (Capítulo 2), 

a fim de definir as palavras-chave, o algoritmo de busca e a base de dados na etapa de método 

de revisão da literatura. Com o resultado desse levantamento, optou-se pela realização de uma 

bibliometria. Na seção seguinte estão ilustrados através de gráficos as análises bibliométricas. 

Em seguida, com a análise de conteúdo dos artigos selecionados, elaborou-se o 

instrumento de pesquisa, primeiramente o questionário piloto a ser testado e ajustado para 

posteriormente ocorrer a aplicação do questionário validado, com os públicos de cocriação e 

sustentabilidade.  

Por fim, ocorreu a edição, codificação e tabulação das respostas no Microsoft Office 

Excel e as análises estatísticas descritivas e inferenciais que serão analisadas e discutidas no 
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capítulo 4. A partir destas análises, foi possível determinar as conclusões e recomendações para 

trabalhos futuros no Capítulo 5. 

 

3.3 MÉTODO DE REVISÃO E ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

 

Para a bibliometria, a amostra foi obtida a partir do universo de documentos da base 

de dados Scopus, com acesso realizado em 04 de janeiro de 2017 e  contemplando todos os 

anos que estavam disponíveis na base, excluíndo o ano de 2017. A base foi escolhida pela 

relevância e abrangência, obtendo um número significativo de documentos para o estudo. 

Com o intuito de buscar identificar um núcleo inicial de documentos bibliográficos, 

um referencial de partida para esta pesquisa científica sobre cocriação para o engajamento das 

partes interessadas e contribuição para o desenvolvimento sustentável, foi realizado uma 

pesquisa bibliométrica.  

A bibliometria, conforme define White e Mccain (1989, p. 119, tradução nossa) “é o 

estudo quantitativo de literaturas como elas são refletidas em bibliografias. Sua tarefa, 

imodestamente, é fornecer modelos evolutivos de ciência, tecnologia e erudição”. Para esse 

estudo foi utilizado modelo de Costa (2010), chamado de webibliomining, que apresenta as 

seguintes etapas: 

 definição da amostra da pesquisa; 

 pesquisa na amostra, com as palavras-chave; 

 identificação dos periódicos com maior número de artigos publicados sobre o tema; 

 identificação dos autores com maior número de publicações; 

 levantamento da cronologia da produção, identificando “ciclos de maior produção; 

 seleção dos artigos para a composição do “núcleo de partida” para a pesquisa 

bibliográfica. Este núcleo deve contemplar: 

– os artigos mais relevantes; 

– identificação dos primeiros autores a escreverem sobre o tema; 

– identificação dos últimos autores a escreverem sobre o tema;  

– identificação dos textos mais relevantes em cada “ciclo de maior produção”. 

(COSTA, 2010, p. 118, tradução nossa). 

A busca foi realizada utilizando 4 eixos de forma combinada. Os eixos escolhidos 

foram:  

 Eixo 1: “co-creation” OR “cocreation” OR “collaborative methodology” 

(“cocriação” OU “co-criação” OU “metodologia colaborativa”); 

 Eixo 2: “engagement” (“engajamento”); 

 Eixo 3: “sustainable development” OR “sustainability” (“desenvolvimento 

sustentável” OU “sustentabilidade”); 
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 Eixo 4: “social responsibility” OR “stakeholders” OR “accountability” 

(“responsabilidade social” OU “partes interessadas” OU “accountability”). 

 

Considerando o Eixo 1 como a base fundamental da pesquisa, buscou-se a combinação 

de tal eixo com os demais, resultando nos seguintes quantitativos: 

 

Tabela 1 - Resultados da Busca 

EIXOS DOCUMENTOS 

Eixo 1 AND Eixo 2 308 

Eixo 1 AND Eixo 3 165 

Eixo 1 AND Eixo 4 418 

Total depois de retirada de documentos repetidos 745 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da busca na base Scopus (04 jan. 2017). 

 

A partir desses resultados observou-se 109 periódicos abordando o tema, sendo que os 

que possuíam mais frequência foram: Journal of Business Research (17 documentos), Lecture 

Notes in Computer Science (15 documentos), Journal of Cleaner Production (11 documentos), 

Strategy and Leadership (10 documentos), Lecture Notes in Business Information Processing 

(9 documentos) e Industrial Marketing Management (8 documentos). Os documentos estão 

distribuídos ao longo dos anos conforme demonstra o gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 2 - Número de Documentos Publicados ao Ano por Periódico 

Fonte: Pesquisa Scopus (04 jan. 2017). 
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Conforme recomendado por Costa (2010), o passo seguinte foi buscar os autores que 

mais publicaram sobre o tema. Tal levantamento indicou os seguintes resultados: 

 

Tabela 2 - Autores com Mais Publicações, Período de Publicação e Citações 

AUTOR DOCUMENTOS PERÍODO CITAÇÕES 

Venkat Ramaswamy 8 2008-2016 167 

Marc Pallot 6 2011-2016 117 

Silvia Avasilcai 5 2015 0 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da busca na base Scopus (04 jan. 2017). 

 

Para analisar os ciclos de maior produção, inicialmente verificou-se a cronologia das 

publicações, resultado esse que pode ser observado no Gráfico 3. 

 

 
Gráfico 3 - Número de Documentos Publicados ao Ano 

Fonte: Pesquisa Scopus (04 jan. 2017). 

 

Foram identificados os seguintes ciclos de produção principais: 

 

Tabela 3 - Documentos Identificados em Cada Ciclo 

CICLO DOCUMENTOS 

1º Ciclo: 2011 – 2012 125 

2º Ciclo: 2013 – 2014 218 

3º Ciclo: 2015 – 2016 320 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da busca na base Scopus (04 jan. 2017). 
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Conforme orientado por Costa (2010), o próximo passo é estabelecer o núcleo de 

partida para a pesquisa bibliográfica por relevância. Nessa pesquisa, foram selecionados os 

primeiros documentos sobre o tema, os documentos dos principais autores, os documentos mais 

citados em todo o período de pesquisa e os mais citados por ciclo de produção: 

 

Tabela 4 - Núcleo de Partida 

LISTA DOCUMENTOS 

Documentos de 1997, 1998, 2001 e 2003 4 

Documentos dos 3 (três) principais autores 19 

Documentos mais citados (20 citações ou +) 58 

Documentos mais citados 1º Ciclo (10 citações ou +) 36 

Documentos mais citados 2º Ciclo (10 citações ou +) 30 

Documentos mais citados 3º Ciclo (3 citações ou +) 34 

Total (após eliminação de repetições) 142 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da busca na base Scopus (04 jan. 2017). 

 

Para analisar as palavras associadas aos 142 documentos, foi realizada a nuvem com 

as palavras-chave utilizadas pelos autores nos documentos e nos resumos, conforme Figuras 18 

e 19. 

 

 

 

Figura 18 - Nuvem das Palavras-Chave Indicadas pelos Autores dos Documentos do Núcleo de Partida 

Fonte: Elaborado pela autora com utilização do Wordle.net (2017). 
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Figura 19 - Nuvem de Palavras dos Resumos dos Documentos do Núcleo de Partida 

Fonte: Elaborado pela autora com utilização do Wordle.net (2017). 

 

A partir da leitura dos títulos dos documentos, foram excluídos os que estavam mais 

distantes do objetivo da pesquisa, resultando em 62 (sessenta e dois) documentos, dos quais 

foram lidos todos os resumos e selecionados 31 (trinta e um) documentos principais para leitura 

completa. Os critérios para exclusão foram: 

 Documentos que não indicavam conteúdo de cocriação; 

 Documentos que a prática cocriativa não tinha o desenvolvimento sustentável como 

propósito; 

 Documentos voltados a analisar exclusivamente ferramentas tecnológicas, sistemas 

de informação ou e-commerce, na ótima da Tecnologia da Informação; e 

 Documentos voltados a analisar somente o engajamento sob a ótica de apenas 1 

(um) público, em geral, consumidores. 

 

Dos 31 (trinta e um) documentos selecionados para leitura, 8 (oito) foram excluídos 

por não haver livre acesso ao documento. Os 23 (vinte e três) restantes, foram lidos na íntegra, 

sendo que nem todos apresentaram informações úteis ao estudo em questão, que objetivava 

identificar 2 (dois) aspectos: quanto ao processo e quanto aos casos apresentados.  

Para análise do processo, cada ponto de atenção, premissa ou característica apontada 

pelos autores para o processo cocriativo para sustentabilidade virou uma categoria (APENDICE 

2). Tal análise de conteúdo foi feita para identificar de forma sistemática características entre 

os artigos a fim de revelar elementos importantes de tal processo, conforme indicado por Gray 

(2012). Isso permitiu uma análise da repetição de tais características e uma construção frasal de 

cada premissa a fim de ser avaliada na etapa seguinte da pesquisa.  
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Para análise do caso apresentado, foram utilizadas classes comuns, conforme orienta 

Gray (2012). As classes, neste trabalho, dizem respeito à identificação do país, temática do 

objetivo e público-alvo envolvido. A classificação da temática do objetivo foi realizada com 

base nos 7 (sete) temas centrais da RS, dos 17 (dezessete) ODS – Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU e dos 10 (dez) princípios do Pacto Global da ONU, conforme demonstra 

o Quadro 14. 

 

TEMAS CENTRAIS DA RS OBJETIVOS DE DS DA ONU 
RS 1: governança organizacional 

RS 2: direitos humanos 

RS 3: práticas de trabalho 

RS 4: meio ambiente 

RS 5: práticas leais de operação 

RS 6: questões relativas ao consumidor 

RS 7: envolvimento e desenvolvimento da 

comunidade 

 

ODS 1: Erradicação da pobreza 

ODS 2: Fome zero e agricultura sustentável 

ODS 3: Saúde e bem-estar 

ODS 4: Educação de qualidade 

ODS 5: Igualdade de gênero 

ODS 6: Água potável e saneamento 

ODS 7: Energia limpa e acessível 

ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico 

ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura 

ODS 10: Redução das Desigualdades 

ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis 

ODS 12: Consumo e produção responsáveis 

ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima 

ODS 14: Vida Marinha 

ODS 15: Vida Terrestre 

ODS 16: Paz, justiça e instituições eficazes 

ODS 17: Parcerias e meios de implementação para o 

desenvolvimento sustentável 

PRINCÍPIOS DO PG 
PG 1: apoio e respeito à proteção de DH   

PG 2: não participação em violações de DH  

PG 3: direito à associação e negociação coletiva 

PG 4: eliminação do trabalho  

PG 5: abolição efetiva do trabalho infantil 

PG 6: eliminação da discriminação no emprego 

PG 7: prevenção aos desafios ambientais 

PG 8: promoção da responsabilidade ambiental 

PG 9: incentivo às tecnologias ambientalmente 

amigáveis 

PG 10: combate à corrupção 

OBJETIVO CENTRAL DO CASO 

TÍTULO GRUPAMENTO 
Governança RS 1, RS 5, RS 6, ODS 16, PG 10 

Meio Ambiente RS 4, PG 7, PG 8 

Alimentação e Saúde RS 2, ODS 2, ODS 3, ODS 6, PG 1, PG 2 

Sustentabilidade ODS 11, ODS 12 

Trabalho RS 2, RS 3, ODS 8, PG 3, PG 4, PG 5, PG 6 

Sociedade RS 7, ODS 1, ODS 4, ODS 10, 

Inovação ODS 7, ODS 9 

Direitos Humanos RS 2, ODS 5, ODS 8, ODS 10, PG 1, PG 2, PG 4, PG 5, PG 6 

Clima ODS 13 

Paz e Justiça RS 2, ODS 16, PG 10 

Quadro 14 - Classificação e Grupamento para Identificação do Objetivo Central do Caso 

Fonte: A autora.  

 

3.4 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

3.4.1 Questionário piloto 

 

A partir dos dados coletados na bibliometria foi possível estruturar um questionário 

piloto. Primeiramente, este foi testado com 4 (quatro) profissionais, a fim de ajustar e melhorar 
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as questões. Os profissionais foram escolhidos por sua característica profissional (de temáticas 

e tempo de experiência distintos). Foram eles: 

 Indivíduo 1: possui MBA, com experiência em comunicação, comportamento, 

consumo, tendências, cocriação e sustentabilidade, com mais de 15 (quinze) anos 

de profissão.   

 Indivíduo 2: possui MBA, com experiência em comunicação, inovação, futurismo, 

empreendedorismo e educação, com mais de 15 (quinze) anos de profissão. 

 Indivíduo 3: possui nível superior, com 5 (cinco) anos de experiência em 

criatividade, design, cocriação e educação. 

 Indivíduo 4: possui nível superior, com 5 (cinco) anos de experiência em 

sustentabilidade e mais de 15 (quinze) em design. 

 

Por serem conhecidos da autora, todos já tinham participado de processo cocriativo, 

embora nem todos tivessem tal consciência. A intenção era observar o nível de dificuldade para 

as respostas, buscando alinhar ao máximo a intenção no desenvolvimento das questões por parte 

da autora com o entendimento dos respondentes. Depois dos questionários respondidos, dois 

dos respondentes foram ouvidos de maneira presencial e dois por telefone, dos quais foram 

questionados sobre o tempo de resposta, dificuldade para resposta para cada questão e 

dificuldade de entendimento dos conceitos de cocriação e sustentabilidade colocados na 

pesquisa. O resultado foi bastante positivo, demonstrando necessidade de somente dois ajustes, 

exclusivamente na questão 10. A primeira mudança foi em relação à escala Likert usada, 

conforme ilustra a Figura 20. 

 
Figura 20 - Mudança da Escala Likert na Questão 10 após Piloto 

Fonte: A autora. 

PILOTO:

Nada Relevante

Pouco Relevante

Relevante

Muito Relevante

Totalmente Relevante

Não Sei

FINAL:

Irrelevante

Pouco Relevante

Relevante

Altamente Relevante

Não Sei
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Essa alteração foi feita, tendo em vista que houve dificuldade para os respondentes 

diferenciarem o “relevante” do “muito relevante” e do “totalmente relevante”, adicionado ao 

fato de que o meio da escala ainda poderia ser considerado o “não sei”, tendo em vista que em 

relevância não haveria um “campo neutro”. Embora a escala Likert tradicional de cinco pontos 

considere o ponto neutro como “indiferente” (LIKERT, 1932), alguns autores como Guy e 

Norvell (1977) afirmam que sua existência induz os respondentes a fugirem dos extremos e 

utilizarem mais os pontos médios em suas respostas; servindo inclusive como forma de o 

respondente anular a questão (GARLAND, 1991). A partir disso, como o ponto neutro é 

utilizado para indicar inaptidão de resposta, a autora interpretou que o “não sei” seria a melhor 

forma de expressar a atitude neutra do respondente. Assim, a escala atual, passou a ser uma 

escala de cinco pontos e respeitou as questões levantas por Cummins e Gullone (2000), 

ancorando palavras como altamente relevante (máximo de relevância) e irrelevante (mínimo de 

relevância) nas extremidades e utilização da categoria central (ponto neutro), como “não sei”.  

Outra alteração feita na mesma questão foi a ordem das premissas. No piloto, as 

premissas começavam com a avaliação do item “SELEÇÃO: Escolha dos participantes feita de 

forma não aleatória, mas a partir da materialidade, influência e diversidade.” Tendo em vista 

que o questionário era virtual e com marcação das respostas, as palavras “seleção” e “escolha” 

geravam confusão ao serem colocadas como primeiro item. A mudança foi colocar 

“CLAREZA: Propósito e processo claramente compreendidos entre os envolvidos” como 

primeiro item, seguido de “SELEÇÃO”. 

Assim, o questionário piloto proporcionou um melhor refinamento das perguntas, 

assegurando que houvesse clareza e objetividade para responder as questões. 

 

3.4.2 Questionário validado 

 

O roteiro do questionário foi feito de forma a obter informações sobre a aplicação da 

cocriação para definição de problemas e soluções para o desenvolvimento sustentável. Para 

isso, tentou-se obter informações sobre as experiências cocriativas dos respondentes em duas 

situações: respondentes que declaradamente já participaram de processo cocriativo para 

sustentabilidade e respondentes que acreditam ser possível o processo cocriativo contribuir para 

o DS. O questionário (APENDICE 1) foi estruturado com perguntas abertas e fechadas de forma 

a contribuir para o resultado esperado, conforme demonstra a Figura 21. 
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Figura 21- Processo para Levantamento de Dados 

Fonte: A autora. 

  

A formatação do questionário (APENDICE 1) foi realizada conforme Quadro 15. 

 

(continua) 

Nº Ramificação Questão Fundamentação 
1. Nenhuma Identificação do país Todos os países 

2. Nenhuma Se participou de processo 

cocriativo 

Definição da autora para cocriação com base em Prahalad e 

Ramaswamy (2004a) e De Morais e Santos (2015) 

3. Sim na pergunta 2 Se participou de processo 

cocriativo voltado ao DS 

Definição da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), no Relatório Brundtland, Nosso 

Futuro Comum (BRUNDTLAND, 1991, p.46) 

4. Sim na pergunta 3 Avaliação quanto ao alcance 

do objetivo 

NA (percepção do respondente) 

5. Resposta da 4: 

Totalmente 

alcançado, 

parcialmente ou 

não alcançado 

Fatores que contribuíram 

para o resultado 

NA (percepção do respondente) 

6. Sim na pergunta 3 Temática do objetivo Listagem de objetivos elaborados pela autora com base nos 

ODS, temas centrais de RS e Princípios do Pacto Global, 

detalhada na sessão 3.3 (a descrição de tais temáticas pode ser 

visualizada na sessão 3.6.1) 

7. Sim na pergunta 3 Indicação dos públicos 

envolvidos 

Listagem de públicos coletados pela autora nos casos 

explicitados nos artigos selecionados 

8. Sim na pergunta 3 Indicação das metodologias 

utilizadas 

Listagem de metodologias identificadas no levantamento da 

literatura 
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(conclusão) 

Nº Ramificação Questão Fundamentação 
9. Nenhuma Avaliação quanto à 

contribuição da cocriação 

para o DS 

NA (percepção do respondente) 

10. Sim na pergunta 9 Avaliação do nível de 

importância das premissas 

Listagem das premissas elaboradas pela com base nos artigos 

selecionados (a descrição das premissas pode ser visualizada 

na sessão 4.1.1.1) 

11. Sim na pergunta 9 Indicação de premissa não 

citada na pergunta 10 

NA (percepção do respondente) 

12. Nenhuma Observação quanto à 

pesquisa 

NA (percepção do respondente) 

13. Nenhuma Indicação de e-mail para 

envio do resultado 

NA 

Quadro 15 - Fundamentação do Questionário 

Fonte: A autora. 

 

A aplicação da pesquisa utilizou a ferramenta Survey Monkey, disponível no site 

https://pt.surveymonkey.com. Na ferramenta é possível obter respostas ilimitadas, lógica de 

ramificação de pergunta e aleatoriedade de perguntas e respostas, a fim de dar mais 

confiabilidade ao resultado.  

 

3.5 CRITÉRIO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

Considerando que para a aplicação da pesquisa era importante contar com pessoas que 

tivessem alguma experiência em processo cocriativo e/ou em processo para o desenvolvimento 

sustentável, optou-se pela uso das comunidades virtuais de redes sociais sobre tais temas, tendo 

em vista que tais comunidades costumam compartilhar conhecimentos e experiências a respeito 

da temática do grupo em questão. Desta forma, a aplicação do questionário (APENDICE 1), foi 

realizada considerando o universo de pessoas participantes das comunidades virtuais sob 2 

(duas) óticas: 

1) Ótica do processo: comunidades virtuais em redes sociais relacionadas ao tema 

cocriação e  algumas metodologias 

2) Ótica do propósito: comunidades virtuais em redes sociais relacionadas ao tema 

sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável.  

 

As comunidades virtuais foram selecionadas no LinkedIn e Facebook a partir das 

seguintes palavras chaves: “cocreation”, “co-criação”, “design thinking”, “U theory”, “teoria 

U”, “investigação apreciativa”, “appeciative inquiry”, “dragon dreaming”, “world cafe”, 

“living lab”, “comunicação não violenta”, “cnv”, “nonviolen communication”, “nvc”, “práticas 

circulares”, “processos circulares”, “circle process”, “sustentabilidade”, “sustainability”, 

“desenvolvimento sustentável” e “sustainable development”. Sem especificar a região 
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geográfica, ainda que a língua (inglês e português) pudesse naturalmente fazer algum tipo de 

segmentação, a partir dessas buscas, foram selecionados os grupos mais representativos em 

números de participantes. Para tais grupos foi enviada solicitação de participação da autora, a 

fim de que fosse possível publicação de post na comunidade, solicitando que os participantes 

respondessem à pesquisa. Cabe salientar que nem todas palavras-chave retornaram grupos 

relevantes, assim como nem todos os grupos aceitaram a participação da autora.  

Por fim, o post (APENDICE 3) foi publicado, em inglês e português, a partir da 

determinação da língua do grupo em questão. A publicação para comunidades não moderadas 

foi imediata. Por outro lado, para comunidades moderadas, em algumas situações o post não 

foi publicado pelo moderador. As comunidades que tiveram o post publicado foram as 

constantes no Quadro 16, post este que convidava as pessoas a responder o questionário, 

voluntariamente. 

 

  Grupo Virtual 
Rede 

Social 

Nº de 

partici-

pantes 

Ó
ti

ca
 d

o
 P

ro
ce

ss
o

 (
C

o
cr

ia
çã

o
) 

D
T

 Design Thinking Facebook 4.412 

Design Thinking LinkedIn 94.468 

T
U

 Teoria U in Practice Facebook 1.000 

IA
 Appreciative Inquiry 1st LinkedIn 1.937 

Appreciative Inquiry Community International Facebook 2.026 

D
D

 Dragon Dreaming Brasil Facebook 3.365 

Dragon Dreaming – Rio Facebook 760 

C
o
cr

ia
çã

o
 Copenhagen Co-Creation LinkedIn 1.853 

TheCoCreators: Co-creation Network & Discussion 

Group 

LinkedIn 1.719 

Service Design, Design thinking, Service Innovation Facebook 12.006 

Ó
ti

ca
 d

o
 p

ro
p
ó
si

to
 

(s
u
st

en
ta

b
il

id
ad

e)
 Corporate Social Responsibility CSR and Sustainable 

Development (Sustainability) 

LinkedIn 39.183 

Sustainable & Socially Responsible Development LinkedIn 49.319 

Associação Brasileira dos Profissionais pelo 

Desenvolvimento Sustentável 

LinkedIn 5.764 

Sustainability Professionals LinkedIn 157.645 

Quadro 16 - Comunidades Virtuais 

Fonte: A autora. 
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Cabe salientar que não é possível afirmar o volume de pessoas que foram impactadas 

pelo post. Isso porque a visualização do post depende do nível de participação que cada 

indivíduo tem na comunidade (frequencia, peridiocidade e tempo de navegação), o volume de 

publicações que a comunidade possui (quanto maior o número de publicações, menor o tempo 

de exposição do post no alto da página), o perfil dos membros quanto às notificações (se o 

membro pede para ser notificado ou não de novos posts) e o próprio algoritmo da rede social, 

que disponibiliza ou não o post na timeline do usuário. A partir disso, a amostra da pesquisa é 

considerada não-probabilística (por conveniência), tendo em vista que a pesquisadora não sabe 

qual é a probabilidade de que um elemento da população tem de pertencer à amostra 

(SEKARAN; BOUGIE, 2010) e que os públicos foram selecionados de acordo com os Portais, 

critérios de acessibilidade e disponibilidade (MEGLIORINI, 2004, p. 42). Esse tipo de 

amostragem é mais utilizado em pesquisas qualitativas. Com isso, os resultados da amostra não 

podem ser estatisticamente generalizados para a população, porque não se pode estimar o erro 

amostral. 

Dos especialistas que receberam o questionário de pesquisa para avaliação, 165 

responderam ao mesmo. Do total de respondentes, foram excluídos 60 exemplares por dados 

ausentes, totalizando 105 respostas válidas, com preenchimento completo da questão-chave do 

questionário, que busca avaliar o grau de relevância de cada fator (premissa) para o sucesso de 

processos cocriativos voltados ao desenvolvimento sustentável. Assim, a amostra adequa-se ao 

proposto por Hair Jr. et al. (2005, p. 98), que diz que “o tamanho da amostra deve ser maior ou 

igual a 100”. 

 

3.6 TRATATAMENTO DOS DADOS 

 

3.6.1 Tratamento dos dados qualitativos 

 

Na etapa três da estratégia de pesquisa, descrita na sessão 3.2, foram lidos, na íntegra, 

23 (vinte e três) documentos coletados a partir da bibliometria (etapa dois). O resultado da 

leitura está detalhado no capítulo 4. Conforme descrito na estratégia da pesquisa, foi feita 

avaliação do ponto de vista do processo e do caso apresentado. No total, foram avaliados 18 

(dezoito) casos e 12 (doze) processos (APENDICE 4). 

Os casos foram classificados por objetivo central, país e público envolvido no processo 

cocriativo. Para avaliar o objetivo central de cada caso, foi utilizada a classificação detalhada 

no Quadro 14 da sessão 3.3. Cada uma das classes foi descrita pela autora da seguinte forma: 
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 GOVERNANÇA: Combate à corrupção, melhoria da governança e transparência 

nas organizações, melhoria de práticas leais de operação e promoção dos direitos 

do consumidor; 

 MEIO AMBIENTE: Preservação do meio ambiente, melhoria de práticas 

preventivas e corretivas em prol do meio ambiente; 

 ALIMENTAÇÃO E SAÚDE: Redução da fome, promoção do bem-estar, acesso a 

atendimento de saúde e prevenção de doenças, à alimentação saudável e à água 

potável e saneamento; 

 SUSTENTABILIDADE: Desenvolvimento de cidades e comunidades sustentáveis, 

promoção da agricultura sustentável e do consumo e produção responsáveis; 

 TRABALHO: Melhoria de práticas trabalhistas e redução da discriminação no 

emprego, do trabalho forçado, compulsório e infantil; 

 SOCIEDADE: Envolvimento e desenvolvimento da comunidade, erradicação da 

pobreza, redução das desigualdades e promoção de educação de qualidade; 

 INOVAÇÃO: Desenvolvimento e difusão de tecnologias, indústria, inovação e 

infraestrutura ambientalmente amigáveis, energia limpa e acessível; 

 DIREITOS HUMANOS: Promoção dos Direitos Humanos, da igualdade de gênero 

e redução do preconceito e discriminação de qualquer natureza; 

 CLIMA: Promoção de medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e 

planejamentos e de capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às 

catástrofes naturais; 

 PAZ E JUSTIÇA: Promoção da paz, justiça e instituições eficazes, como redução 

de mortes por violência, tráfico e tortura contra crianças e promoção de um Estado 

de Direito em que todos tenham direito a se defender; 

 

Para análise do processo, foram considerados os documentos que apresentaram 

suficientes informações quanto à mecânica da atividade em si. A análise de conteúdo em relação 

ao processo foi realizada com a categorização a partir da identificação dos fatores críticos de 

cada caso analisado. Tal categorização foi lançada em uma planilha com uso do aplicativo 

Microsoft Excel. Observou-se similaridade nos processos estudados e foram levantadas 20 

(vinte) classes, transformadas em premissas para o desenvolvimento de processo cocriativo 

com objetivo relacionado ao DS, que estão detalhados no capítulo 4. Cabe ressaltar que tal 
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análise foi feita a partir de dados ou descrição do processo no documento envolvido, prática 

aplicada no caso e/ou avaliações positivas ou negativas do processo em questão.  

Para a análise e tratamento dos dados qualitativos da etapa quatro (Survey) , os 

conteúdos obtidos por escrito foram analisados manualmente e categorizados em uma planilha 

no aplicativo Microsoft Excel (APENDICE 2). As classes utilizadas na categorização 

consistiam essencialmente nas 20 (vinte) premissas. Às premissas, foram adicionadas classes 

relativas à gestão de projeto/processo,  observações gerais e observações em relação à pesquisa 

em si (dificuldade, elogio, demonstração de interesse e votos de sucesso para a pesquisa).  Caso 

uma colocação de um respondente incluísse informação de mais de uma categoria, a 

pesquisadora endereçou a colocação para ambas as das classes. Segundo Gray (2012, p. 361), 

“os dados categóricos não podem ser quantificados numericamente, mas são colocados em 

conjunto ou categorias (dados nominais) ou classificados de alguma forma (dados ordinais)”. 

No caso, a autora categorizou os dados em nominais (colocações dos respondentes)  e agrupou 

todas as colocações relativas a cada categoria para a análise. Outra análise feita foi 

especificamente na questão 10, relativa à relevância de cada premissa. Tendo em vista que cada 

respondente, além de avaliar grau de relevância de cada premissa para o sucesso de processo 

cocriativo para a sustentabilidade, poderia comentar livremente a premissa, a autora identificou 

as correlações espontâneas feitas por cada respondente. Assim, por exemplo, caso um 

respondente ao avaliar a premissa “SELEÇÃO” fizesse comentário sobre “CAPACIDADE” a 

pesquisadora atribuiu  1 (um) ponto de contato entre as 2 (duas) premissas. O volume de pontos 

de pontos de contato permitiu indicar a possibilidade do grau de correlação entre tais premissa.  

 

3.6.2 Tratamento dos dados quantitativos 

 

O desenvolvimento da análise descritiva e respectiva gestão do conhecimento foram 

compiladas através do uso do aplicativo Microsoft Excel e as análises inferenciais foram 

calculadas por meio do pacote de software estatístico R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 

2011). 

As estatísticas descritivas utilizadas foram frequência, porcentagem, mediana e o 

cálculo do alfa de Cronbach, para medir a validade interna. Para representação utilizam-se 

gráficos radar e de barras. As estatísticas inferenciais foram o teste de normalidade de Shapiro-

Wilk e Kolmogorov-Smirrnov, o teste de Kruskal-Wallis e a análise de correlação de Spearman 

entre os itens do constructo, para medir a validade externa. 
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Para análise e tratamentos dos dados qualitativos foi utilizada a ferramenta de filtragem 

do Survey Monkey. A análise das respostas foi feita observando separadamente as comunidades 

virtuais, a fim de observar se há alguma particularidade em relação ao grupo que o respondente 

está inserido, conforme segue: 
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Sustainable & Socially Responsible 

Development 

LI 

Associação Brasileira dos Profissionais 

pelo Desenvolvimento Sustentável 

LI 

Sustainability Professionals LI 

Quadro 17 - Grupamentos Para Análise dos Dados 

Fonte: A autora. 
 

3.6.2.1 Validação interna 

 

A estatística do alfa de Cronbach (CRONBACH, 1989) apresentada por Lee J. 

Cronbach, em 1951, é uma das principais formas de estimar o grau de consistência interna de 

cada constructo de um questionário (FORZA, 2002), podendo ser usado também para o 

questionário todo. 

A consistência interna de um questionário pode ser avaliada pelos cálculos do alpha 

de Cronbach que varia entre 0 e 1, devendo alcançar o nível mínimo de 0,70 e podendo admitir 
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0,60 em pesquisas exploratórias. (HAIR JR., et al. 2005). Para Forza (2002), o alfa de cronbach 

é o indicador de confiabilidade mais usado em pesquisas da área de gestão de operações. Com 

isso, nesta pesquisa aplicou-se o alfa para a Questão 10, separadamente, com o intuito de testar 

a consistência interna das respostas. Conforme Caiado (2015), este coeficiente mede a 

correlação entre respostas em um questionário através da análise do perfil das respostas dadas 

pelos respondentes. O coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da 

variância da soma dos itens de cada avaliador através da equação (1) (HORA, 2010): 

 

 

(1) 

Em que: 

 k corresponde ao número de itens do questionário; 

 s²i corresponde a variância de cada item; 

 s²t corresponde a variância total do questionário, determinada como a soma de 

todas as variâncias. 

 

A Tabela 5 indica a escala utilizada para verificar a confiabilidade do Alpha: 

 

Tabela 5 - Escala do Alpha de Cronbach 

Confiabilidade Muito Baixa Baixa Moderada Alta Muito Alta 

Valor de α α <= 0,30 0,30 < α <= 0,60 0,60 < α <= 0,75 0,75 < α <= 0,90 α > 0,90 

Fonte: Caiado (2015). 

 

3.6.2.2 Validação externa 

 

Para verificar a validade externa do questionário, nesta etapa são utilizados métodos 

inferenciais de análise de dados estatísticos a partir de amostras da população total.  

Primeiramente utilizam-se os testes de Shapiro-Wilk (S-W) e Kolmogorv-Smirnov (K-S) para 

verificar a normalidade das distribuições das variáveis do questionário. Shapiro e Wilk (1965) 

desenvolveram o teste a fim de mostrar que ele é eficiente para diferentes distribuições e 

tamanhos de amostras. De acordo com Lopes, Castelo Branco e Soares (2013), o teste S-W 

fornece uma estatística (p-valor ou significância), que pode ser interpretado como a medida do 

grau de concordância entre os dados e a hipótese nula (H0), em que: 

 se o p-valor ≤ α , rejeita-se H0; e   

 se o p-valor > α , não se rejeita H0 
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A estatística 𝑊 do teste S-W é dada pela seguinte equação (2): 

 

𝑊 =  
(∑ 𝑎𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑥(𝑖))

2

∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛
𝑖=1

 (2) 

 

Em que: 

 os 𝑥(𝑖)’s são os valores amostrais ordenado e os 𝑎𝑖‘s são constantes geradas das 

médias, variâncias e covariâncias das estatísticas de ordem de uma amostra de 

tamanho n de uma distribuição normal. 

 

Entretanto, alguns autores (EKWUEME; EGBUNIKE; ONYALI, 2013) preferem o 

teste de Kolmogorv-Smirnov por ser aplicável a qualquer tamanho de amostra, sem depender 

de um número específico de observações para que seja válido. O teste K-S observa a máxima 

diferença absoluta entre a função de distribuição acumulada assumida para os dados, no caso a 

Normal, e a função de distribuição observada dos dados. A diferença é comparada por meio de 

um valor crítico, para um dado nível de significância. A estatística do teste é dada pela equação 

(3): 

D = máximo |Dt(X)-Do(X)|          (3) 

Em que:  

 Dt(X) = distribuição acumulada teórica;   

 D(X) = distribuição acumulada observada. 

 

Além disso, para a análise da associação dos dados, foram escolhidos os testes não 

paramétricos. Com o objetivo de verificar se as variáveis “participação em processo cocriativo” 

e “grupos de respondentes” influenciavam as dimensões do questionário, aplicou-se o teste de 

Kruskal-Wallis para a análise comparativa de três ou mais variáveis (PIRES, 2009), com 

significância estatística para p-valor menor que 5%. Assim, utiliza-se o p-valor como evidência 

para rejeitar H0, e se p ≤ 0,05 há diferenças significativas entre os grupos comparados. 

O teste de Kruskal-Wallis é a versão não paramétrica para medições da ANOVA de 

um fator independente, pode ser usado com dados ordinais, intervalares ou proporcionais e foi 

usado a fim de aferir o efeito de algumas variáveis moderadoras – idade, escolaridade, tempo 

de experiência e cargo - no índice total e nas dimensões do questionário. Buscou-se identificar 
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o grupo ou os grupos onde se observam as diferenças entre as médias por meio de comparações 

múltiplas das médias das ordens deste teste. H (ou K ou KW) é a estatística do teste, calculada 

pela equação (4): 

 (4) 

 

Em que: 

 C = número de grupos 

 n = número total de itens 

  

  

  

 

No cálculo da prova de KW cada uma das n observações é substituída por um posto 

(ordem), em que ao menor escore (valor médio do item) se atribui o posto 1 e ao maior escore 

se atribui o valor total de observações independentes. Caso ocorram empates entre dois ou mais 

escores, cada escore recebe a média dos postos que deveriam receber se não houvesse empate 

e como o valor de H é afetado pelos empates, uma correção deve ser feita, consistindo na divisão 

de H pelo fator C, dado pela equação (5): 

C = 1 -  T / ( 3- ) (5) 

 

Em que:  

 T = (t
i

3

 - t
i
) (em que t é o número de valores empatados) 

 

O teste H classifica todos os resultados observados, havendo duas hipóteses: 

 H0: não há diferença entre os grupos; 

 H1: há diferença entre os grupos. 

 

Se existirem diferenças entre os grupos, então os resultados das várias amostras serão 

sistematicamente agrupados (cluster) em ordem de classificação. Alternativamente, se não 
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existirem diferenças entre os grupos, os resultados serão misturados com toda a ordem de 

classificação. 

Por fim, como os dados não apresentaram distribuição normal, utilizou-se o coeficiente 

ρ de Spearman para medir a força da associação entre as variáveis. Para isso, foram utilizadas 

as Medianas (Md) para a caracterização dos resultados (amostra de 105 respostas) no 

questionário. Esse coeficiente mede a intensidade da relação entre variáveis ordinais. De acordo 

com Pestana e Velosa (2006), o coeficiente ρ varia entre -1 e 1, conforme os seguintes critérios: 

 ρ = 1: Correlação perfeita positiva; 

 ρ = -1: Correlação perfeita negativa; 

 ρ = 0: Ausência de correlação; 

 0<| ρ |<0,3: Correlação fraca (positiva ou negativa); 

 0,3≤| ρ |<0,7: Correlação moderada (positiva ou negativa); 

 0,7≤| ρ |<1: Correlação forte (positiva ou negativa). 

 

Uma fórmula fácil para calcular o coeficiente ρ de Spearman é dada pela equação (6): 

ρ = 1 - 
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛3− 𝑛
 

(6) 

 

Em que:  

 n é o número de pares (xi, yi); 

 di=(postos de xi dentre os valores de x) - (postos de yi dentre os valores de y); 

 se os postos de x são exatamente iguais aos pontos de y, então todos os di serão 

zero e ρ será 1; 

 

Supõe-se que pela hipótese nula, não exista relacionamento e pela hipótese alternativa, 

exista relacionamento, para as amostras da população. Após análise do valor deste coeficiente 

de correlação, este valor será significativo se o p-valor for inferior a 1%. Com isso, se poderia 

rejeitar a hipótese nula ao nível de 1% de significância. Entretanto, conforme Miranda (2008), 

este coeficiente não indica uma relação determinística entre as variáveis, ou seja não é possível 

determinar se há relação de causa-efeito entre elas, mas apenas verificar se as variáveis 

caminham no mesmo sentido ou não.  
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4 RESULTADOS  

 

A partir dos documentos levantados na bibliometria, foi possível identificar 20 (vinte) 

premissas para o processo cocriativo para a sustentabilidade. Essas premissas são apresentadas 

no capítulo 4.1.1 (Diagnóstico da Base Documental).  

O capítulo 4.1.2 (Diagnóstico a Partir da Aplicação do Questionário) apresenta os 

resultados da aplicação da pesquisa junto às comunidades virtuais na Ótica do Processo 

(cocriação e metodologias cocriativas) e a Ótica do Propósito (sustentabilidade e DS).  

Os resultados da base documental e da aplicação do questionário são avaliados no 

capítulo 4.2 (Análise), onde é possível observar indicativos relevantes que permitiram o 

desenvolvimento do framework orientativo para profissionais e empresas, envolvendo fatores 

relevantes e metodologias para o sucesso da atividade, bem como indicação pontos de atenção, 

públicos envolvidos e  resultados esperados. Esse conteúdo pode ser observado no capítulo 4.3 

(Proposta da Autora). Não há expectativa de essa pesquisa apresentar soluções definitivas, mas 

sim, provocar movimentos em prol da sustentabilidade. 

 

4.1 ANÁLISES DE CONTEÚDO 

 

4.1.1 Codificação e Análise das Publicações 

 

4.1.1.1 Quanto ao Processo 

 

A partir dos 12 processos avaliados, foram levantadas 20 (vinte) premissas para o 

desenvolvimento de processo cocriativo para a sustentabilidade (Quadro 18). Cabe ressaltar que 

a referência dos autores no quadro apresenta a premissa relacionada, parcial ou totalmente, no 

referido documento.  

 

(continua) 

FATORES AUTORES 

SELEÇÃO: Escolha dos participantes feita de forma 
não aleatória, mas a partir da materialidade, 
influência e diversidade. 

Trencher (2013), Ramaswamy e Gouillart (2010), Ramaswamy e 
Chopra (2014), Reed (2014), Sitas (2016), Steelman (2015), 
Evans (2015), Schaffers (2011b), Knight (2011), Batterham 
(2014), Mauser (2013), Voytenko (2016) 

CONHECIMENTO: Inclusão de participantes que 

sejam referência no tema e/ou avaliação completa do 

problema, seus impactos, condições 

comportamentais e ambientais relacionadas e 

quaisquer determinantes conhecidos. 

Trencher (2013), Ramaswamy e Chopra (2014), Sitas (2016), 
Steelman (2015), Knight (2011), Batterham (2014), Mauser 
(2013), Voytenko (2016) 

CLAREZA: Propósito e processo claramente 
compreendidos entre os envolvidos. 

Trencher (2013), Ramaswamy e Gouillart (2010), Reed (2014), 
Sitas (2016), Steelman (2015), Evans (2015), Schaffers (2011b), 
Knight (2011), Batterham (2014), Mauser (2013), Voytenko 
(2016) 
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 (conclusão) 

FATORES AUTORES 

RELEVÂNCIA: Reconhecimento da relevância do 

tema por parte dos participantes para o 

desenvolvimento sustentável. 

Trencher (2013), Ramaswamy e Gouillart (2010), Ramaswamy 
e Chopra (2014), Reed (2014), Steelman (2015), Evans (2015), 
Schaffers (2011b), Knight (2011), Batterham (2014), Mauser 
(2013), Voytenko (2016) 

INTERESSE: Identificação dos interesses dos 

envolvidos na participação do processo. 
Trencher (2013), Ramaswamy e Gouillart (2010), Reed (2014), 
Sitas (2016), Evans (2015), Mauser (2013), 

LEGITIMIDADE: Interesses dos participantes 

alinhados ao propósito da atividade. 
Trencher (2013), Reed (2014), Voytenko (2016) 

CENÁRIO: Conhecimento das necessidades e situação 

dos participantes e/ou mapeamento das interações 

existentes entre eles. 

Trencher (2013), Ramaswamy e Gouillart (2010), Reed (2014), 
Sitas (2016), Steelman (2015), Evans (2015), Voytenko (2016) 

RECURSOS: Levantamento de recursos necessários 

para a atividade (financeiros, de tempo, humanos, entre 

outros). 

Trencher (2013), Reed (2014), Sitas (2016), Steelman (2015), 
Batterham (2014), Mauser (2013), Voytenko (2016) 

RISCO: Análise de risco de envolvimento, implicações 

éticas, atritos transdisciplinares e processos políticos. 
Reed (2014), Evans (2015), Schaffers (2011b) 

CAPACIDADE: Capacidade similar entre os 

participantes para o diálogo (não haver, por exemplo, 

barreiras de conceitos ou linguísticas). 

Ramaswamy e Chopra (2014), Reed (2014), Sitas (2016), 
Steelman (2015), Knight (2011), Voytenko (2016) 

CONFIANÇA: Estabelecer um ambiente de confiança, 

empatia e boa vontade entre os participantes, podendo 

incluir atividade inicial de envolvimento, mobilização 

e sensibilização. 

Trencher (2013), Ramaswamy e Chopra (2014), Reed (2014), 
Sitas (2016), Steelman (2015), Evans (2015), Knight (2011), 
Batterham (2014) 

FACILITAÇÃO: Uso de facilitadores capacitados para 

o processo cocriativo, motivadores e com seus papéis e 

responsabilidades definidos. 

Trencher (2013), Ramaswamy e Gouillart (2010), Ramaswamy 
e Chopra (2014), Reed (2014), Sitas (2016), Evans (2015), 
Knight (2011), Mauser (2013), Voytenko (2016) 

PARTICIPAÇÃO: Atividade interativa e dialógica, 

com oferecimento de ferramentas ou plataformas 

(presenciais ou virtuais). 

Trencher (2013), Ramaswamy e Gouillart (2014), Ramaswamy 
e Chopra (2014), Reed (2014), Sitas (2016), Steelman (2015), 
Evans (2015), Schaffers (2011b), Knight (2011), Batterham 
(2014), Mauser (2013), Voytenko (2016) 

EQUILÍBRIO: Processo de interação justa, com 

participação equilibrada entre os participantes. 
Reed (2014), Sitas (2016), Steelman (2015), Evans (2015), 
Voytenko (2016) 

ENVOLVIMENTO: Método com nível de 

envolvimento adequado à expectativa dos 

participantes. 

Reed (2014), Sitas (2016), Steelman (2015), Voytenko (2016) 

FLEXIBILIDADE: Metodologia que permita se 

adaptar quando da evolução das necessidades e 

prioridades dos participantes. 
Reed (2014), Evans (2015), Voytenko (2016) 

EXPERIMENTAÇÃO: Prototipagem ou ambiente para 

experimentação dos produtos cocriativos. 

Trencher (2013), Ramaswamy e Gouillart (2010), Ramaswamy 
e Chopra (2014), Sitas (2016), Schaffers (2011b), Knight 
(2011), Batterham (2014), Voytenko (2016) 

RESULTADO: Execução de um plano de ação para 

alcance dos objetivos e para trazer resultados à 

sociedade. 

Trencher (2013), Reed (2014), Sitas (2016), Steelman (2015), 
Evans (2015), Schaffers (2011b), Knight (2011), Batterham 
(2014), Mauser (2013), Voytenko (2016) 

PROPAGAÇÃO: Comunicação dos resultados, 

manutenção do diálogo e ferramentas para ampliar a 

propagação das informações para outros níveis. 

Trencher (2013), Ramaswamy e Gouillart (2010), Ramaswamy 
e Chopra (2014), Reed (2014), Sitas (2016), Steelman (2015), 
Evans (2015), Schaffers (2011b), Knight (2011), Batterham 
(2014), Mauser (2013), Voytenko (2016) 

FOLLOW UP: Avaliação constante do plano de ação, 

monitoramento e estudo de atividades futuras. 
Reed (2014), Schaffers (2011b), Knight (2011), Batterham 
(2014), Mauser (2013), Voytenko (2016) 

Quadro 18 - Premissas para o Processo Cocriativo com Propósito Alinhado ao DS 

Fonte: A autora.  
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Três aspectos foram unânimes nos processos avaliados: quanto à SELEÇÃO dos 

participantes,  à PARTICIPAÇÃO e à PROPAGAÇÃO das informações, sendo considerados 

críticos a partir dessa ótica. Quanto aos participantes, observa-se que a escolha deve ser feita 

de forma não aleatória, mas a partir da materialidade, influência e diversidade dos atores no 

tema em questão. Envolver as partes interessadas nos setores privado, público e social é 

importante para expandir o benefício para o bem estar de todos, tendo em vista que permite 

uma perspectiva ampliada dos interesses conjuntos dos indivíduos e das organizações e da 

cocriação de valor (RAMASWAMY; CHOPRA, 2014). É importante escolher quais as partes 

interessadas devem definitivamente estar envolvidas, tendo em vista que, na maioria dos casos, 

é impossível envolver todos (VOYTENKO, 2016). 

O problema deve ser coletivamente identificado, envolvendo pesquisadores e usuários 

nessa etapa (TRENCHER, 2013), para isso é fundamental incluir todas as partes interessadas 

(funcionários, clientes, fornecedores, distribuidores, comunidades) (RAMASWAMY; 

GOUILLART, 2010b, e sistematicamente fazer essa identificação (REED, 2014). A concepção 

coletiva da agenda de investigação através da integração setorial entre as partes interessadas e 

decisores dos setores societais relevantes e da ciência é passo chave, para então haver a tradução 

do desafio da sustentabilidade em uma definição do conhecimento necessário ao processo 

(MAUSER, 2013). O intuito é obter uma avaliação clara e abrangente do problema, seus 

impactos, condições comportamentais e ambientais relacionadas e quaisquer determinantes 

conhecidos (BATTERHAM, 2014). Isso porque as soluções emergem com a  conjunta 

verificação de problemas reais, envolvendo múltiplos atores da sociedade e da academia 

(TRENCHER, 2013).  

Tendo em vista que é por meio da partilha de experiências que todas as partes 

envolvidas irão adquirir uma compreensão mais profunda, é fundamental entender e mapear as 

interações atuais entre os envolvidos e que eles sejam capazes de interagir diretamente um com 

o outro. Para isso é recomendável que oficinas sejam criadas para facilitar o compartilhamento 

e imaginar maneiras de melhorá-los, bem como construir plataformas para novas interações, de 

forma a manter o diálogo e a geração de novas ideias (RAMASWAMY; GOUILLART, 2010b). 

Tais ambientes devem ser configurados em torno de "experiências que as pessoas viveram” 

(RAMASWAMY; CHOPRA, 2014). É imperativo, portanto, entender o contexto em que tais 

oficinas ou plataformas são geradas e deve-se considerar a compreensão das tradições e da 

cultura envolvidas (REED, 2014), tendo em vista que o processo precisa considerar a 

capacidade de engajar cultural e politicamente os participantes, a fim de permitir a efetiva 

interação transdisciplinar (STEELMAN, 2015). Batterham (2014) recomenda que as 
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organizações cocriem e refinam as intervenções usando os ciclos do PDCA (Plan-Do-Check-

Act) para a colaboração em comunidades formais de prática e Mauser (2013) propõe um 

processo de cocriação em três etapas fundamentais: o desenho, a produção e a disseminação 

coletivos.  

O nível de envolvimento no processo cocriativo precisa ser desenhado a partir das 

expectativas dos participantes. Premissas preconcebidas sobre as motivações dos participantes 

podem impactar negativamente o processo (SITAS, 2016). Ao conhecer o cenário, processo e 

expectativas dos participantes, é compreendido o que o fará dar continuidade à participação. 

Uma recomendação adicional seria construir o processo de forma a gerar resultados tangíveis 

sequenciais (não só ao final da atividade), a fim de estimular a participação ao longo do tempo 

(REED, 2014). As partes interessadas não vão participar efetivamente, salvo se produzir valor 

para elas também (RAMASWAMY; GOUILLART, 2010b) e o escopo das interações 

aumentará gradualmente à medida que a intensidade da criação de valor aumenta 

(RAMASWAMY; CHOPRA, 2014). Essa motivação é extremamente relevante tendo em vista 

que a participação e envolvimento das partes interessadas aparece em todas as etapas da 

abordagem cocriativa, desde a identificação das necessidades, passando pela decisão sobre as 

metas e visões, o planejamento e a elaboração e atualização de ambições (VOYTENKO, 2016). 

A clareza, especialmente quanto ao propósito e ao processo cocriativo, é importante 

para o estímulo ao ambiente de confiança e o alcance dos objetivos. A clareza interfere na 

qualidade da concepção conjunta do problema e das soluções em função da multiplicidade de 

conhecimentos, mas também na facilitação das relações de troca, no clima e na boa vontade. 

Diferentes terminologias por participantes entrincheirados em suas respectivas disciplinas ou 

organizações pode ser um potencial  risco ao processo. A linguagem de um participante ou 

instituição pode não ser bem compreendida por outro, indicando que modelos mentais e 

conceitos divergentes possam dificultar o ambiente cocriativo (SITAS, 2016).  

Partes interessadas potencialmente conflitantes precisam ser identificadas no princípio 

do processo, para que ações para encorajar os diferentes públicos a trabalharem de forma mais 

construtiva sejam desenvolvidas, criando um clima de confiança, desde o princípio (REED, 

2014). Os maiores desafios para a obtenção de agentes de mudança em empresas, especialmente 

nas lideranças, são as atitudes e comportamentos arraigados, afinal, por exemplo, pessoas de 

recursos humanos podem se sentir ameaçadas quando os funcionários participam no desenho 

de processos de recrutamento ou de medição de desempenho (RAMASWAMY; GOUILLART, 

2010b). A melhor abordagem é simplesmente convidar indivíduos e grupos interessados para 
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interagir diretamente e depois alcançar os outros ao longo do caminho (RAMASWAMY; 

CHOPRA, 2014).  

Confiança mútua dos participantes nas habilidades de cada um e do processo emerge 

como um importante fator de habilitação do processo de troca de conhecimento (SITAS, 2016). 

O estabelecimento de ambiente de confiança é necessário para gerar vontade nos participantes 

de se envolverem (RAMASWAMY; CHOPRA, 2014), entendendo o que é suscetível de 

motivar (REED, 2014). A atividade, portanto, deve gerar, em seu início, alinhamento e empatia, 

a fim de proporcionar efeito profundo nos participantes e um sentido de coerência 

(minimizando ou rompendo com a fragmentação). Oficinas podem ser construídas para reunir 

os interessados e facilitar a boa fé, a boa vontade e a confiança entre eles (EVANS, 2015). Tais 

workshops colaborativos podem facilitar o encorajamento, a competição saudável e a partilha 

de ideias, podendo auxiliar na formação de equipes motivadas e qualificadas, gerando 

mudanças mais  rapidamente (KNIGHT, 2011). Essa construção precisa ser levada ao longo 

prazo com base no diálogo de duas vias, em um ambiente seguro para gerar novos 

conhecimentos em conjunto, sendo que eficazes detentores de conhecimento auxiliam para o 

ambiente de confiança ao processo. Alguns processos criam papéis oficiais para tais indivíduos 

como em painéis consultivos, na hospedagem ou na etapa de desenho coletivo (REED, 2014).  

O processo e os métodos de interação devem ser diferenciados, acomodando os 

antecedentes e os interesses dos diferentes grupos de partes interessadas (VOYTENKO, 2016). 

Empregar um facilitador profissional para as oficinas com os usuários é ponto importante, 

especialmente nos casos os quais há conflito ou controvérsia  (REED, 2014). O processo 

cocriativo , implica uma abordagem prática orientada (TRENCHER, 2013) e é estimulado com 

uso de “facilitadores vitais”, “integradores”, “campeões”, “energizadores” ou “agentes da 

mudança”, importantes para intensificar a confiança mútua dos participantes nas habilidades de 

cada um e no processo. Adicionalmente, contribuem para que ocorra uma visão sistêmica, fator 

crucial na concepção conjunta de estratégias de resposta com múltiplos beneficiados (SITAS, 

2016). Por fim, é importante identificar e apoiar novos “campeões da cocriação” e defensores 

da mudança também ao longo do processo cocriativo, para escalar a transformação da cocriação 

em todo ecossistema envolvido continuamente (RAMASWAMY; CHOPRA, 2014). 

Alocar pessoal qualificado e recursos financeiros para o processo é fundamental 

(REED, 2014). Projetos de colaboração em ecossistemas de inovação, como LLs, trazem em 

sua escência a partilha e o uso comum de recursos, tais como instalações de teste, grupos de 

utilizadores e metodologias de experimentação (SCHAFFERS, 2011b), facilitando o 

angariamento de recursos. Questões importantes para o recurso são a escala, espacial e 
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temporal, da pesquisa necessária e a necessária profundidade de integração internacional e 

científica (MAUSER, 2013). Adicionalmente, parcerias e estratégias claras de cooperação entre 

as principais partes interessadas auxiliam na partilha de recursos de investigação e inovação 

(SCHAFFERS, 2011b). 

Um ponto chave para a implementação eficaz envolve a ligação entre plataformas e 

seus ambientes de interações e atividades da cadeia de valor. Esse escalamento baseado na 

experiência contribui para tornar as comunidades de cocriação mais generativas e inclusivas 

(RAMASWAMY; CHOPRA, 2014). Trencher (2013) também indica o uso dos LLs para 

estabelecer, monitorar e avaliar experiências e intervenções sociais na vida real, utilizando o 

ambiente urbano como arena de colaboração aberta. Para Schaffers (2011b) tais laboratórios 

utilizam metodologias com interface potencial e com abordagens de experimentação, além de 

proporcionarem envolvimento das comunidades de usuários numa fase inicial do processo de 

inovação. Em seu estudo voltado a cidades inteligentes (cidade que equilibra demandas 

econômicas e sociais no desenvolvimento urbano e cidades periféricas com foco no bem-estar 

por meio da facilitação da internet e da participação social, para abordar os desafios da 

sociedade como a eficiência energética, o ambiente e a saúde), o autor indica que os LLs (em 

conjunto com a internet do futuro e os programas de desenvolvimento urbano), consistem em 

um ecossistema de inovação, permitindo a cocriação de cenários inovadores por parte dos 

usuários, por meio da construção de conteúdo próprio ou de novas aplicações que se misturem 

com os dados públicos abertos da cidade.  

Voytenko (2016) indica que, para o sucesso das LLs, há necessidade de se incorporar 

um “proprietário” ou um líder desobstruído, associados a métodos de interação, envolvendo 

técnicas presenciais e virtuais, ajustados a vários grupos de partes interessadas (por exemplo, 

crianças). Existe uma importante função de coordenação e gestão para que uma LL seja eficaz, 

embora exista um delicado equilíbrio entre a direção e o controle. A LL precisa permanecer 

flexível para que as diferentes partes interessadas se envolvam em seu desenvolvimento e 

direção. 

Cocriar materiais de comunicação com as partes interessadas aumenta a probabilidade 

de outras pessoas facilitarem o aprendizado, podendo ampliar o alcance para além da duração 

do projeto (REED, 2014) e o uso da tecnologia em rede pode ampliar a abrangência do trabalho 

para outras partes interessadas (EVANS, 2015). Para as LLs, por exemplo, a área é 

normalmente claramente definida e tem uma escala gerenciável, ainda que possam utilizar 

ferramentas virtuais (VOYTENKO, 2016).  
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Iniciar processos de inovação participativa de grande escala permite a criação de 

aplicações que irão gerir e melhorar cada setor de atividade, cluster de cidades e infra-estrutura  

(SCHEFFER, 2011). Scheffer (2011) fala em 2 (duas) camadas de colaboração: a colaboração 

no processo de inovação (interação contínua entre pesquisa, tecnologia e desenvolvimento de 

aplicativos e validação e utilização na prática) e a colaboração a nível territorial (impulsionada 

por políticas de desenvolvimento urbano e regional visando o fortalecimento dos sistemas de 

inovação urbana através da criação de condições efetivas para a inovação sustentável). O 

desafio nesse ponto consiste em criar uma abordagem de colaboração entre todos e conseguir 

um alinhamento aos níveis e recursos das políticas públicas (SCHEFFER, 2011).  

Deve-se atentar que uma metodologia colaborativa pode ser uma intervenção efetiva 

de curto prazo para mudanças rápidas, sendo que tais mudanças precisam ser consolidadas para 

programas sustentáveis e de longo prazo (KNIGHT, 2011). A publicação dos conhecimentos 

adquiridos em linguagem acessível, utilizáveis para as diferentes partes interessadas e uma 

discussão dos resultados e das consequentes ações da sociedade para o alcance da 

sustentabilidade, leva a novas questões iniciando um novo ciclo de trabalho transdisciplinar 

(MAUSER, 2013). Schaffers (2011b), ao referenciar os desafios para implantação de cidades 

inteligentes reforça a necessidade de se cocriar modelos de negócios que sustentem a operação 

a longo prazo. Já a solução proposta por Trencher (2013) consiste na existência de transferência 

de tecnologia com a comercialização dos resultados e contribuição da sociedade por meio do 

desenvolvimento econômico.  

Sendo assim , o processo cocriativo precisa também ser flexível suficiente para que 

possa responder à evolução das necessidades e prioridades dos envolvidos. O monitoramento e 

a contínua reflexão permitem, além de novos aprendizados e redefinição da prática, a 

possibilidade de construção de um legado de troca de conhecimento (REED, 2014).  

 

4.1.1.2 Quanto aos Casos Identificados 

 

Os casos foram classificados por temática relacionada ao objetivo central, país e 

público envolvido no processo cocriativo. No Quadro 19 pode-se observar os casos avaliados. 
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NOME FONTE 

OPtimising HEalth LIterAcy (Ophelia) BATTERHAM, 2014 

The Trust and Technology Project EVANS, 2015 

The Who Am I? Project EVANS, 2015 

Australian Primary Care Collaboratives Program (APCC) KNIGHT, 2012 

24/7 Customer RAMASWAMY e GOUILLART, 2010b 

ICT RAMASWAMY e GOUILLART, 2010b 

Mahindra & Mahindra RAMASWAMY e CHOPRA, 2014 

ELLIOT (Experiential Living Lab for the Internet of Things) SCHAFFERS, 2011b 

Periphèria SCHAFFERS, 2011b 

Eden Project SITAS, 2016 

HaMakuya STEELMAN, 2015 

The 2000 Watt Society Pilot Region Basel TRENCHER, 2013 

The Oberlin Project TRENCHER, 2013 

APRILab VOYTENKO, 2016 

CASUAL VOYTENKO, 2016 

Green/Blue Cities VOYTENKO, 2016 

SubUrbanLab VOYTENKO, 2016 

URB@EXP VOYTENKO, 2016 

Quadro 19 - Casos Avaliados 

Fonte: A autora. 

 

A partir da leitura dos artigos, os casos foram classificados por temática do objetivo 

central. Das 10 (dez) classes categorizadas, 7 (sete) foram identificadas, como mostra o gráfico 

a seguir (Gráfico 4). Observou-se que grande parte deles estavam associados a temas voltados 

a desenvolvimento de cidades. Por outro lado, temas relativos a Meio Ambiente (preservação 

do meio ambiente, melhoria de práticas preventivas e corretivas em prol do meio ambiente), 

Inovação (desenvolvimento e difusão de tecnologias, indústria, inovação e infraestrutura 

ambientalmente amigáveis, energia limpa e acessível) e Paz e Justiça (promoção da paz, justiça 

e instituições eficazes, como redução de mortes por violência, tráfico e tortura contra crianças 

e promoção de um Estado de Direito em que todos tenham direito a se defender) não foram 

identificados nos casos estudados.  
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Gráfico 4 - Casos Avaliados por Objetivo Central 

Fonte: A autora. 

 

Quanto aos países envolvidos em cada caso, a maioria se concentra na Europa. Alguns 

casos avaliados tiveram mais de um país envolvido, desta forma, observa-se um quantitativo 

superior ao número de casos avaliados (Gráfico 5). 

 

 
Gráfico 5 - Casos Avaliados por País 

Fonte: A autora. 

* Outros = 1 (um) caso avaliado em cada um dos seguintes países: Bélgica, EUA, 

Finlândia, França, Itália e Suíça. 

 

Dos casos avaliados, a grande maioria citou ter envolvido a comunidade científico-

acadêmica (em 16 dos 18 casos) e o poder público (em 13 dos 18 casos) em seu processo 

cocriativo. Na Tabela 6 pode-se observar quais públicos foram identificados nos casos 

estudados: 
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Tabela 6 - Públicos Envolvidos no Processo Cocriativo 

PÚBLICO Nº DE CASOS 

Comunidade Científico-Acadêmica 16 

Poder Público 13 

Comunidades 8 

Empresas 8 

Profissionais, Associações de Classe, Sindicatos ou Empregados 7 

Clientes, Consumidores ou Usuários 6 

Terceiro Setor 6 

Investidores, Bancos ou Seguradoras  3 

Fornecedores ou Distribuidores 2 

Fonte: A autora. 

 

4.1.2 Categorização e Análise das Questões Abertas da Pesquisa Aplicada 

 

Os dados qualitativos analisados foram captados em perguntas abertas do questionário 

ou de comentários espontâneos em questões de marcação simples. A quantificação dos dados 

coletados estão na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Dados Qualitativos Analisados 

(continua) 

QUESTÃO Comentários 
Você respondeu que o objetivo do processo cocriativo foi totalmente alcançado. Em 

poucas palavras, na sua percepção, quais foram os fatores críticos de sucesso do 

processo? 18 
Você respondeu que o objetivo do processo cocriativo foi parcialmente alcançado. 

Em poucas palavras, na sua percepção, o que faltou no processo para que o objetivo 

tivesse sido totalmente alcançado? 37 
Você respondeu que o objetivo do processo cocriativo não foi alcançado. Em poucas 

palavras, na sua percepção, por qual motivo o processo não trouxe resultados? 8 
Na sua opinião, processo cocriativos podem contribuir para o desenvolvimento 

sustentável? 26 

Comentários sobre a premissa “clareza” 4 

Comentários sobre a premissa “seleção” 2 

Comentários sobre a premissa “conhecimento” 4 

Comentários sobre a premissa “relevância” 2 

Comentários sobre a premissa “interesse” 2 

Comentários sobre a premissa “legitimidade” 3 

Comentários sobre a premissa “cenário” 2 

Comentários sobre a premissa “recursos” 1 

Comentários sobre a premissa “risco” 3 

Comentários sobre a premissa “capacidade” 8 

Comentários sobre a premissa “confiança” 1 

Comentários sobre a premissa “facilitação” 4 

Comentários sobre a premissa “participação” 1 
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(conclusão) 

Comentários sobre a premissa “equilíbrio” 1 

Comentários sobre a premissa “envolvimento” 5 

Comentários sobre a premissa “flexibilidade” 1 

Comentários sobre a premissa “experimentação” 3 

Comentários sobre a premissa “resultado” 2 

Comentários sobre a premissa “propagação” 2 

Comentários sobre a premissa “follow up” 2 
Levando em consideração os itens da questão anterior, caso você tenha sentido falta 

de algum fator crítico de sucesso para processos cocriativos para o desenvolvimento 

sustentável, contribua abaixo com seu ponto de vista: 23 
Caso você tenha alguma observação a fazer sobre essa pesquisa, sinta-se à vontade 

preenchendo o campo abaixo. Com certeza isso irá enriquecer o trabalho e o 

conteúdo a ser disponibilizado a todos! 21 

TOTAL 186 

Fonte: A autora. 

 

Para análise de conteúdo a autora agrupou, primeiramente, todas as respostas 

descritivas relativas à cada categoria, conforme demonstra a Tabela 8. Cabe salientar que um 

mesmo comentário pode ter mais de uma categoria. A listagem completa das citações em cada 

categoria pode ser observada no APENDICE 2.  

 

Tabela 8 - Grupamento por Categoria 

(continua) 

CATEGORIA Comentários 

CLAREZA 15 

SELEÇÃO 24 

CONHECIMENTO 30 

RELEVÂNCIA 5 

INTERESSE 7 

LEGITIMIDADE 9 

CENÁRIO 3 

RECURSOS 13 

RISCO 3 

CAPACIDADE 16 

CONFIANÇA 25 

FACILITAÇÃO 19 

PARTICIPAÇÃO 22 

EQUILÍBRIO 1 

ENVOLVIMENTO 8 

FLEXIBILIDADE 1 

ESPERIMENTAÇÃO 6 

RESULTADO 12 

PROPAGAÇÃO 2 

FOLLOW UP 7 
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(conclusão) 

CONTINUIDADE 1 

DIFICULDADE 1 

ELOGIO 6 

INTERESSADO 6 

OBSERVAÇÃO 22 

PROJETO 28 

SUGESTÃO 6 

VOTOS 2 

Fonte: A autora. 

 

4.1.2.1 Análise das Categorias 

 

I) Clareza: Propósito e processo claramente compreendidos entre os envolvidos 

 

Em relação à categoria “clareza” foram identificadas 15 (quinze) citações, grande parte 

delas relacionada à importância de haver definição clara dos objetivos, ressaltando o importante 

papel da comunicação e da transparência. Respondentes que afirmaram que o objetivo da 

atividade cocriativa que participou foi “totalmente alcançado” colocaram que o propósito 

definido é um ponto crítico de sucesso, como pode ser observado nas citações abaixo: 

 “o sucesso, na minha opinião, foi resultante do bom acompanhamento e mentoria 

[...] e também do objetivo bem definido” 

 “[Os fatores críticos de sucesso foram] objetivos bem definidos, [...] e transparência 

em todas as etapas do projeto” 

 

Quando não há clareza de objetivo ou falta comunicação, há impacto no resultado. 

Respondentes que afirmaram que o objetivo da atividade cocriativa que participou foi 

“parcialmente alcançado” identificaram, dentre outros pontos, que o que faltou no processo para 

que o objetivo tivesse sido totalmente alcançado foi a clareza. 

 “[Faltou no processo para que o objetivo tivesse sido totalmente alcançado] um 

objetivo definido e resultados desejados para o processo de cocriação para que os 

participantes saibam qual é o quadro comum de referência.”  

 “[Faltaram] habilidades de comunicação [no processo para que o objetivo tivesse 

sido totalmente alcançado].”  

 

Ao avaliar a relevância da premissa “clareza”, apenas um indivíduo afirmou que o 

processo não precisaria ser esclarecido (mas que o objetivo sim), ainda que em outros 
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comentários (conforme colocado acima) foi identificada necessidade de transparência em todas 

as etapas do projeto. Paralelamente, indicaram que a “clareza” impacta na efetiva participação 

dos envolvidos e no uso dos recursos: 

 “O propósito precisa estar muito claro. Já o processo não precisa ser tão nitidamente 

compreendido para os participantes, mas sim para quem estiver conduzindo o 

processo.” 

 “A clareza do propósito e do processo a ser seguido contribuem para a utilização 

mais sustentável dos recursos.” 

 “this is important for people to know in most cases, for them to participate.” (na 

maioria dos casos, isto é importante para que as pessoas participem) 

 

II) Seleção: Escolha dos participantes feita de forma não aleatória, mas a partir da 

materialidade, influência e diversidade 

Muitos comentários foram feitos relativos à “seleção” dos envolvidos no processo (24 

comentários). A maioria deles referência a importância de envolver conhecedores no tema e 

impactados pelo tema em questão. Destacam ainda a importância da diversidade, da formação 

de um grupo multidisciplinar, importante para trazer múltiplas visões ao diálogo. Essa questão 

foi evidenciada por respondentes que afirmaram que o objetivo da atividade cocriativa que 

participou foi “totalmente alcançado”. 

 “Interdisciplinary but with the same motive, I.e. sustainability” 

(Interdisciplinaridade, mas com o mesmo motivo, ou seja, sustentabilidade) 

 “Inclusion of wide range of stakeholders” (Inclusão de ampla gama de partes 

interessadas) 

 

Além da multidisciplinaridade, quando não há envolvimento de pessoas chave, há 

impacto no resultado. Respondentes que afirmaram que o objetivo da atividade cocriativa que 

participou foi “parcialmente alcançado” identificaram, dentre outros pontos, que o que faltou 

no processo para que o objetivo tivesse sido totalmente alcançado foi o envolvimento das 

pessoas “certas”: 

 “O envolvimento não só de pessoas interessadas, mas de atores mais relevantes e 

de alto impacto ambiental no processo.” 

 “Fundraising & The Right Team” (Angariação de fundos e time certo) 

 “Conhecimento multidisciplinar, horizontalidade” 
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 “Key stakeholders” (Os principais interessados) 

 “Na minha opinião, o processo poderia ter maior envolvimento da comunidade, 

alcançar mais pessoas, informar e educar.” 

 

A questão da multidisciplinaridade é amplamente comentada na pesquisa. Na questão 

“Na sua opinião, processo cocriativos podem contribuir para o desenvolvimento sustentável?” 

os respondentes, além de marcar sua resposta, podiam contribuir com comentários 

espontaneamente. Foram feitos 22 (vinte e dois) comentários, sendo que 4 (quatro) fizeram 

referência à questão da multidisciplinaridade: 

 “Vários pontos de vista, várias conceituações "se misturando" através das 

interações sociais e proporcionando o compartilhamento de valores que 

contribuirão efetivamente para a consolidação de propostas inclusivas e que de fato 

irão fomentar o Desenvolvimento Sustentável!” 

 “Por ser um problema sistêmico, que afeta diversas dimensões em diferentes graus, 

é valioso poder contar com múltiplas visões.”  

 “Ao partir do pressuposto que diversos pontos de vista serão utilizados para resolver 

determinado problema, os processos cocriativos têm maior potencial de contribuir 

para o desenvolvimento sustentável.” 

 “Ao proporcionar oportunidade para que diversos pontos de vista sejam observados 

para resolver determinada situação, e por serem ambientes férteis para a inovação, 

os processos cocriação estão mais aptos a buscar soluções que propiciem um uso 

mais sustentável dos recursos.” 

 

Ao avaliar a relevância da premissa “seleção”, houve apenas um comentário, que 

reforça a questão acima: 

 “A inclusão de diversos pontos potencializa a capacidade de resolver problemas.” 

 

A questão da diversidade de atores para o sucesso da atividade cocriativa para 

sustentabilidade também ficou evidenciada em alguns comentários (7 no total) relativos a outras 

premissas como “conhecimento”, “legitimidade” e “capacidade”.  

Depois de avaliar as 20 (vinte) premissas, os respondentes foram convidados a 

contribuir com algum fator crítico a mais, caso fosse o caso, e 3 (três) reforçaram questões 
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relacionadas à seleção dos participantes, como pré-disposição para processos não 

convencionais ou “pessoas que gostam de ouvir e aprender”. 

 

III) Conhecimento: Inclusão de participantes que sejam referência no tema e/ou 

avaliação completa do problema, seus impactos, condições comportamentais e 

ambientais relacionadas e quaisquer determinantes conhecidos. 

Muitos comentários foram categorizados como “conhecimento” dos envolvidos no 

processo (30 comentários). A maioria deles está relacionada à construção do objetivo a partir 

de pessoas que conheçam o assunto e estejam aptas a buscar soluções, além do uso de 

informações consistentes, como pesquisas, e uso de ferramentas: 

 “[Um dos fatores críticos de sucesso foi] Alinhar pesquisas” 

 “[O fator crítico de sucesso foi que] as pesquisas de campo foram muito bem 

realizadas.” 

 

A falta de informação foi identificada como fator crítico tanto por respondentes que 

não obtiveram resultado no processo cocriativo, como por respondentes que obtiveram 

resultado parcial. 

 “[Faltou] Understanding of the service provider developing the new product of a 

working environment and use of technology” (Compreensão do prestador de 

serviços que desenvolve o novo produto de um ambiente de trabalho e uso da 

tecnologia) 

 “We were lacking information about the real cost of the solution we were 

proposing, and about the criticality of the proposal for the population involved” 

(Faltavam informações sobre o custo real da solução que propusemos e sobre a 

criticidade da proposta para a população envolvida 

 “pouca teoria para abranger a sustentabilidade em diversas áreas.” 

 

Na questão “Na sua opinião, processo cocriativos podem contribuir para o 

desenvolvimento sustentável?”, dos 22 (vinte e dois) comentários, 4 (quatro) fizeram referência 

ao conhecimento e aptidão dos envolvidos. 

 “A inteligência coletiva só surge em processos de cocriação. E quando emerge a 

sabedoria do grupo, este grupo se empodera e fortalece o sentimento de 

pertencimento.” 
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 “o processo naturalmente tem resultados muito limitados se não for aplicado junto 

a partes que de fato são capazes de construir resultados relevantes.” 

 “Ao proporcionar oportunidade para que diversos pontos de vista sejam observados 

para resolver determinada situação, e por serem ambientes férteis para a inovação, 

os processos cocriação estão mais aptos a buscar soluções que propiciem um uso 

mais sustentável dos recursos.” 

 “Contribuye a la optimización de recursos, a la revisión conjunta de oportunidades 

y desafios, agiliza la toma de decisones. Facilita el aprendizaje a partir de la re-

visión de ideas propias y agenas que permite el proceso” (Ela contribui para a 

otimização dos recursos, revisão conjunta de oportunidades e desafios, agiliza a 

tomada de decisão. Ela facilita a aprendizagem a partir da “re-visão” de ideias 

proprias que permite o processo) 

 

Ao avaliar a relevância da premissa “conhecimento”, foram feitos 4 (quatro) 

comentários que voltam a ressaltar a importância da diversidade dos envolvidos, tendo em vista 

que essa multidisciplinaridade gera conhecimento (o que não seria possível com o envolvimento 

somente de especialistas no assunto). 

 “Relevante, mas também importante pessoas com conhecimento geral menos 

específico do tema, mas que tenham vontade de chegar a soluções comuns e 

trabalhem na convergência das partes envolvidas.” 

 “Muitas vezes, os não especialistas trazem mais questões e abrem o leque, enquanto 

os especialistas tendem a trazer suas próprias soluções (diminuindo a 

sustentabilidade dos processos e dos resultados passíveis de serem alcançados?)” 

 “Há um conhecimento dentro de qualquer pessoas e junto com outras, podem fazer 

emergir algo muito poderoso, msm que não sejam especialistas na área” 

 “mas que sejam conhecedores multidisciplinares, garantindo uma visão sistêmica 

na construção do projeto.” 

 

A questão da análise do problema de forma coletiva e construção conjunta a partir de 

um conhecimento amplo aparece também nos comentários (10 no total) relativos a outras 

premissas como “interesse”, “legitimidade”, “cenário”, “capacidade” e “facilitação”.  
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IV) Relevância: Reconhecimento da relevância do tema por parte dos 

participantes para o desenvolvimento sustentável. 

Poucos comentários foram feitos relativos à premissa “relevância” (5 comentários). 

Em sua maioria, os comentários são relativos à falta de interesse sobre o tema: 

 “[Faltou no processo para que o objetivo tivesse sido totalmente alcançado] 

Interesse real das lideranças empresariais” 

 “[Faltou no processo para que o objetivo tivesse sido totalmente alcançado] 

Common goal, common value and commitments.  People focusing on their own 

benefits may hinder the process.” (Objetivo comum, valor comum e compromissos. 

As pessoas que se concentram em seus próprios benefícios podem dificultar o 

processo.) 

 “[Faltou no processo para que o objetivo tivesse sido totalmente alcançado] Larger 

societal engagement, government commitment, longer-term effort” (engajamento 

social maior, compromisso do governo, esforço a longo prazo.) 

 

Ao avaliar a relevância da premissa, foram feitos 2 (dois) comentários que indicam 

que tal relevância pode ser trabalhada no próprio processo cocriativo. 

 “Essa relevância pode ser explicada aos participantes” 

 “Provavelmente a relevância vai se tornar mais evidente e mais ampla quando 

houver o compartilhamento dos diferentes pontos de vista/conhecimento dos 

participantes.” 

 

V) Interesse: Identificação dos interesses dos envolvidos na participação do 

processo. 

Sete comentários foram feitos relativos à categoria “interesse” (7 comentários). O 

interesse das pessoas impacta na motivação para o processo, assim como o interesse individual 

não conhecido pode prejudicar a compreensão do comportamento dos participantes. 

 “A identificação dos interesses dos envolvidos ajuda a eliminar eventuais "pontos 

cegos" sobre determinada questão.” 

 “Interests can give an idea of the motivations of a person” (Interesses pode dar uma 

ideia das motivações de uma pessoa) 
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As necessidades e os valores de indivíduos ou instituições foram identificados como 

questões críticas de respondentes que participaram de processos cocriativos para 

sustentabilidade que tiveram objetivos parcialmente alcançados. 

 “An individual or a company/organization values in co-creation determine the level 

of success or failure.” (Os valores de cocriação de um indivíduo ou uma empresa / 

organização determinam o nível de sucesso ou falha.) 

 “To understand the needs of the community we were working with better and get 

them more motivated to participate in the design process, having a better end 

result.” (Para entender as necessidades da comunidade, estávamos trabalhando 

melhor e tornando-os mais motivados a participar do processo de design, tendo um 

melhor resultado final.) 

 

Ao final do questionário, em observações da pesquisa, um respondente faz clara 

menção à importância do conhecimento dos interesses dos envolvidos: 

 “look to seek the why of the who within the individual and any group of 

committed persons around a common purpose of any trans-formative effort, 

before trying to determine the what and the how of accomplishing it” (Procure 

buscar o porquê dentro do indivíduo e qualquer grupo de pessoas comprometidas 

em torno de um propósito comum de qualquer esforço transformador, antes de 

tentar determinar o que e o modo de realizá-lo) 

 

VI) Legitimidade: Interesses dos participantes alinhados ao propósito da atividade. 

Nove comentários foram feitos relativos à categoria “legitimidade”. Os comentários, 

em geral, focam na importância de desenvolver o interesse comum. 

“[Faltou] Objetivo comum, valor comum e compromissos [para o alcance total dos 

objetivos]. As pessoas que se concentram em seus próprios benefícios podem dificultar o 

processo.” 

Por outro lado, ao avaliar a relevância da premissa “legitimidade”, foram feitos 3 (três) 

comentários que indicam que o processo para seu sucesso precisa conter, inclusive, 

participantes com interesses não necessariamente alinhados ao propósito da atividade. 

 “Pessoas de diferentes disciplinas podem contribuir de forma inovadora para o 

projeto” 
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 “On the opposite, I think it would be useful to have someone who challenges the 

idea and the need” (Pelo contrário, acho que seria útil ter alguém que desafie a 

noção e a necessidade) 

 “This does not need to be the case in my opinion. To create a good image of the 

situation you will also need people that are not interested.” (Isso não precisa ser o 

caso na minha opinião. Para criar uma boa imagem da situação você também vai 

precisar de pessoas que não estão interessados.) 

 

A questão dos interesses alinhados ao propósito apareceu também nos comentários (3 

no total) relativos a outras premissas como “conhecimento e “facilitação”, apontando que tal 

alinhamento precisa ser desenvolvido para haver convergência em busca de soluções e 

benefício coletivo. 

 

VII) Cenário: Conhecimento das necessidades e situação dos participantes e/ou 

mapeamento das interações existentes entre eles. 

Somente 3 (três) comentários foram feitos relativos à categoria “cenário”, sendo uma 

delas identificada como ponto crítico em processo que teve objetivo parcialmente alcançado.  

 “We were lacking information about [...] the criticality of the proposal for the 

population involved” (Faltavam informações sobre a criticidade da proposta para a 

população envolvida) 

Os outros 2 (dois) comentários foram feitos ao avaliar a relevância da premissa 

“cenário” e endereçam questões da compreensão do indivíduo e da situação como um todo. 

 “Ao mapear necessidades e situação dos participantes, assim como suas interações, 

abre-se espaço para a visão do todo.” 

 “This defines their motivations and therefore their choices. i believe you need this 

clear to understand the person.” (Isto define suas motivações e, portanto, as suas 

escolhas. eu acredito que você precisa isso claro para compreender a pessoa.) 

 

VIII) Recursos: Levantamento de recursos necessários para a atividade 

(financeiros, de tempo, humanos, entre outros). 

Do total de 13 (treze) comentários categorizados como “recursos”, 11 (onze) foram 

coletados a partir de comentários que deveriam indicar os pontos fundamentais para o sucesso 



119 

do processo cocriativo para sustentabilidade, sendo o recurso “tempo” e “capital” os mais 

citados nos comentários. 

 “[Um dos fatores críticos de sucesso foi] Capital” 

 “O tempo e o compromisso dos recursos são os principais fatores [que faltaram no 

processo para que o objetivo tivesse sido totalmente alcançado].” 

 “[Faltou] Angariação de fundos [para que o objetivo tivesse sido totalmente 

alcançado].” 

 “O processo com as comunidades exigiu mais tempo para alcançar metas maiores.” 

 

Um dos respondentes, ao avaliar a relevância da premissa “recurso”, incluiu a vontade 

e a participação dos envolvidos como recurso. Ao avaliar a premissa “clareza”, um dos 

respondentes também fez comentário relativo ao tema, considerando que “a clareza do 

propósito e do processo a ser seguido contribuem para a utilização mais sustentável dos 

recursos”.  

 

IX) Risco: Análise de risco de envolvimento, implicações éticas, atritos 

transdisciplinares e processos políticos. 

Apenas 3 (três) comentários foram feitos relativos à categoria “risco”, todos eles na 

questão que os respondentes deveriam avaliar a relevância de tal premissa. Houve comentário 

justificando que não se pode tentar solucionar um problema, criando outro e foi dada alta 

importância à ética.   

“Acho que das opções acima, ética e altamente relevante. Atritos e processos políticos 

talvez sejam contornáveis, mas ética é indiscutível.” 

“Number one rule in solving problems is to not cause harm” (Regra número um na 

resolução de problemas é não causar danos) 

“Mais importante na aplicação que na criação” 

 

X) Capacidade: Capacidade similar entre os participantes para o diálogo (não 

haver, por exemplo, barreiras de conceitos ou linguísticas). 

Foram identificados 16 (dezesseis) comentários que endereçaram questões relativas à 

“capacidade”. Sete deles foram coletados a partir de comentários que deveriam indicar os 

pontos fundamentais para o sucesso do processo cocriativo para sustentabilidade. 

 “[Um dos fatores críticos de sucesso foi o] empoderamento” 
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 “A maioria dos participantes do processo não tinham (SIC) nenhuma experiência 

com esta forma de trabalho e mostraram pouca autonomia e dificuldade em 

organizar-se” 

Foram muitos os comentários feitos pelos respondentes ao avaliarem a relevância da 

premissa “capacidade” (8 no total). Tais comentários, em geral, faziam referência à importância 

da diversidade e que ela poderia ser prejudicada caso fosse dada prioridade à capacidade similar 

para o diálogo. Para que tal situação seja contemplada, alguns citam a alternativa de trabalho 

da facilitação no decorrer do processo para que a diversidade não seja impactada. 

 “É relevante, mas é impossível não haver alguma dificuldade considerando-se que 

há multidisciplinariedade.” 

 “Conhecimentos distintos, assim como bases teóricas combinadas com o 

conhecimento tácito pode render boas soluções e aplicações possíveis” 

 “As diferenças podem enriquecer o processo, mesmo que requeira mediação.” 

 “Acredito que a capacidade dos participantes para o diálogo pode ser ampliada no 

decorrer do processo.” 

Um dos respondentes, ao avaliar a relevância da premissa “equilíbrio”, incluiu a 

importância da capacidade para o diálogo: 

 “every participant needs to be able to express him/herself” (cada participante tem 

de ser capaz de expressar) 

 

XI) Confiança: Estabelecer um ambiente de confiança, empatia e boa vontade entre 

os participantes, podendo incluir atividade inicial de envolvimento, 

mobilização e sensibilização. 

Foram identificados 25 (vinte e cinco) comentários relativos à “confiança”. Quinze 

deles foram coletados a partir de comentários que deveriam indicar os pontos fundamentais 

para o sucesso do processo cocriativo para sustentabilidade e citam a importância boa vontade, 

da conexão e do relacionamento entre os participantes para o engajamento. 

 “Os participantes se sentiram à vontade para contribuir com o processo, sem temer 

críticas dos demais participantes ou das instituições que representavam.” 

 “Good relationships. Willing people.” (Boas relações. Pessoas dispostas) 

 “Acredito que todos os processos enfrentam hoje muitos tipos de resistências para 

serem implantados. Sempre acho que a comunicação para envolvimento de 
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comunidades, trabalhando nova consciência é o que falta. Os recursos são sempre 

limitados e as vitórias são conquistadas por envolvimento dos criadores.” 

 “time for all participants to really connect” (tempo para todos os participantes 

realmente se conectar) 

 “generel curiosity and openess.” (uma generosa curiosidade e abertura.) 

 “Larger societal engagement [...] was needed” (Foi necessário um engajamento 

social maior) 

 

Depois de avaliar as 20 (vinte) premissas, os respondentes foram convidados a 

contribuir com algum fator crítico a mais, caso fosse o caso, e 3 (três) reforçaram questões 

relacionadas à “confiança”, sendo que um deles faz clama menção de necessidade de deixar 

mais claro nas premissas a importância da empatia: “Talvez pudesse estar mais clara nos itens 

mencionados a capacidade de o processo gerar empatia entre os participantes e em relação às 

pessoas impactadas por determinada questão que se quer resolver.” 

 

XII) Facilitação: Uso de facilitadores capacitados para o processo cocriativo, 

motivadores e com seus papéis e responsabilidades definidos. 

“Facilitação” foi citada em 19 (dezenove) comentários, às vezes no sentido de haver 

uma liderança, às vezes como um mentor, um indivíduo que guia o grupo, podendo, até mesmo, 

ser parte integrante do grupo. A inexistência de um facilitador ou a baixa capacidade deste, 

pode acarretar no insucesso da atividade, assim como tais facilitadores precisam conhecer o seu 

papel conduzindo o processo, não sendo o próprio desenvolvedor.  

 “[Os objetivos do processo cocriativo não foi alcançado porque] O facilitador 

não era bom em transmitir o processo e o propósito” 

 “O facilitador deve ser capaz de extrair o melhor de cada um para o benefício 

coletivo” 

 “Talvez seja o item mais importante em um processo de cocriação (a(s) 

facilitadora(s) pode fazer parte do grupo de desenvolvimento)” 

 “Sempre o ego estará por ali atrapalhando, tenho visto processos se perderem 

por facilitadores que tem opinião.... o facilitador deverá ser observador...como 

diz David Bohm "colher com olhos e ouvidos" para perceber conflitos e crises 

antes de aparecerem e manter a harmonia criativa para o processo.” 

 



122 

XIII) Participação: Atividade interativa e dialógica, com oferecimento de 

ferramentas ou plataformas (presenciais ou virtuais). 

Muitos comentários foram feitos relativos à “participação” dos envolvidos no processo 

(22 comentários). Os comentários deixam claro que não há como cocriar sem haver 

participação, diálogo, interação e, até mesmo colocam a participação como condição para que 

o projeto seja sustentável. 

 “Não adianta mais criar e não colocar em prática, é um grande avanço criar e, 

justamente quem criou, se sentir motivado a colocar em prática. A participação 

garante a perenidade” 

 “Vários pontos de vista, várias conceituações "se misturando" através das 

interações sociais e proporcionando o compartilhamento de valores que 

contribuirão efetivamente para a consolidação de propostas inclusivas e que de fato 

irão fomentar o Desenvolvimento Sustentável!” 

 “Para falar a verdade somente via processos participativos, em geral, é possível 

alcançar ou contribuir de maneira efetiva com o desenvolvimento sustentável (local 

e global) 

 Sem participação não há cocriação.” 

 

XIV) Equilíbrio: Processo de interação justa, com participação equilibrada entre 

os participantes. 

Somente 1 (um) comentário foi atribuído a tal categoria, ao avaliar a relevância do 

item “equilíbrio” que faz clara correlação ao item “capacidade”: 

 “every participant needs to be able to express him/herself” (cada participante tem 

de ser capaz de expressar) 

 

XV) Envolvimento: Método com nível de envolvimento adequado à expectativa 

dos participantes. 

Oito comentários relativos à categoria “envolvimento” foram observado, em sua 

maioria, ao avaliar a relevância de tal item. Observa-se que o nível de envolvimento pode 

aumentar a partir do desenvolvimento do processo e pode ser potencializado com o trabalho do 

facilitador.  

 “Muitas vezes os participantes nunca participaram de processos cocriativos...se 

surpreendem...” 
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 “Acredito que o nível de envolvimento pode aumentar no decorrer do processo 

cocriativo.” 

 “Acredito que mais importante que o método em si é a capacidade da(s) 

facilitadora(s) adequá-lo ao grupo” 

 

Teve também dúvida em relação à redação do item: 

“Não entendi bem a intenção da pergunta. Sem dúvida é preciso envolver os 

participantes, mas não entendo pq nem como adequar à expectativa dos participantes. Ex: Se 

os participantes não estiverem querendo ou esperando se envolver tanto, não há pq adequar o 

método às suas expectativas e sim adaptar para que se envolvam mais.” 

 

XVI) Flexibilidade: Metodologia que permita se adaptar quando da evolução das 

necessidades e prioridades dos participantes. 

Somente 1 (um) comentário foi atribuído a tal categoria, ao avaliar a relevância do 

item “flexibilidade” que faz clara correlação ao item “facilitador”: 

 “Quando trabalhamos com vida a flexibilidade é essencial e a sensibilidade do 

facilitador fundamental.” 

 

XVII) Experimentação: Prototipagem ou ambiente para experimentação dos 

produtos cocriativos. 

Foram 6 (seis) os comentários atribuído a tal categoria. Dois deles indicam como fator 

importante para o sucesso do processo, sendo que um deles cita a importância do 

acompanhamento da prototipagem. 

“Criamos um protótipo de solução com foco em um ods” 

“Maior capacidade dos participantes em garantir que os protótipos gerados pelo 

processo fossem plenamente implementados.” 

Ao avaliar a relevância do item “experimentação” houve quem não considerasse 

relevante, mas também quem considerasse indispensável ou que entendesse que está fora do 

escopo do processo cocriativo. Paralelamente, indicada que, pode estar relacionada ao 

planejamento da cocriação em si.  

 “Se for bem planejada antecipadamente não há necessidade.” 
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 “Não sei exatamente até onde o projeto deve chegar mas gosto da ideia de 

prototipagem, mas vale muito checar a viabilidade da ação no escopo do trabalho. 

Será q não é a px etapa fora do objeto do projeto?” 

 “Absolutamente indispensável para processos de cocriação.” 

 

XVIII) Resultado: Execução de um plano de ação para alcance dos objetivos e para 

trazer resultados à sociedade. 

Foram 12 (doze) os comentários atribuído a tal categoria. Seis deles indicam como 

fator importante para o sucesso do processo, focado na realização de um plano de ação. 

Também houve questionamento se isso não seria momento à parte da cocriação. 

 “[Os fatores crítico de sucesso foram] Participação, empoderamento, plano de 

ação” 

 “[Os fatores crítico de sucesso foram] Good relationships. A simple goal. Willing 

people. A good model /plan.” (Boas relações, um objetivo simples, pessoas 

dispostas e um bom modelo / plano” 

 “specific implementation plans and support” (planos de implementação e suporte 

específicos) 

 “Será q não é a px etapa fora  do objeto do projeto?” 

 

XIX) Propagação: Comunicação dos resultados, manutenção do diálogo e 

ferramentas para ampliar a propagação das informações para outros níveis. 

Somente 2 (dois) comentários foram atribuído a tal categoria, ao avaliar a relevância 

do item “propagação” e fizeram correlação ao item “clareza” e “participação”: 

 “transparência e o constante envolvimento e participação sempre foram 

fundamentais na minha experiência.” 

 “'Communication' at its root means "to share, or hold-in-common", so the dialogue 

is extremely important” ('Comunicação', na sua raiz significa "para compartilhar ou 

manter-em-comum", de modo que o diálogo é extremamente importante) 

 

XX) Follow Up: Avaliação constante do plano de ação, monitoramento e estudo de 

atividades futuras. 
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Foram 7 (sete) os comentários atribuído a tal categoria. Quatro deles indicam como 

fator importante para o sucesso do processo, citando como importante a “continuidade”, o 

“acompanhamento compartilhado” e o “esforço a longo prazo”.  

Ao avaliar a relevância do item “follow up” novamente aparece a importância do 

follow up junto aos envolvidos, entendo que não caberia um acompanhamento, mas uma 

vivência por parte dos participantes, ainda que tenha sido identificado comentário sobre a 

importância de não haver promessa nesse sentido sem que seja possível de ser cumprida. 

 “the quality of the co-creative process should enable the sense of ownership...” (a 

qualidade do processo cocriativo deve permitir o senso de propriedade...) 

 “In order to 'sustain', one must be relatively sure of being able to do that - not to 

end up with unintended consequences” (A fim de 'sustentar', deve-se ter a certeza 

de ser relativamente capaz de fazer isso - para não acabar com consequências não 

esperadas)  

 

XXI) Categorias de Processo ou Projeto 

As categorias “continuidade” e “projeto” demonstram que os respondentes 

identificaram que para a atividade cocriativa para sustentabilidade, faz-se necessário incluir 

aspectos básicos de gestão de projeto para que o objetivo seja alcançado, além de ser contínuo 

(“Tem que ser uma cultura para a empresa”). Tais aspectos básicos são observados ao os 

respondentes citarem questões como: “liderança”, “planejamento”, “acompanhamento”, 

“métricas”, “gestão”, “patrocínio” e “organização”. 

 

XXII) Demais categorias 

A categoria “observação” foi formada com comentários alheios ao intuito do projeto, 

bem como comentários fazendo “elogio” ao trabalho, dando “voto” de sucesso, fazendo 

“sugestão” para pesquisa futura, se mostrando “interessado” no trabalho ou demonstrando 

“dificuldade” em responder determinada questão. Tais comentários, portanto, não passaram 

pela análise da autora. 

 

 

4.1.2.2 Análise das Correlações a Partir da Análise de Conteúdo 

 

Conforme citado na sessão 3.6.1 (Tratamento dos dados qualitativos), foi atribuído 1 

(um) ponto de contato cada vez que ao avaliar a relevância de um dos itens da Questão 11, o 
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respondente fizesse referência a outro item (APENDICE 2). Foram identificados 0 a 5 pontos 

de contato. Cabe salientar que não foi solicitado aos respondentes que identificassem 

correlações. Tal indicação foi espontânea e, portanto, não tem relevância estatística, porém 

indica, qualitativamente, interpretações das relações entre os fatores críticos de sucesso para o 

processo cocriativo para sustentabilidade. A representação visual de tais corelações a partir da 

análise de conteúdo pode ser observada na Figura 22. 

 

 
Figura 22 -Correlações a Partir da Análise de Conteúdo 

Fonte: A autora. 

 

A correlação mais evidente ocorre entre “conhecimento” (inclusão de participantes 

que sejam referência no tema e/ou avaliação completa do problema, seus impactos, condições 

comportamentais e ambientais relacionadas e quaisquer determinantes conhecidos) e 

“capacidade” similar entre os participantes para o diálogo (não haver, por exemplo, barreiras 

de conceitos ou linguísticas). Ao avaliar o item “capacidade”, os respondentes citam a 

importância de haver a inclusão de participantes que permitam uma avaliação completa do 

problema e quaisquer determinantes conhecidos (“conhecimento”). 
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Paralelamente, fazem associação do “conhecimento” ao item “seleção”, especialmente 

no que tange à necessidade de incluir participantes diversos, tendo em vista que essa 

multidisciplinaridade gera conhecimento (o que não seria possível com o envolvimento 

somente de especialistas no assunto).  

Conclui-se, portanto, que a “capacidade” não pode se sobrepor à “seleção”, 

impactando na diversidade de atores, mas sim que a “seleção” seja priorizada em prol do 

“conhecimento”.  

 “Diálogo do diferente é até importante para a construção.” 

 “As diferenças podem enriquecer o processo, mesmo que requeira mediação.” 

 “Conhecimentos distintos, assim como bases teóricas combinadas com o 

conhecimento tácito pode render boas soluções e aplicações possíveis” 

 “A inclusão de diversos pontos potencializa a capacidade de resolver problemas.” 

 

Ainda em relação ao “conhecimento”, os comentários indicam ainda necessidade de 

haver interesses dos participantes sejam alinhados ao propósito da atividade (“legitimidade”) e 

boa vontade (“confiança”) para haver avaliação completa do objeto em questão (“Relevante 

[inclusão de participantes que sejam referência no tema], mas também importante pessoas com 

conhecimento geral menos específico do tema, mas que tenham vontade de chegar a soluções 

comuns e trabalhem na convergência das partes envolvidas”). Esse aspecto é levantado para 

que o grupo não se limite aos grandes conhecedores do tema, pois isso seria limitar a própria 

concepção do problema, assim como o alcance de soluções sustentáveis. 

O processo de interação justa, com participação que promova o “equilíbrio” entre os 

participantes é percebido em comentário como associado à “capacidade” de “participação” 

(“every participant needs to be able to express him/herself” - cada participante tem de ser capaz 

de expressar). 

Quanto à “legitimidade” (interesses dos participantes alinhados ao propósito da 

atividade), os comentários fazem uma ressalva, afirmando que “pessoas de diferentes 

disciplinas podem contribuir de forma inovadora” para o projeto, que para se ter uma visão 

completa, faz-se necessária pessoas que não estejam interessadas no propósito ou que os 

interesses não precisam estar alinhados ao propósito da atividade, mas que é útil pessoas que 

desafiem a ideia e a necessidade (“seleção”), permitindo uma ressignificação do próprio 

propósito (fazendo a correlação com o item “conhecimento”). 
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 “On the opposite, I think it would be useful to have someone who challenges the 

idea and the need” (Pelo contrário, acho que seria útil ter alguém que desafia a 

noção e a necessidade) 

 “This does not need to be the case in my opinion. To create a good image of the 

situation you will also need people that are not interested.” (Isso não precisa ser o 

caso na minha opinião. Para criar uma boa imagem da situação Você também vai 

precisar de pessoas que não estão interessados.) 

 

Houve também correlação entre “capacidade” e “facilitação” indicando a “facilitação” 

como meio para melhoria da “capacidade”, ou seja, indicando que o facilitador poderia 

contribuir para uma mediação, caso existam barreiras ou falta de habilidade para o diálogo (“As 

diferenças podem enriquecer o processo, mesmo que requeira mediação”). 

É possível observar a correlação da “flexibilidade” (metodologia que permita se 

adaptar quando da evolução das necessidades e prioridades dos participantes) com o aspecto 

“facilitação”, indicando que o facilitador deve possuir sensibilidade para observar em que 

momento e termos seria necessário uma adaptação no processo (“Quando trabalhamos com vida 

a flexibilidade é essencial e a sensibilidade do facilitador fundamental”). 

Quanto ao “cenário” (conhecimento das necessidades e situação dos participantes e/ou 

mapeamento das interações existentes entre eles), os comentários o correlacionam com o 

“conhecimento” ao afirmar que “ao mapear necessidades e situação dos participantes, assim 

como suas interações, abre-se espaço para a visão do todo”, além de definir suas motivações, o 

que impacta suas escolhas e na compreensão do outro, ou seja, no nível “confiança” e 

“envolvimento” (“This defines their motivations and therefore their choices. i believe you need 

this clear to understand the person” - Isto define suas motivações e, portanto, as suas escolhas. 

eu acredito que você precisa isso claro para compreender a pessoa). 

Já o reconhecimento da “relevância” do tema por parte dos participantes para o 

desenvolvimento sustentável “pode ser explicada aos participantes” indicando que, ainda que 

tal “capacidade” de perceber tal “relevância” não exista (“principalmente relacionadas à 

capacidade de reconhecer e/ou questionar os pontos de vista, próprios e de terceiros”), ela pode 

ser construída na “facilitação” e “participação” dos envolvidos aliadas à “clareza” do propósito 

e ao “resultado” esperado. 

 “Provavelmente a relevância vai se tornar mais evidente e mais ampla quando 

houver o compartilhamento dos diferentes pontos de vista/conhecimento dos 

participantes” 
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 “Muitas vezes, os não especialistas trazem mais questões e abrem o leque, enquanto 

os especialistas tendem a trazer suas própria soluções (diminuindo a 

sustentabilidade dos processos e dos resultados passíveis de serem alcançados)” 

 

Quanto ao “envolvimento”, alguns respondentes entenderam que a metodologia não 

precisa estar alinhada à expectativa dos participantes, mas que a dinâmica (o que inclui a 

“facilitação”) pode aumentar o nível de “interesse” dos envolvidos. Isso pode ter impactado os 

números de “pouco relevante” (13 respondentes) e “não sei” (3 respondentes) verificada na 

análise de dados quantitativos.  Isso pode demonstrar também a existência de uma expectativa 

prévia e outra que vai evoluindo a partir da interação ou da ressignificação do propósito 

(“clareza” e “participação”). 

 “Não entendi bem a intenção da pergunta. Sem dúvida é preciso envolver os 

participantes, mas não entendo pq nem como adequar à expectativa dos 

participantes. Ex: Se os participantes não estiverem quer do ou esperando se 

envolver tanto, não há pq adequar o método às suas expectativas e sim adaptar para 

que se envolvam mais.”  

 “Muitas vezes os participantes nunca participaram de processos cocriativos...se 

surpreendem...” 

 “Acredito que o nível de envolvimento pode aumentar no decorrer do processo 

cocriativo.” 

 “Acredito que mais importante que o método em si é a capacidade da(s) 

facilitadora(s) adequá-lo ao grupo” 

 

Já quanto à análise de “risco” de envolvimento, implicações éticas, atrito 

transdisciplinares e processos políticos, houve indicação que tal aspecto é mais relevante para 

o processo cocriativo (“facilitação”) que para o “resultado” da atividade em si (“Mais 

importante na aplicação que na criação”). 

Pelos comentários, observa-se que a “propagação” está relacionada à “clareza” e à 

“participação”, tendo em vista a importância da transparência e do diálogo constante e 

participativo. 

 “transparência e o constante envolvimento e participação sempre foram 

fundamentais na minha experiência.” 
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 “'Communication' at its root means "to share, or hold-in-common", so the dialogue 

is extremely important” (A "comunicação" na sua raiz significa "compartilhar ou 

manter em comum", então o diálogo é extremamente importante) 

 

Já quanto ao levantamento de “recursos” necessários para a atividade (financeiros, de 

tempo, humanos, entre outros) há a indicação de que isso não necessariamente signifique a 

necessidade de altos recursos, mas observa relação com o nível de “envolvimento” à medida 

que a vontade de participar impactou no recurso disponível (“Já realizei processos com poucos 

recursos. O principal recurso era a vontade e a participação dos envolvidos e trouxeram 

resultados”). 

 

4.2 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

4.2.1 Análises Descritivas 

 

Com base nos dados provenientes dos 105 respondentes, foi realizada uma análise 

descritiva dos resultados das premissas relativas à pergunta 10 do questionário, a fim de 

responder as questões levantadas na pesquisa. Percebeu-se que entre os 105, 84 respondentes 

já participaram de algum processo cocriativo, sendo que apenas 59 destes era voltado para o 

desenvolvimento sustentável. 

A primeira questão feita tinha intenção de identificar o local de residência dos 

respondentes. Tendo em vista que o convite para resposta à pesquisa se deu em comunidades 

de língua inglesa e portuguesa e, tendo em vista a nacionalidade da autora (brasileira), é natural 

que o número de respondentes brasileiros seja bem superior aos demais países (56%). Isso 

ocorre porque grande parte das pessoas presentes nos grupos de língua portuguesa são 

brasileiros. Adicionalmente, alguns conhecem a autora e, por conta disso, tem maior 

probabilidade de visualizarem sua postagem nas redes sociais, além de possivelmente se 

sentirem mais motivados a responder ao questionário. Desta forma, tal levantamento por país 

serviu mais para observar a diversidade de respondentes (24 nacionalidades), bem como tentar 

dimensionar algum viés possível pelo impacto de brasileiros nas respostas. Cabe pontuar que, 

do exterior, o maior volume de respontentes teve origem dos Estados Unidos (7%), seguidos da 

Holanda (5%), Reino Unido (4%), Índia (4%) e Colômbia (3%). 
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Gráfico 6 - Origem dos Respondentes (n=105) 

Fonte: A autora (Pergunta: Selecione o país que você vive). 

 

A partir da definição da autora para cocriação, com base em Prahalad e Ramaswamy 

(2004a) e Morais e Santos (2015), os respondentes foram convidados a responder se já haviam 

participado de algum processo cocriativo. Poucos não souberam responder a questão (5%), 

sendo que a maioria afirmou ter participado (80%). A distribuição das respostas pode ser 

observada no Gráfico 7. 

 

 
Gráfico 7 - Participaram de Processo Cocriativo (n=105) 

Fonte: A autora (Pergunta: Você já participou de algum 

processo cocriativo?). 
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A partir da definição da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD), no Relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum (BRUNDTLAND et al., 1991, p. 

46) para DS, os respondentes que participaram de processo cocriativo responderam se já o 

haviam feito com o propósito de contribuir, de alguma forma, para o desenvolvimento 

sustentável. Poucos não souberam responder a questão (5%), sendo que a maioria afirmou ter 

participado (70%). A distribuição das respostas pode ser observada no Gráfico 8.  

 

 
Gráfico 8 - Participaram de Processo Cocriativo com 

Objetivo de Contribuir para o DS  (n=84) 

Fonte: A autora (Pergunta: Você  já participou de um 

ou mais processos cocriativos com o objetivo 

de contribuir, de alguma forma, para o 

desenvolvimento sustentável?). 

 

Os que responderam “sim” na questão anterior (59 pessoas) foram convidados a 

escolher 1 (um) caso de processo cocriativo com objetivo de contribuir para o DS para 

responder as 5 (cinco) perguntas subsequentes. Destas, 4 (quatro) eram quantitativas e tratavam: 

da pecepção quanto ao alcance do objetivo, da temática, dos públicos envolvidos e da técnica 

de cocriação utilizada. Cabe apontar que há possibilidade de viés em relação a essas respostas 

tendo em vista que cada um foi provocado a responder a partir da escolha de apenas 1 (um) 

caso. Desta forma, o critério de escolha do caso não foi estipulado ou provocado pela pesquisa, 

com intuito de ser completamente aleatório. Sendo assim, tal escolha pode ter sido feita a partir 

de distintos motivos, como por exemplo: lembrança recente, primeira atividade cocriativa do 

indivíduo, processo mais bem sucedido ou um processo totalmente desastroso. 
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Na percepção dos respondentes, 26% afirmaram que o objetivo específico do processo 

cocriativo foi totalmente alcançado, 59%, parcialmente alcançado, 12%, não foi alcançado, e 

3% não soube responder, como pode ser observado no Gráfico 9. 

 

 
Gráfico 9 - Percepção Quanto ao Alcance do Objetivo (n=59) 

Fonte: A autora (Pergunta: Na sua percepção, o objetivo específico de tal processo 

cocriativo...). 

 

A partir da  listagem randômica de temáticas elaborada pela autora com base nos ODS, 

temas centrais de RS e Princípios do Pacto Global, detalhada na sessão 3.2 (a descrição de tais 

temáticas pode ser visualizada na sessão 3.6.1), os respondentes indicaram qual o tema com 

maior afinidade ao objetivo específico do processo cocriativo que paticiparam. Quanto a isso, 

processos voltados ao desenvolvimento de cidades e comunidades sustentáveis, promoção da 

agricultura sustentável e do consumo e produção responsáveis (“sustentabilidade”) foram os 

mais citados (29%), seguido de temas quanto ao envolvimento e desenvolvimento da 

comunidade, erradicação da pobreza, redução das desigualdades e promoção de educação de 

qualidade (“sociedade” = 25%), desenvolvimento e difusão de tecnologias, indústria, inovação 

e infraestrutura ambientalmente amigáveis, energia limpa e acessível (“inovação” = 17%) e 

preservação do meio ambiente, melhoria de práticas preventivas e corretivas em prol do meio 

ambiente (“meio ambiente” = 13%), conforme demonstra o Gráfico 10. Processos voltados à 

promoção de medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos e de 

capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais (“clima”) e 

voltados à promoção da paz, justiça e instituições eficazes, como redução de mortes por 

violência, tráfico e tortura contra crianças e promoção de um Estado de Direito em que todos 

tenham direito a se defender (“paz e justiça”) não foram citados por nenhum dos respondentes. 
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Gráfico 10 - Temas de maior afinidade com o objetivo específico do processo 

cocriativo em que participaram  (n=59) 

Fonte: Elaborado pela autora (Pergunta: Qual dos temas abaixo possui maior 

afinidade com o objetivo específico do processo co-criativo que você 

participou?) 

 

A partir da listagem randômica de públicos coletados pela autora nos casos 

explicitados nos artigos selecionados, conforme sessão 4.1.1.2, os respondentes identificaram 

os públicos envolvidos em tal processo cocriativo. Comunidades (32 casos), empresas (30 

casos) e terceiro setor, ou seja, organizações não governamentais, entidades, organizações e 

outras formas de associações civis sem fins lucrativos (26 casos), foram os públicos mais 

atuantes, na percepção dos respondentes, conforme demonstrado no Gráfico 11. Cabe destacar 

ainda o baixo envolvimeno do público “investidores, bancos ou seguradoras”.  

 

 
Gráfico 11 - Públicos Envolvidos no Processo Cocriativo  (n=59) 

Fonte: A autora (Pergunta: Quais  públicos foram  envolvidos no  processo  cocriativo que você participou - você 

pode marcar 1 ou mais públicos). 
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Com intuito de buscar identificar quais públicos que são mais comumente envolvidos 

por temática do propósito em questão, foram cruzados tais dados, conforme demonstra o 

Gráfico 12. Observou-se, por exemplo, nos 8 (oito) casos com propósito associado à 

preservação, melhoria de práticas preventivas e corretivas em prol do meio ambiente, um 

trabalho bastante diverso, tendo em vista que 7 (sete) citaram envolvimento de “comunidades”, 

6 (seis), “terceiro setor”, e 4 (quatro), “poder público”, “empresas” e “clientes, consumidores 

ou usuários”. Por outro lado, o único caso voltado à melhoria de práticas trabalhistas e redução 

da discriminação no emprego, do trabalho forçado, compulsório e infantil identificado, somente 

indicou o público “empresas” como envolvido, assim como os 3 (três) casos voltados à 

governança, envolveram “empresas” em todos eles e “clientes, consumidores ou usuários” em 

apenas 1 (um) deles.  

Cabe destacar ainda que dos 17 (dezessete) casos voltados à “Sustentabilidade” 

(desenvolvimento de cidades e comunidades sustentáveis, promoção da agricultura sustentável 

e do consumo e produção responsáveis), em 12 (doze) deles, “empresas” foram envolvidas, e 

em 9 (nove), “comunidades”. Dos 15 (quinze) casos voltados à “Sociedade” (envolvimento e 

desenvolvimento da comunidade, erradicação da pobreza, redução das desigualdades e 

promoção de educação de qualidade), 11 (onze) contaram com envolvimento de “comunidades” 

e 7 (sete), do “terceiro setor”.  

Por fim, o público “investidores, bancos ou seguradoras” se mostrou presente somente 

em 2 (dois) casos voltados à “Inovação” e 1 (um) caso voltado à “Sustentabilidade” e ao “Meio 

Ambiente”.   

 

 
Gráfico 12 -Públicos Envolvidos X Temática do Objetivo do Processo  (n=59) 

Fonte: A autora. 
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A partir da listagem randômica de metodologias identificadas no levantamento da 

literatura, os respondentes puderam identificar as técnicas utilizadas em tal processo cocriativo. 

O DT (26 casos), a IA (17 casos) e o uso de comunidades ou redes virtuais (17 casos) foram as 

técnicas mais citadas, conforme mostra o Gráfico 13. 

 

 
Gráfico 13 - Metodologias/ferramentas/plataformas envolvidas na cocriação (n=59) 

Fonte: A autora (Pergunta: Caso tenha utilizado uma ou mais metodologia, ferramenta ou 

plataforma no processo cocriativo que você participou, indique abaixo - múltipla 

escolha). 

 

Com intuito de buscar identificar quais técnicas que são mais comumente utilizadas 

por temática do propósito em questão, foram cruzados tais dados, conforme demonstra o 

Gráfico 14. Observou-se que o DT é a única técnica que é citada em todas as temáticas. Por 

exemplo, dos 10 (dez) processos voltados à “Inovação”, 8 (oito) utilizaram DT como técnica e 

3 (três), a IA. Nos 15 (quinze) processos voltados à “Sociedade”, o DT foi citado em 6 (seis) 

casos e a IA em 5 (cinco) casos. Já 17 nos (dezessete) processos voltados à “Sustentabilidade”, 

DT, IA e redes e comunidades virtuais foram citados em 6 (seis) casos. Cabe destaque ainda 

para os 3 (três) casos voltados à “Governança”, que utilizaram o DT e/ou a CVN em 2 (dois) 

deles.   
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Gráfico 14 - Técnicas Utilizadas X Temática do Objetivo do Processo  (n=59) 

Fonte: A autora.  

 

Dos 139 respondentes, 129 responderam que “sim, processo cocriativos podem 

contribuir para o desenvolvimento sustentável”, tornando o número de 129 filtro para a questão 

questão seguinte (Na sua opinião, qual o grau de relevância de cada um dos itens abaixo para o 

sucesso de processos cocriativos voltados ao desenvolvimento sustentável?). Nenhum dos 

respondentes indicou “não” como resposta e 10 disseram não ter opinião sobre o tema, 

conforme Gráfico 15. 

 

 
Gráfico 15 - Opinião Quanto à Possibilidade de 

Contribuição da Cocriação para o DS (n=139) 

Fonte: A autora (Pergunta: Na sua opinião, processo 

cocriativos podem contribuir para o 

desenvolvimento sustentável?). 
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A partir da listagem das premissas elaboradas pela autora, com base nos artigos 

selecionados, conforme demonstrado na sessão 4.1.1.1, os respondentes deveriam indicar, 

utilizando a escala Likert, sua perceção quanto ao nível de relevância de cada um dos 20 (vinte) 

fatores, sendo: altamente relevante, relevante, pouco relevante, irrelevante ou “não sei”. Tal 

resultado pode ser observado pela Tabela 9, por meio das frequências relativas das respostas 

para cada fator e de forma mais ilustrativa pelo Gráfico 16. 

 

Tabela 9 - Frequências relativas do grau de relevância dos fatores 

 Frequências relativas (n=105) 

Fator Irrelevante 
Pouco 

relevante 
Não sabe Relevante 

Altamente 

relevante 

Clareza 1,9% 1,0% 0,0% 17,1% 80,0% 

Seleção 1,9% 6,7% 0,0% 49,5% 41,9% 

Conhecimento 1,0% 17,1% 0,0% 51,4% 30,5% 

Relevância 1,0% 12,4% 1,0% 45,7% 40,0% 

Interesse 1,0% 2,9% 2,9% 41,0% 52,4% 

Legitimidade 0,0% 16,2% 0,0% 41,0% 42,9% 

Cenário 1,0% 16,2% 0,0% 39,0% 43,8% 

Recursos 0,0% 13,3% 0,0% 45,7% 41,0% 

Risco 1,0% 18,1% 1,9% 45,7% 33,3% 

Capacidade 4,8% 29,5% 0,0% 42,9% 22,9% 

Confiança 0,0% 5,7% 1,9% 19,0% 73,3% 

Facilitação 1,0% 9,5% 2,9% 38,1% 48,6% 

Participação 0,0% 8,6% 1,9% 42,9% 46,7% 

Equilíbrio 1,0% 10,5% 1,0% 49,5% 38,1% 

Envolvimento 1,0% 12,4% 2,9% 47,6% 36,2% 

Flexibilidade 0,0% 7,6% 1,0% 49,5% 41,9% 

Experimentação 0,0% 14,3% 2,9% 40,0% 42,9% 

Resultado 1,0% 3,8% 0,0% 36,2% 59,0% 

Propagação 0,0% 4,8% 1,9% 43,8% 49,5% 

Follow up 0,0% 3,8% 1,0% 43,8% 51,4% 

Fonte: A autora. 

 

Pela Tabela 9, observa-se que os itens (fatores) considerados mais relevantes são: 

clareza, confiança e resultado enquanto os menos relevantes são: capacidade, risco e 

conhecimento. O Gráfico 16 abaixo facilita a visualização e comparação entre o grau de 

relevância dos fatores. 
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Gráfico 16 - Grau de Relevância dos fatores para o Sucesso de Processos Cocriativos para o DS (n=105) 

Fonte: A autora (Pergunta: Na sua opinião, qual o grau de relevância de cada um dos itens abaixo para o sucesso 

de processos cocriativos voltados ao desenvolvimento sustentável?). 

 

A partir de tal gráfico pode-se observar que os fatores são considerados, em geral como 

relevantes ou muito relevantes. Podemos dar grande destaque para os itens “clareza” e 

“confiança”, que tiveram mais de 70% de respostas no grau “altamente relevante” e também 

para os itens “seleção”, “interesse”, “confiança”, “flexibilidade”, “resultado”, “propagação” e 

“follow up”, que tiveram percentual acima de 90% ao somar resposta “relevante” ou “altamente 

relevante”, sendo considerados, por essa ótica, fatores críticos de sucesso. Por outro lado, o 

fator “capacidade” foi o com maior percentual de “irrelevante” e “pouco relevante” (acima de 

30%). Como cada questão abriu espaço para comentários, na sessão 4.1.2 há uma análise 

qualitativa quanto a esse ponto que necessita ser considerada além dos números quantitativos 

expressos na atual sessão.  

A “clareza” foi identificada como o mais relevante para todos os respondentes 

(altamente relevante = 80% e relevante = 17,14%). Estabelecer um ambiente de “confiança foi 

o segundo aspecto mais relevante para o sucesso do processo cocriativo. Dos respondentes, 

73,33% consideraram tal ponto muito relevante e 19,05%, relevante.  

A execução de um plano de ação para alcance dos objetivos e para trazer “resultados” 

à sociedade foi o terceiro item identificado pelos respondentes como mais relevante (altamente 

relevante = 59,05% e relevante = 36,19%), seguido da identificação dos “interesses” dos 

envolvidos na participação do processo (altamente relevante = 52,38% e relevante = 40,95%).  
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O “follow up” foi o quinto item identificado como relevante para os respondentes 

(altamente relevante = 51,43% e relevante = 43,81%). A comunicação dos resultados, 

manutenção do diálogo e ferramentas para ampliar a “propagação” das informações para outros 

níveis foi o quinto aspecto identificado como relevante, tendo 51,43% dos respondentes 

indicado como altamente relevante e 43,81%, relevante.  

O sexto item mais relevante indicado pelos respondentes foi a “participação” 

(atividade interativa e dialógica, com oferecimento de ferramentas ou plataformas, presenciais 

ou virtuais), sendo que 46,67% dos respondentes a consideraram muito relevante e 42,86%, 

relevante.  

A “flexibilidade” foi o sétimo aspecto mais relevante (altamente relevante = 41,90% e 

relevante = 49,52%). Os demais itens, todos considerados relevantes ou muito relevantes, 

somam, entre os dois, percentuais entre 81,91% até 82,86%, sendo dos respondentes, 30,48% 

até 42,86% consideram cada quesito altamente relevante, tornando sua avaliação muito similar 

entre eles.  

Foi realizada análise da moda e mediana dos dados, medidas de posição apresentadas 

no Gráfico 17. Observa-se que, tanto a moda quanto a mediana de todos os itens ficam entre 4 

e 5, demonstrando pouca variação entre os itens, sendo que somente em 6 (seis) dos 20 (vinte) 

itens, há diferença entre a moda e a mediana. A mediana é uma medida de posição considerada 

mais forte, pois é menos sensível a valores extremos e é baseada na média aritmética dos dois 

elementos que ocupam a posição central, considerando que o número de variáveis (n=20) é par, 

enquanto a moda apenas reflete a maior quantidade de valores repetidos. 
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Gráfico 17 - Comparação entre a moda e mediana para análise do grau de 

relevância dos fatores para o Sucesso de Processos Cocriativos para 

o DS (n=105) 

Fonte: A autora. 

 

A fim de verificar a possibilidade de viés por conta da localidade dos respondentes, 

foram comparadas as medianas das respostas dos brasileiros em relação às respostas dos 

estrangeiros. Tal resultado pode ser observado no Gráfico 18, que demonstra não haver variação 

em 14 (quatorze) dos 20 (vinte) itens. 
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Gráfico 18 - Comparação da Mediana de brasileiros e estrangeiros para análise do grau de 

relevância dos fatores para o Sucesso de Processos Cocriativos para o DS 

(n=105) 

Fonte: A autora. 

 

A fim de verificar a possibilidade de varição na resposta em função da “escola” dos 

respondentes, ou seja, de qual grupamento de comunidade virtual eles faziam parte (DT, Outros 

Processos Cocriativos ou Sustentabilidade), foram comparadas as medianas de cada um, 

conforme Gráfico 19. Na análise observou-se não haver diferença em 11 (onze) dos itens. Dos 

outros 9 (nove) itens, não houve opinião similar entre os  grupos. Por outro lado, destaca-se a 

opinião do grupo “outras cocriações” quanto ao item “capacidade”, que possui a mediana 2 (a 

menor observada entre os itens). 
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Gráfico 19 - Comparação da Mediana dos grupos de comunidades virtuais para 

análise do grau de relevância dos fatores para o Sucesso de Processos 

Cocriativos para o DS (n=105) 

Fonte: A autora.  

 

A fim de verificar a possibilidade de varição na resposta em função da participação em 

processo cocriativo, processo cocriativo para o DS e não participação (ou “não sei”), foram 

comparadas as medianas de cada grupo de respondentes, conforme Gráfico 20. Na análise 

observou-se não haver diferença em 11 (onze) dos itens. Dos outros 9 (nove) itens, em 3 (três) 

itens, Participação em Processo Cocriativo têm a mesma opinião (mesma moda) que 

Participação em Processo Cocriativo para o DS, assim como em outros 3 (três) itens, 

Participação em Processo Cocriativo têm a mesma opinião de quem não teve participação (ou 

não sabe). Por fim, em 3 (três) itens, Participação em Processo Cocriativo para o DS têm a 

mesma opinião de quem não teve participação (ou não sabe).  
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Gráfico 20 - Comparação da mediana entre os grupos em função da 

participação em processo cocriativo para análise do grau de 

relevância dos fatores para o Sucesso de Processos Cocriativos 

para o DS (n=105) 

Fonte: A autora. 

 

A fim de verificar a possibilidade de variação na resposta em função do resultado 

obtido no caso escolhido na questão nr. 4 (“Na sua percepção, o objetivo específico de tal 

processo cocriativo...”), foram comparadas as medianas de cada grupo de respondentes. Na 

análise observou-se não haver diferença em 10 (dez) dos itens. Dos outros 10 (dez) itens, 

observou-se maior aproximação de avaliação entre os que responderam que o resultado foi 

totalmente alcançado e os que não tiveram o resultado alcançado (6 itens), conforme demonstra 

o Gráfico 21. Esses 6 (seis) itens são: “legitimidade”, “cenário”, “flexibilidade”, “resultado”, 

“propagação” e “follow up” Cabe destacar o fator “recursos”, que teve menor grau de relevância 

apontada no grupo em que o objetivo não foi alcançado, se distanciando consideravelmente do 

grau de relevância dos outros dois grupos. 
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Gráfico 21 - Comparação da mediana entre os grupos em função do 

resultado obtido para análise do grau de relevância dos 

fatores de Sucesso para Processos Cocriativos para o DS 

(n=105) 

Fonte: A autora. 

 

Para apurar a confiabilidade interna das questões relativas ao grau de relevância dos 

itens ou fatores para o sucesso da cocriação sustentável, utilizou-se o alfa de Cronbach, 

considerando apenas o constructo que fez uso da escala Likert ordinal de 5-pontos. Para uma 

amostra de 105 respondentes e um total de 20 itens, obteve-se um alfa total de 0,9152. Isso é 

indicativo de uma alta consistência interna (HILL; HILL, 2005). Assim, o constructo analisado 

apresentou alta confiabilidade. 

Para cada um dos itens, calculou-se ainda o valor dos Alfas de Cronbach, caso o item 

fosse retirado da escala. Pode-se verificar que se afastássemos itens, o α de Cronbach’s não 

sofreria grandes oscilações, como é visível na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Alfas de Cronbach 

Fatores Alfas de Cronbach (se item retirado) 

Clareza 0,9151 

Seleção 0,9150 

Conhecimento 0,9162 

Relevância 0,9184 

Interesse 0,9174 

Legitimidade 0,9177 

Cenário 0,9185 

Recursos 0,9146 

Risco 0,9139 

Capacidade 0,9224 

Confiança 0,9144 

Facilitação 0,9037 

Participação 0,9037 

Equilíbrio 0,9037 

Envolvimento 0,9037 

Flexibilidade 0,9037 

Experimentação 0,9037 

Resultado 0,9037 

Propagação 0,9037 

Follow up 0,9037 

Alfa total = 0,9152 

Fonte: A autora. 

 

Percebe-se pela Tabela 10 que os alfas de Cronbach, após retirada de item, variam na 

faixa entre 0,9037 a 0,9224, o que é aceitável e destaca a alta confiabilidade interna do 

questionário. 

 

4.2.2 Análises Inferenciais 

 

Conforme Pestana e Gageiro (2003), caso a amostra tenha mais de 30 indivíduos, o 

teste de normalidade está dispensado. Embora, em amostras superiores a 30, os resultados de 

um teste paramétrico ou não-paramétrico não difiram muito (GHASEMI; ZAHEDIAS, 2012), 

optou-se por testar a normalidade a fim de determinar que testes seriam corretamente aplicados. 

Antes de iniciar os procedimentos de extração de medidas, o conjunto dos 20 fatores 

foi submetido a uma análise da normalidade para verificar a hipótese de que os dados de cada 

item poderiam ser oriundos de uma variável com distribuição normal. Usou-se aqui (Tabela 

11), os testes não paramétricos de Kolmogorov-Smirnov (K-S) e de Shapiro-Wilk (S-W). 

 



147 

Tabela 11 - Teste de Normalidade 

 Testes de Normalidade 

Fatores 
Kolmogorov – Smirnov Shapiro – Wilk  

Estatística K-S P-valor Estatística S-W P-valor 

Clareza 0,4534 < 2,2E-16 0,4329 < 2,2E-16 

Seleção 0,3142 1,98E-06 0,7007 2,51E-10 

Conhecimento 0,3446 2,96E-08 0,7603 8,41E-09 

Relevância 0,3114 2,89E-06 0,7449 3,23E-09 

Interesse 0,3027 8,77E-06 0,6938 1,73E-10 

Legitimidade 0,2979 1,62E-08 0,7316 1,45E-12 

Cenário 0,2971 1,79E-08 0,7413 2,59E-12 

Recursos 0,3078 4,56E-09 0,7273 1,13E-12 

Risco 0,3186 1,11E-06 0,7792 2,92E-08 

Capacidade 0,3123 2,55E-06 0,8164 4,20E-10 

Confiança 0,4266 < 2.,2E-16 0,5544 2,53E-16 

Facilitação 0,2706 4,21E-07 0,7303 1,35E-12 

Participação 0,2709 4,06E-07 0,7195 7,19E-13 

Equilíbrio 0,3199 9,33E-10 0,7383 2,16E-12 

Envolvimento 0,3151 1,77E-09 0,7662 1,23E-11 

Flexibilidade 0,2913 3,64E-08 0,7149 5,55E-13 

Experimentação 0,2836 9,20E-08 0,7495 4,29E-12 

Resultado 0,3374 8,29E-11 0,6353 8,98E-15 

Propagação 0,2901 4,20E-08 0,7041 3,03E-13 

Follow up 0,3054 6,22E-09 0,6858 1,13E-13 

Fonte: A autora. 

 

Com isso, verificou-se que a hipótese nula do teste (que supõe que a amostra foi 

extraída de uma população normalmente distribuída) foi refutada (α < P-valor = 0,01) em todos 

os fatores de tal modo que não se deve supor, para efeito de análise e de algumas técnicas 

aplicadas, que haja normalidade na variável de origem dos dados. Portanto, a partir dos 

resultados do P-valor de cada fator da Tabela 11, fica claro que não há significância estatística 

entre os valores S-W e K-S das variáveis do teste. Em razão disso, deve-se usar os testes não 

paramétricos. 

Em seguida, objetivou-se averiguar se as variáveis “grupo” e “participação” 

influenciavam o constructo dos fatores, conforme as tabelas 12 e 13. Para isso, considerando a 

análise de mais de duas variáveis, aplicou-se o teste de Kruskal-Wallis. 
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Tabela 12 - Teste de Kruskal Wallis para a variável “Grupo” 

Fatores/Grupo Kruskal-Wallis qui-quadrado gl P-valor 

Clareza 2,4143 2 0,2991 

Seleção 1,4786 2 0,4775 

Conhecimento 5,0807 2 0,0788 

Relevância 0,7793 2 0,6773 

Interesse 0,1766 2 0,9155 

Legitimidade 0,5050 2 0,7769 

Cenário 2,9578 2 0,2279 

Recursos 8,3801 2 0,0152 

Risco 10,6390 2 0,0049 

Capacidade 3,8142 2 0,1485 

Confiança 0,1164 2 0,9434 

Facilitação 2,9438 2 0,2295 

Participação 1,3329 2 0,5135 

Equilíbrio 0,0317 2 0,9843 

Envolvimento 1,4962 2 0,4733 

Flexibilidade 0,5385 2 0,7639 

Experimentação 12,6640 2 0,0018 

Resultado 1,9480 2 0,3776 

Propagação 4,3927 2 0,1112 

Follow up 0,4800 2 0,7866 

Fonte: A autora. 

 

Conforme visto na Tabela 12, como os P-valores são menores que o nível de 

significância α = 0,05 para os fatores “recursos” (0,0152), “risco” (0,0049) e “experimentação” 

(0,0018), rejeitou-se a hipótese nula de que, em média, as três faixas de grupo possuem a mesma 

percepção em relação à análise. Isso mostra que a variável grupo influencia esse fatores.  

 

Tabela 13 - Teste de Kruskal Wallis para a variável “Participação 

(continua) 

Fatores/Participação Kruskal-Wallis qui-quadrado gl P-valor 

Clareza 0,8381 2 0,6577 

Seleção 2,1878 2 0,3349 

Conhecimento 2,3502 2 0,3088 

Relevância 0,4757 2 0,7883 

Interesse 3,3095 2 0,1911 

Legitimidade 1,9247 2 0,3820 

Cenário 0,0187 2 0,9907 

Recursos 2,9592 2 0,2277 

Risco 5,4815 2 0,0645 

Capacidade 1,3355 2 0,5129 

Confiança 5,1912 2 0,0746 
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(conclusão) 

Fatores/Participação Kruskal-Wallis qui-quadrado gl P-valor 

Facilitação 1,1978 2 0,5494 

Participação 1,4259 2 0,4902 

Equilíbrio 0,2728 2 0,8725 

Envolvimento 0,4707 2 0,7903 

Flexibilidade 0,8947 2 0,6393 

Experimentação 3,3758 2 0,1849 

Resultado 7,5845 2 0,0225 

Propagação 3,7160 2 0,1560 

Follow up 1,3734 2 0,5032 

Fonte: A autora. 

 

Conforme visto na Tabela 13, como o P-valor é maior que o nível de significância α = 

0,05 para quase todos os fatores, não há influência da variável participação. Apenas para o fator 

“resultado” (P-valor < α), rejeitou-se a hipótese nula de que, em média, as três faixas de 

participação possuem a mesma percepção em relação à análise do questionário.  

Além disso, apurou-se o coeficiente de correlação existente entre os distintos fatores 

da cocriação sustentável do questionário (Tabela 14). Utilizou-se o coeficiente de Spearman 

em virtude da distribuição não normal dos fatores. 
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Tabela 14 - Coeficientes de correlação entre os fatores 

 
Fonte: A autora. 
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Através da aplicação do teste de Spearman, verifica-se que o fator “follow-up” se 

relaciona com os fatores “propagação” (r=0,4559), “resultado” (r=0,4226) e equilíbrio 

(r=0,3758), sendo que este fator também possui correlação positiva e moderada com os fatores 

envolvimento (r=0,4023) e propagação (r=0,3408). A correlação entre “follow up” e 

“propagação” e “resultado” talvez possa ser explicada ao levar em consideração a sequencia do 

processo, ou seja, é necessária elaboração de um plano (“resultado”) para que seja possível a 

realização do “follow up” e divulgação para outras instâncias (“propagação”). O fator 

“legitimidade” se relaciona com o fator “interesse” (r=0,4401) e com o fator “propagação” (r= 

0,3463); e o fator “experimentação” apresenta um índice de correlação negativo e fraco com o 

fator “relevância” de -0,067.  É natural haver correlação entre “legitimidade” e “interesse”, 

tendo em vista que na definição de “legitimidade” consta o alinhamento do “interesse” dos 

participantes alinhados ao propósito da atividade. 

Ademais, verifica-se que há uma correlação positiva e moderada entre os fatores 

“equilíbrio” e “cenário” (r=0,3837). Tal correlação foi observada por Ramaswamy e Gouillart 

(2010b), já que é fundamental entender e mapear as interações atuais entre os envolvidos e que 

eles sejam capazes de interagir diretamente um com o outro, sendo que tal capacidade permite 

o “equilíbrio” do diálogo. 

Também foi identificada correlação entre o fator “risco” e os fatores “recursos” 

(r=0,4130) e “participação” (r= 0,3605). Estas correlações poderiam ser explicadas 

considerando que o que cada participante “doa” para o processo cocriativo é um recurso. Nessa 

ótica, como identificado por Reed (2014), partes interessadas conflitantes precisam ser 

identificadas no princípio do processo, tendo em vista que conflitos impactam na atuação de 

cada participante (“participação”), atuação esta que é um “recurso” relevante. Pela análise de 

conteúdo foi identificada a “vontade de participar” como recurso relevante (“Já realizei 

processos com poucos recursos. O principal recurso era a vontade e a participação dos 

envolvidos e trouxeram resultados”). 

Entre o fator “resultado” e o fator “clareza” (r= 0,3524) foi identificada correlação que 

também pode ser explicada pela própria definição dos itens. Tendo em vista que “clareza” 

consiste em o propósito e o processo estar claramente compreendidos entre os envolvidos, é 

natural haver correlação com “resultados”, já que consiste na execução de um plano de ação 

para alcance dos objetivos e para trazer resultados à sociedade. Desta forma, seria incosistente 

haver o desenvolvimento de um plano de ação para o alcance de um propósito não 

esclarecido.Também há correlação positiva e moderada entre o fator “envolvimento” e os 

fatores “equilíbrio” (r=0,4023) e “flexibilidade” (r= 0,3404); entre o fator “confiança” e os 
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fatores “facilitação” (r=0,3427), “flexibilidade” (r=0,3664) e “participação” (r=0,3688) e entre 

este fator e os fatores “equilíbrio” (r=0,3508) e “envolvimento” (r=0,3414).  

Essa “nuvem” de correlações pode ser explicada pela análise de conteúdo feita. Os 

comentários indicam necessidade de que os interesses dos participantes estejam alinhados ao 

propósito da atividade (“legitimidade”) e que haja boa vontade (“confiança”). O processo de 

interação justa, com participação que promova o “equilíbrio” entre os participantes é percebido 

em comentário que o associa à “capacidade” de “participação” (“every participant needs to be 

able to express him/herself” - cada participante tem de ser capaz de expressar). Houve também 

a indicação que a “facilitação” é um meio para melhoria da “capacidade”, ou seja, indicando 

que o facilitador poderia contribuir para uma mediação, caso existam barreiras ou falta de 

habilidade para o diálogo. Por outro lado, observou-se que o facilitador deve possuir 

sensibilidade para observar em que momento e termos seria necessária uma adaptação no 

processo. Quanto ao “envolvimento”, alguns respondentes entenderam que a metodologia não 

precisa estar alinhada à expectativa dos participantes, mas que a dinâmica (o que inclui a 

“facilitação”) pode aumentar o nível de interesse dos envolvidos.  

Ramaswamy e Gouillart (2010b) recomendam oficinas para facilitar o 

compartilhamento e imaginar maneiras de melhorá-los, bem como construir plataformas para 

novas interações, de forma a manter o diálogo e a geração de novas ideias (“participação”).  De 

forma complementar, o nivel de “envolvimento” se correlaciona com o “equilíbrio”, conforme 

observado por Reed (2014) e Steelman (2015): é preciso entender o contexto em que tais 

oficinas ou plataformas são geradas e deve-se considerar a compreensão das tradições e da 

cultura envolvidas, tendo em vista que o processo precisa considerar a capacidade de engajar 

cultural e politicamente os participantes, a fim de permitir a efetiva interação transdisciplinar. 

Ao conhecer o cenário, processo e expectativas dos participantes, é compreendido o que o fará 

dar continuidade à “participação”. Essa construção precisa ser levada ao longo prazo com base 

no diálogo de duas vias (“equilíbrio”), em um ambiente seguro para gerar novos conhecimentos 

em conjunto, sendo que eficazes detentores de conhecimento auxiliam para o ambiente de 

“confiança” ao processo. Empregar um facilitador profissional (“facilitação”) para as oficinas 

é ponto importante, especialmente nos casos os quais há conflito ou controvérsia (REED, 2014), 

facilitador esse que precisa ser hábil suficiente para que possa responder à evolução das 

necessidades e prioridades dos envolvidos (“flexibilidade”).  
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4.3 PROPOSIÇÃO DE MODELO CONCEITUAL DE COCRIAÇÃO PARA 

SUSTENTABILIDADE 

 

A fim de construir um modelo conceitual para a cocriação para sustentabilidade, 

observou-se que seria necessário incluir, em um mesmo framework, os fatores relevantes de 

sucesso e técnicas de cocriação, inseridas em uma timeline de projeto. A partir da análise de 

conteúdo realizada, observaram-se diversos comentários relativos ao gerenciamento de um 

projeto ou passo a passo de um processo maior. Batterham (2014) recomenda que as 

organizações cocriem e refinam as intervenções usando os ciclos do PDCA (Plan-Do-Check-

Act) e Mauser (2013) propõe um processo de cocriação em três etapas fundamentais: o desenho, 

a produção e a disseminação coletivos. No modelo desenvolvido (Modelo Krüger de Cocriação 

para Sustentabilidade) foi utilizado um processo similar ao PDCA, porém foi inserida uma etapa 

a mais, entendida como fundamental para o processo cocriativo: a ressignificação. Tendo em 

vista que o processo cocriativo parte de um problema ou oportunidade observado por um ou 

mais indivíduos, ao ele envolver demais públicos, tal problema ou oportunidade precisa ser 

analisado pela ótica de todos os envolvidos. Não é à toa que existem inúmeras técnicas 

cocriativas que inserem esse momento em seu processo. Desta forma, o Modelo Krüger foi 

dividido em: PREPARAÇÃO, ressignificação, solução, teste e disseminação. 

Adicionalmente, os fatores foram agrupados nos itens da Teoria Geral dos Sistemas. 

Von Bertalanffy (1975) definiu os sistemas como um conjunto de elementos interrelacionados 

com um objetivo comum. Desta forma, o Modelo Krüger destaca os fatores relevantes 

relacionados ao objetivo comum (propósito) e agrupa os demais fatores a partir do papel de 

cada um para o sistema (entrada, processamento e saída). Conforme identificado por Von 

Bertalanffy (1975), a interação gera realimentações que criam novas propriedades que podem 

ser benéficas ou maléficas. Tal questão também foi identificada no modelo. O processo 

cocriativo é um sistema aberto, ou seja, um sistema que interage com o ambiente, que realiza 

trocas constantes, autorregulado, capaz de crescimento, desenvolvimento e adaptação. Sendo, 

portanto, um sistema altamente complexo, tendo seu ambiente em permanente interrelação, 

seria mais fácil o analisar ao dividí-lo em subsistemas menores. Desta forma, o Modelo Krüger 

traz também técnicas cocriativas indicativas para cada fase do processo. Cada técnica é, na 

verdade, um subsistema que, recombinadas no todo, permitem uma visão ampla, flexível, 

porém direcionada, para o sucesso da atividade cocriativa para sustentabilidade. Von 

Bertalanffy (1975) indica também que sistemas para serem sustentáveis, devem trazer clareza 
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no seu objetivo, ser governados por retroalimentação e ser capazes de adaptarem-se, pontos 

esses considerados no modelo. 

As temáticas do objetivo para o DS estão colocadas no modelo como ponto de partida, 

demonstradas esquematicamente pelas 3 (três) dimensões do TBL: ambiental, social e 

econômica. O processo cocriativo precisa partir de um intuito, de um propósito. Tal objetivo 

pode ser classificado em uma das 8 (oito) temáticas. As temáticas ajudam a identificar públicos 

a serem envolvidos no diálogo. São elas: 

 GOVERNANÇA: Combate à corrupção, melhoria da governança e transparência 

nas organizações, melhoria de práticas leais de operação e promoção dos direitos 

do consumidor; 

 MEIO AMBIENTE: Preservação do meio ambiente, melhoria de práticas 

preventivas e corretivas em prol do meio ambiente; 

 ALIMENTAÇÃO E SAÚDE: Redução da fome, promoção do bem-estar, acesso a 

atendimento de saúde e prevenção de doenças, à alimentação saudável e à água 

potável e saneamento; 

 SUSTENTABILIDADE: Desenvolvimento de cidades e comunidades sustentáveis, 

promoção da agricultura sustentável e do consumo e produção responsáveis; 

 TRABALHO: Melhoria de práticas trabalhistas e redução da discriminação no 

emprego, do trabalho forçado, compulsório e infantil; 

 SOCIEDADE: Envolvimento e desenvolvimento da comunidade, erradicação da 

pobreza, redução das desigualdades e promoção de educação de qualidade;  

 INOVAÇÃO: Desenvolvimento e difusão de tecnologias, indústria, inovação e 

infraestrutura ambientalmente amigáveis, energia limpa e acessível; 

 DIREITOS HUMANOS: Promoção dos Direitos Humanos, da igualdade de gênero 

e redução do preconceito e discriminação de qualquer natureza; 

 CLIMA: Promoção de medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e 

planejamentos e de capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às 

catástrofes naturais; 

 PAZ E JUSTIÇA: Promoção da paz, justiça e instituições eficazes, como redução 

de mortes por violência, tráfico e tortura contra crianças e promoção de um Estado 

de Direito em que todos tenham direito a se defender; 
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Foram usadas as mesmas classificações do questionário aplicado, tanto para as 

temáticas, quanto para os públicos (Comunidade Científica e Acadêmica; Clientes, 

Consumidores ou Usuários; Comunidades; Empresas; Investidores, Bancos ou Seguradoras; 

Fornecedores; Poder Público; Terceiro Setor; Profissionais, Associações de Classe, Sindicatos 

ou Empregados).  

Na base no modelo está a indicação da etapa para a cocriação de valor (cocriação e 

coprodução), a partir de uma releitura do Modelo Teórico de Cocriação de Valor de Morais e 

Santos (2015).  

Por fim, as setas indicam processo de continuidade (linearidade das fases do processo 

e temáticas para propósito e públicos), retroalimentação (entre as fases do processo) ou início 

de um novo ciclo. O início de um novo ciclo indica que, ao haver resultados do processo, tais 

resultados impactam o ambiente no qual estão inseridas as temáticas para o DS, alterando o 

ambiente e impactando em uma nova temática relevante que gera um novo propósito e, 

portanto, um novo ciclo.  

O Modelo Krüger pode ser entendido ao se observar a Figura 23. 

 

 
Figura 23 - Framework do Modelo Krüger de Cocriação para Sustentabilidade 

Fonte: A autora. 

 

Ao inserir as temáticas do objetivo para o DS, os possíveis públicos a serem 

envolvidos, as fases do processo, os itens do sistema, os fatores relevantes, as técnicas de 

cocriação e etapas para cocriação de valor, temos, por fim, o Modelo Krüger de Cocriação para 

Sustentabilidade, que pode ser observado nas Figuras 24 e 25. 
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Figura 24 - Modelo Krüger de Cocriação para Sustentabilidade 

Fonte: A autora. 
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Figura 25 - Legendas do Modelo Krüger de Cocriação para Sustentabilidade 

Fonte: A autora. 

 

Existem 2 (duas) formas básicas para compreensão do modelo: horizontalmente e 

verticalmente, conforme pode ser observado na Figura 26. 

 

 

Figura 26 - Visões do Modelo Krüger de Cocriação para Sustentabilidade 

Elaborado pela autora 

 

Ao observar o modelo na visão vertical é possível analisar quais os fatores são 

essenciais em cada fase do processo, bem como observar quais técnicas cocriativas são 

indicadas para cada fase.  
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1) PREPARAÇÃO 

 

A PREPARAÇÃO consiste na fase inicial, fase esta que, a partir de um “referencial” 

(uma pessoa, um grupo, uma instituição) é observado um problema ou oportunidade em prol 

do desenvolvimento sustentável. Sempre que usado o termo “referencial” no Modelo Krüger, 

estaremos falando da perpectiva desta figura. No processo de Design Thinking (DT), a fase de 

PREPARAÇÃO equivale à fase de inspiração (em especial as fases de entendimento e 

observação), ou seja, circunstância do problema e/ou oportunidade que motiva a busca de 

soluções, de mudança (BROWN, 2008). 

Nessa etapa do processo, o primeiro fator crítico que se destaca é o da “seleção” 

(escolha dos participantes feita de forma não aleatória, mas a partir da materialidade, influência 

e diversidade). A partir desse momento é gerada iniciativa pela busca de outros atores 

relevantes. Na análise de conteúdo observou-se que é importante envolver conhecedores no 

tema e impactados pelo tema em questão e que a formação de um grupo multidisciplinar é 

fundamental para trazer múltiplas visões ao diálogo.  

Cada temática pode indicar maior necessidade de envolvimento de determinado 

público. Pela Survey realizada observou-se, por exemplo, que casos com propósito associado à 

temática “Meio Ambiente” se utilizaram de grupos bastante diversos, incluindo, em grande 

parte deles, o público “comunidades”, “terceiro setor”, “poder público”, “empresas” e “clientes, 

consumidores ou usuários”. Já no caso de processo cocriativo voltado à “Sustentabilidade”, os 

públicos mais frequentes foram “empresas” e “comunidades” e voltados à “Sociedade”, 

“comunidades” e “terceiro setor”. Desta forma, o modelo não permite indicar um passo a passo 

mais assertivo de qual público deva ser envolvido a partir da temática de que propósito para o 

DS, mas dá uma relação de públicos que deve ser observada. Outro ponto relevante é que o 

modelo não se limita a esses públicos nessa segmentação. Naturalmente, é muito provável a 

necessidade de uma segmentação maior para a atividade ser mais assertiva.  

Para levantar os atores relevantes existem algumas metodologias. Envolver as partes 

interessadas nos setores privado, público e social é importante para expandir o benefício para o 

bem estar de todos (RAMASWAMY; CHOPRA, 2014), ainda que seja importante fazer 

escolhas, tendo em vista que, na maioria dos casos, é impossível envolver todos (VOYTENKO, 

2016). A TEA indica a auto seleção voluntária (OWEN, 2003). Porém atores relevantes podem 

não se voluntariar porque não foram suficientemente motivados para tal. No processo de 

engajamento da Norma AA1000SES (ACCOUNTABILITY, 2011) há uma sugestão de pontos 
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que podem ser observados para um mapeamento de partes interessadas. Dentre eles, podemos 

destacar: vontade de se envolver, nível de influência e legitimidade.  

Desta forma, é natural que o fator crítico “interesse” (identificação dos interesses dos 

envolvidos na participação do processo) apareça no mesmo momento de “seleção”, pois um 

impacta diretamente o outro (se não há interesse, não há vontade de se envolver). Na análise de 

conteúdo da Survey foi observado que interesse, necessidades e valores das pessoas impactam 

na motivação para o processo, assim como o interesse individual não conhecido pode prejudicar 

a compreensão do comportamento dos participantes. Conforme Aquilani et al. (2017), é 

necessário entender os motivos das partes interessadas para participação na cocriação, em 

particular, considerando que alguns agentes possuem sua própria agenda política a seguir, o que 

pode influenciar a qualidade e direção das discussões. 

Na fase de PREPARAÇÃO é avaliado o quanto cada um, em contato com outro, 

possibilita o diálogo. Desta forma é importante ser feita avaliação da “capacidade” para o 

diálogo de tais atores, uns com os outros (capacidade similar entre os participantes para o 

diálogo - não haver, por exemplo, barreiras de conceitos ou linguísticas). Isso é destacado na 

norma AA1000SES (ACCOUNTABILITY, 2011) e também observado por De Vente et al. 

(2016). De Vente et al. (2016) afirmam que ainda que a participação de grupos heterogêneos 

seja importante, em alguns casos o processo precisa ser feito em partes, como por exemplo a 

participação do poder público ser em momento distinto, tendo em vista que tal figura poderia 

intimidar a participação de outros públicos. Tendo em vista que o diálogo e a participação 

equilibrada são fundamentais para o processo cocriativo, variados níveis de poder podem 

impactar negativamente o resultado. As Práticas Circulares (PC) identificam essa questão muito 

claramente. O poder permeia as interações humanas nas áreas pessoais, comunitárias e públicas 

da vida e essas dinâmicas precisam ser examinadas (PRANIS; BOYES-WATSON, 2011). Na 

técnica há uma grande dedicação para as fases de se conhecer e construir relacionamento, tanto 

quanto na fase de abordar os problemas e desenvolver planos de ação. No modelo, a fase de 

PREPARAÇÃO é o equivalente à fase de se conhecer e construir relacionamento. 

Sendo assim, no momento de PREPARAÇÃO é importante haver tal análise para que 

ações sejam tomadas antes de se colocar os atores no mesmo espaço para diálogo. Deve-se 

portanto, avaliar se é preferível fazer o processo em grupos menores no início ou se ainda cabe 

um processo de construção de capacidades ou geração de clima de confiança junto aos públicos. 

A construção de capacidades consiste no desenvolvimento das habilidades necessárias e outros 

aspectos para que os “referenciais” e/ou facilitadores do processo saibam lidar com as 

diferenças existentes entre os stakeholders e evitar a exclusão ou não engajamento 
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(ACCOUNTABILITY, 2011, p. 32). Por isso, o fator crítico “equilíbrio” (processo de interação 

justa, com participação equilibrada entre os participantes) é tão importante. 

Conforme indicado no fator crítico “seleção” a diversidade é fundamental para o 

processo cocriativo. A TEA, por exemplo, é indicada para grupos heterogêneos, quando 

ninguém sabe a resposta. Ela não deve ser usada quando alguém em uma posição elevada 

“acha” que já conhece a resposta e se coloque no comando (OWEN, 2003). Por outro lado, a 

análise de conteúdo demonstrou visivelmente que a diversidade não pode ser impactada pela 

falta de capacidade de alguns atores. Cabe, portanto, ao “referencial” buscar mecanismos para 

isso, como mediação. Sendo assim, outro fator crítico se apresenta nessa fase: o “risco” (análise 

de risco de envolvimento, implicações éticas, atritos transdisciplinares e processos políticos). 

A partir dessa análise é possível planejar as próximas etapas. Como apontado na análise de 

contéudo da Survey, deve-se observar para não criar um problemas ainda maior. Essa análise 

de risco é feita a partir do conhecimento do “cenário”, mais um dos fatores identificados 

(conhecimento das necessidades e situação dos participantes e/ou mapeamento das interações 

existentes entre eles). 

Como todo o processo do modelo parte de visão de problema ou oportunidade de um 

“referencial” com vistas a um propósito, a “clareza” é fundamental em todas as fases, desde o 

início (propósito e processo claramente compreendidos entre os envolvidos). Essa clareza pode 

estar difusa no princípio, tendo em vista ela é do ponto de vista do “referencial”. Porém há uma 

clareza, com essa limitação. Desta forma, cabe salientar que sendo o processo cocriativo um 

sistema aberto, novas informações naturalmente vão gerando novos conhecimentos, 

possibilitando uma maior clareza, até então nem conhecida. De qualquer forma, o fator crítico 

intenciona afirmar que a clareza deva ser perseguida e as informações compartilhadas com o 

nível de profundidade máximo viável para cada etapa, lembrando que, como o processo de 

cocriação exige ambiente profundo de confiança ao, deliberadamente, suprimir informações, o 

clima de confiança pode vir a ser quebrado, podendo impactar o processo de forma irreparável. 

Ainda que esse processo seja o preparatório de um processo cocriativo, algumas 

técnicas fazem referência a um processo de imersão. Essa imersão consiste em um levantamento 

inicial do problema ou oportunidade, informações relevantes (como dados e pesquisas), atores 

principais e como eles se relacionam. Só assim será possível a elaboração de um plano básico 

de todo o processo cocriativo, envolvendo análise de risco e de recursos (COOPERRIDER et 

al., 2008).  

A Teoria U traz várias técnicas de imersão, assim como o DT. Na Teoria U algumas 

ferramentas são apresentadas no processo de Listening, tais como: Dialogue Interview, 
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Entrevistas com Stakeholders e Sensing Journeys (https://www.presencing.com). A esse 

conjunto de ferramentas, a Teoria U chama de Co-Sensing. No DT temos a Imersão Preliminar 

como fase que traz técnicas tais como: Reenquadramento, Pesquisa Exploratória e Desk 

Research. O DD utiliza ferramentas como, por exemplo, o que chamam de “escuta profunda”, 

ou “Pinakarri”, que tem a intenção de promover um diálogo verdadeiro e transparente. Essa 

escuta também facilita a “comunicação carismática”, ou CNV. Na IA essa fase é conhecida 

como “Descoberta”, quando ocorre a identificação dos interessados (aqueles que têm direito 

adquirido ou têm alto impacto sobre a organização), a criação da pergunta apreciativa cativante 

e do guia de entrevistas, coleta e organização dos dados, condução das entrevistas e extração 

de sentido a partir dos dados da investigação.  

Essa etapa consiste também na previsão de “recursos” para o processo, outro fator 

crítico (levantamento de recursos necessários para a atividade - financeiros, de tempo, humanos, 

entre outros). Premissa inerente a qualquer projeto, a análise prévia de recursos evita o 

abandono no meio do processo, especialmente no processo cocriativo que coloca, conforme 

verificado na análise de conteúdo da Survey, o tempo disponibilizado, ou a motivação para 

participação dos envolvidos, como recurso primordial. 

 

2) RESSIGNIFICAÇÃO 

 

A partir da PREPARAÇÃO novos atores são convidados. Esse chamamento precisa 

ser feito com clareza do propósito. Ainda que a clareza do processo também seja relevante, não 

precisa ser descrito nesse momento. Cabe ao “referencial” dar as informações que impactem 

mais diretamente cada um dos convidados, especialmente quanto à dedicação em termos de 

tempo que será requerida. Determinadas metodologias, como a TEA (Tecnologia do Espaço 

Aberto), não possuem uma agenda clara, desta forma, portanto, seria inútil ou até prejudicial, 

tentar explicar passo a passo do programa (OWEN, 2003). Isso deve ocorrer ao logo do 

processo. Por outro lado, o Modelo Krüger vai além de um subsistema metodológico para 

cocriação. Como estamos falando de cocriação de valor, podendo envolver coprodução, 

determinados públicos precisam sim saber do sistema completo para ter a visão de seu alcance, 

enquanto que para outros é suficiente o conhecimento de um determinado subsistema do 

processo inteiro. Seguramente, é muito mais relevante que os participantes conheçam a intenção 

e identifiquem a relevância do tema. “A maioria das pessoas não se interessa pelo processo de 

um encontro, elas se interessam pelos temas  tratados e pelos resultados” (OWEN, 2003, p. 34). 

Desta forma, a “relevância” é indicada como fator crítico importante desta fase 
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(reconhecimento da relevância do tema por parte dos participantes para o desenvolvimento 

sustentável). Tendo em vista que o Modelo Krüger intenciona facilitar a criação coletiva para 

o DS, é fundamental não apenas que o tema seja considerado relevante para os participantes, 

mas também relevante para o DS. 

Caso a relevância da atividade não seja identificada, pode-se tentar sensibilizar os 

participantes a partir da criação de um ambiente de confiança e empatia. Um convite pessoal e 

a clareza nas informações quanto a importância da participação (e a implicação da não 

participação) podem ajudar (OWEN, 2003). Portanto, o uso de facilitadores para geração do 

clima desejado, bem como para trazer clareza ao propósito e processo, são fundamentais nessa 

etapa, chamada de RESSIGNIFICAÇÃO. É quando é possível iniciar o processo do diálogo e 

da troca multidisciplinar. O ambiente de confiança é fundamental para que ocorra a participação 

e o equilíbrio na conversa. É nessa fase que se faz necessário uma análise livre de pré-conceitos, 

quando o problema é analisado profundamente, a fim de verificar ou não sua validade, sua 

amplitude e suas correlações. Cabe salientar que a clareza do processo é especialmente 

importante no momento de sua execução. Lembrando que clareza do processo não signifca 

controle, tendo em vista que muitas das metodologias possuem um passo a passo exatamente 

para gerar o processo colaborativo, livre e que provoca o senso de responsabilização (como o 

TEA e o DD).  

Cabe pontuar, portanto, o fator crítico “confiança” (estabelecer um ambiente de 

confiança, empatia e boa vontade entre os participantes, podendo incluir atividade inicial de 

envolvimento, mobilização e sensibilização) como fundamental nessa fase. Na análise de 

conteúdo da Survey, diversos comentários citam a importância da boa vontade, da conexão e 

do relacionamento entre os participantes para o engajamento e para a empatia, indispensável 

para o processo cocriativo. Para estabelecer clima de confiança a Comunicação Não Violenta 

(CNV) é uma importante técnica. Ela pode ser utilizada como ferramental importante para todas 

as fases do processo cocriativo, tendo em vista que auxilia a conversa generativa, livre de 

julgamento. Porém, é nas etapas de RESSIGNIFICAÇÃO e SOLUÇÃO (fases de maior troca) 

que ela se torna ainda mais relevante. O grande mérito da CNV é que contrbui para a forma que 

nos expressamos e ouvimos, nos permitindo, com consciênica, perceber, sentir e desejar, 

traduzindo com honestidade e clareza informações aos outros, dando e recebendo atenção, de 

forma a gerar uma relação empática (ROSEMBERG, 2006). Praticar o Listening (Teoria U) 

também ajuda no processo de empatia, considerado o terceiro nível, sendo o quarto o de “escuta 

generativa” (SCHARMER; KAUFER, 2014). 
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O ponto de partida da fase de ressignificação é o conhecimento prévio do “referencial”. 

Porém cabe ao “referencial” considerar outro fator crítico, chamado no modelo por 

“conhecimento”, ou seja, inclusão de participantes que sejam referência no tema e/ou avaliação 

completa do problema, seus impactos, condições comportamentais e ambientais relacionadas e 

quaisquer determinantes conhecidos. A análise de conteúdo da Survey apontou que a construção 

do objetivo necessita vir a partir de informações consistentes (como pesquisas) e de pessoas 

que conheçam o assunto e estejam aptas a buscar soluções, ainda que seja fundamental a 

multidisciplinaridade, pois somente ela geraria conhecimento (o que não seria possível com o 

envolvimento somente de especialistas no assunto).  

Na fase de RESSIGNIFICAÇÃO que informações preliminares são apresentadas, 

ainda que de forma totalmente livre, com intuito de ser, de fato, um referencial. Na fase de 

RESSIGNIFICAÇÃO, desta forma, é possível rever o ponto de vista do “referencial”. Como o 

“referencial” é um ponto de partida, uma iniciativa de uma pessoa ou grupo, no momento que 

atores relevantes quanto ao tema são colocados juntos, um novo conhecimento emerge. É 

possível que o problema identificado no princípio não seja um problema real, mas um sintoma 

de um problema mais profundo, por exemplo.  

A análise de conteúdo da Survey indicou a importância de desenvolver o interesse 

comum. Em função dos interesses dos envolvidos e seu conhecimento, uma nova visão é 

construída, coletiva, mais relevante para o grupo. Assim, uma nova direção é feita. Portanto, 

outro fator crítico se apresenta como relevante: “legitimidade” (interesses dos participantes 

alinhados ao propósito da atividade).  

 É possível também que nessa fase se verifique necessidade de envolvimento de novos 

atores, não percebidos pelo “referencial”. Por isso o modelo possui seta de retroalimentação da 

RESSIGNIFICAÇÃO para a PREPARAÇÃO. Por esse motivo também que o fator crítico se 

estende até a fase seguinte (SOLUÇÃO), assim como o fator crítico “participação” (atividade 

interativa e dialógica, com oferecimento de ferramentas ou plataformas - presenciais ou 

virtuais). Na análise de conteúdo da Survey, os comentários deixam claro que não há como 

cocriar sem haver participação, diálogo, interação e, até mesmo colocam a participação como 

condição para que o projeto seja sustentável. 

Tendo em vista que é por meio da partilha de experiências que todas as partes 

envolvidas irão adquirir uma compreensão mais profunda, é recomendável que oficinas sejam 

criadas para facilitar o compartilhamento e imaginar maneiras de melhorá-los, bem como 

construir plataformas para novas interações, de forma a manter o diálogo e a geração de novas 

ideias (RAMASWAMY; GOUILLART, 2010b). Tais ambientes devem ser configurados em 
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torno de "experiências que as pessoas viveram” (RAMASWAMY; CHOPRA, 2014). É 

imperativo, portanto, entender o contexto em que tais oficinas ou plataformas são geradas e 

deve-se considerar a compreensão das tradições e da cultura envolvidas (REED, 2014), tendo 

em vista que o processo precisa considerar a capacidade de engajar cultural e politicamente os 

participantes, a fim de permitir a efetiva interação transdisciplinar (STEELMAN, 2015). Desta 

forma, outro fator crítico relevante emerge: “equilíbrio” (processo de interação justa, com 

participação equilibrada entre os participantes). 

Por outro lado, o método precisa estar adequado ao nível de envolvimento esperado 

pelos participantes (“envolvimento”), ainda que a expectativa possa ser alterada ao longo do 

processo (lembrando que estamos falando de um sistema aberto). Tendo em vista que a auto 

seleção voluntária é fundamental (OWEN, 2003), tentar impor um determinado nível de 

envolvimento não desejado pelos participantes tende a prejudicar sua participação, podendo, 

até mesmo, perder sua importante contribuição. Por isso o Modelo Krüger traz, em um modelo 

sistêmico complexo, diversos subsistemas que já trouxeram resultados (técnicas cocriativas), 

em um mesmo ambiente, para ser avaliado pelo “referencial” a fim de se tornar flexível e 

suficientemente adaptável. A partir desse entendimento, emerge outro fator crítico do sucesso: 

a “flexibilidade” (metodologia que permita se adaptar quando da evolução das necessidades e 

prioridades dos participantes). 

A flexibilidade vem para contribuir para que todos os públicos relevantes participem, 

tendo em vista que sem participação não há cocriação, conforme observado em todas as fontes 

dessa pesquisa. Cabe pontuar que redes e comunidades virtuais podem auxiliar e ampliar a 

participação para outros níveis. Mas é possível verificar em diversas metodologias o uso de 

facilitadores no processo, tornando-se esse mais um fator crítico de sucesso para o processo 

cocriativo para sustentabilidade (“facilitação”: uso de facilitadores capacitados para o processo 

cocriativo, motivadores e com seus papéis e responsabilidades definidos). Na análise de 

conteúdo da Survey observa-se que o nível de envolvimento pode aumentar a partir do 

desenvolvimento do processo e pode ser potencializado com o trabalho do facilitador.  

Os Círculos, ou Práticas Circulares ajudam no estabelecimento do diálogo de uma 

forma muito simples. As pessoas são colocadas em círculo e, com o uso do “bastão da palavra”, 

passado de pessoa para pessoa, regula a conversação (quem está com o bastão tem a atenção 

total de todas as outras pessoas no círculo, sem serem interrompidas) e contribuiu para a 

construção de consenso. Para tanto, os integrantes são convidados a falar e ouvir com o coração. 

O uso de perguntas norteadoras e compartilhamento de conhecimento e sentimentos propiciam 



165 

a empatia (PRANIS; BOYES-WATSON, 2011). Nas Práticas Circulares, a fase de abordar os 

problemas seria o equivalente à RESSIGNIFICAÇÃO.  

O uso de perguntas norteadoras é comum em outras técnicas. A Investigação 

Apreciativa faz isso desde a fase que chama de “Descoberta”, mas também é utilizada na fase 

do “Sonho”, que no modelo seria o equivalente à RESSIGNIFICAÇÃO, lembrando que o 

grande diferencial de outras metodologias, é que a IA foca em levantar informações sobre o que 

motiva as pessoas, no positivo, não nos problemas, mas nos aprendizados, no que gera valor 

para o futuro. Nessa fase da IA, o intuito é identificar temas comuns e criar um sonho 

compartilhado (COOPERRIDER et al., 2008), ou seja, qual o propósito coletivo dos 

envolvidos. 

O Dragon Dreaming usa a mesma terminologia (sonho) para essa fase. O DD possui 

uma técnica que, após processo de empatia, deflagra diálogos abertos que envolvem questões 

como: “O que esse projeto precisa ter, para que depois você possa dizer que essa foi a melhor 

forma que você já investiu seu tempo?”. Essa questão toca forte no interesse que cada um tem 

no processo, sua relevância para o DS e auxiliar a evitar atores que possuam intenções não 

legítimas ao processo (DRAGON DREAMING BRASIL, 2014). A TEA tem processo similar. 

Owen sugere para a construção da agenda colaborativa a seguinte fala: “Convido agora, cada 

um de vocês que queira, a identificar algum assunto ou oportunidade relacionada ao nosso tema, 

pelo qual você tenha uma paixão real” (OWEN, 2003, p. 101). A técnica do World Café também 

pode ajudar no processo de RESSIGNIFICAÇÃO. Mais simples que a TEA, o WC permite 

acesso rápido e fácil a uma inteligência colaborativa, criando novas conexões (BROWN, 2010). 

No DT a fase de RESSIGNIFICAÇÃO também está inserida na fase de Inspiração, 

em especial na etapa de ponto de vista, quando, nesse caso, há convergência para o real 

problema ou oportunidade.  

 

3) SOLUÇÃO 

 

A fase da RESSIGNIFICAÇÃO e da SOLUÇÃO estão intimamente ligadas. A 

maioria dos fatores da fase de RESSIGNIFICAÇÃO perpetuam na fase da SOLUÇÃO, tais 

como: conhecimento, relevância, legitimidade, confiança, facilitação, equilíbrio, participação, 

flexibilidade, envolvimento. Isso porque a dinâmica é muito similar, ainda que a dinâmica 

criativa possa ser diferente. O ouvir com o coração é muito importante na fase da 

RESSIGNIFICAÇÃO.  O produto final da fase de RESSIGNIFICAÇÃO é o próprio propósito 

inicial do “referencial” agora analisado por todos e consensuado em forma de um propósito 
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coletivo. Já na fase da SOLUÇÃO o produto é um plano. Desta forma, surge outro fator crítico: 

“resultado” (execução de um plano de ação para alcance dos objetivos e para trazer resultados 

à sociedade). É preciso que as decisões levem em consideração as preocupações, expectativas 

e percepções de todos e todos os outputs precisam ser considerados no plano 

(ACCOUNTABILITY, 2011). 

Nas Práticas Ciculares essa etapa corresponde à etapa de desenvolver planos de ação, 

ainda que seja um plano de ação com foco no relacionamento entre os atores como produto 

final (PRANIS; BOYES-WATSON, 2011). Sendo assim, as Práticas Circulares podem ser 

utilizadas mais como um caminho para construção de elos fortes entre os envolvidos. Esse elos 

podem determinar a intensidade aplicada de valor por parte de processo (na fase de cocriação e 

na fase de coprodução). 

 Tanto na IA quanto no DD, a fase da Solução leva o nome de planejamento. A 

diferença entre as duas metodologias, é que enquanto que o ponto de partida da IA é um tópico 

afirmativo, o ponto de partida do DD, é o valor individual colocado abertamente ao grupo a fim 

de se desenvolver o sonho, sendo o DD mais similar às PCs. Ele se configura não a partir de 

um ponto negativo (um problema, como é o caso do DT) ou de um ponto positivo (tópico 

afirmativo, como é o caso da IA), mas de valores individuais que emergem com empatia em 

prol de um sonho coletivo. Observa-se também que na IA, há uma fase chamada de “Futuro”, 

que consiste em garantir que o sonho possa ser realizado, a partir da declaração pública das 

ações pretendidas e o apoio da organização em todos os níveis (COOPERRIDER ET AL, 2008).  

O DD sugere a realização do plano de ação em forma de um “Karabirrdt”, um diagrama 

tipo ‘teia de aranha’, uma ferramenta de planejamento colaborativo que se assemelha a um jogo 

de tabuleiro, que liga um conjunto de tarefas individuais em um sistema complexo de tarefas e 

atividades. Além de ser possível observar o andamento de cada tarefa individual, é possível 

perceber o impacto das partes de algo muito maior (DRAGON DREAMING BRASIL, 2014).  

A fase de SOLUÇÃO precisa responder ao propósito identificado na 

RESSIGNIFICAÇÃO. Caso isso não ocorra, o grupo deve reavaliar a solução encontrada e 

reconstruir ou, até mesmo, avaliar se existem novos elementos para voltar a fases anteriores 

(retroalimentação), tendo em vista que talvez seja identificada necessidade de incluir novos 

atores ao processo, voltando então à fase de PREPARAÇÃO ou talvez necessite apenas 

ressignificar a questão. 

Na Teoria U, a solução pode emergir de um processo que chamam de Prototyping. 

Apesar de levar esse nome, a técnica é mais ampla que a fase de TESTE. O processo de 
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Prototyping inclui três etapas (Co-Sensing, Co-Inspiring e Co-Creating), sendo ferramenta 

adequada para a busca de uma solução coletiva a partir de uma intenção.  

No DT há o mesmo entendimento: a prototipagem como processo criativo para se 

alcançar uma solução. Essa fase no DT corresponde à de Ideação e pode incluir ferramentas 

como brainstorm, protótipo de papel e interfaces, storyboards, maquetes funcionais, vídeos 

stopmotion e encenação (ESCOLA DESIGN THINKING, 2016. 

 

4) TESTE 

 

A fase de TESTE consiste na fase na qual, em uma escala menor, a solução é testada, 

indicando necessidade de se dar atenção ao fator crítico “experimentação” (prototipagem ou 

ambiente para experimentação dos produtos cocriativos). É quando é dado início ao processo 

coprodutivo. Cabe ressaltar que o processo cocriativo é um sistema aberto e, segundo Morais e 

Santos (2015), a coprodução e a cocriação são variáveis independentes e para ambos os casos, 

combinados ou separadamente, pode haver valor cocriado. Naturalmente o que determina o 

valor cocriado é o grau de integração e profundidade entre os atores. Pombinho (2015) lembra 

que na cocriação de valor cada ator deve contribuir com valor para outros componentes da rede, 

ou ainda, se adaptar mutuamente para aumentar o valor para todos os atores. 

Na análise de conteúdo da Survey houve quem entendesse que a “experimentação” está 

fora do escopo do processo cocriativo. Aparentemente, ao analisar a cocriação em um sentido 

mais simplista (sem considerar a coprodução), é possível haver tal confusão. O Modelo Krüger, 

portanto, esclarece isso na sua base e indica que, não é preciso desenvolver todas suas etapas 

ou subsistemas para haver cocriação, mas apresenta o sistema completo para que o “referencial” 

o conheça e aplique o que for necessário, permitindo total flexibilidade. 

É possível que novos atores se apresentem na fase de TESTE, tendo em vista que a 

solução criada possa requerer fornecedores de determinado recurso para sua implementação, 

por exemplo. Por esse motivo que as premissas “participação”, “flexibilidade” e 

“envolvimento” seguem presentes nessa fase. Observa-se, portanto, a necessidade de essa fase 

incluir o “follow up” (avaliação constante do plano de ação, monitoramento e estudo de 

atividades futuras), especialmente com a inclusão de novos atores. Ajustes podem ser 

requeridos a medida que o protótipo toma vida, podendo até indicar retroalimentação em alguns 

casos. Conforme levantado pela análise de conteúdo da Survey, quanto menos participativo for 

o follow up (caso, por exemplo, do follow up ser feito mais no âmbito do “referencial”), mais 

necessário mecanismos para o compartilhamento das informações com os envolvidos, em 
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níveis a partir das expectativas desses envolvidos. As redes são mecanismos muito utilizados 

para o compartilhamento dessas informações. 

As metodologias cocriativas indicam fase para teste de suas soluções. O DT chama de 

“implementação”, ou seja, modelo de negócio e verificação de resultados para novo projeto 

(BROWN, 2008). A última fase da IA é a fase do Futuro. Conforme observado anteriormente, 

ela se encaixa no modelo na fase da SOLUÇÃO, ainda que intencionalmente essa fase tenha 

intuito de sustentar o produto cocriado. Isso porque a fase Futuro da IA não se apresenta como 

uma fase de verificação, mas sim, indicações de como empoderar, aprender, ajustar e 

improvisar, correspondendo a informações que devem fazer parte da SOLUÇÃO. 

No DD, a fase de TESTE corresponde a fase “Realizar”. Da mesma forma que o 

modelo indica a experimentação em menor escala para teste, o DD indica agir localmente, ainda 

que o Sonho de sido a partir de uma questão global (DRAGON DREAMING BRASIL, 2014). 

A Teoria U também traz a fase de prototipagem e sugere formar uma equipe central 

para cada protótipo (em sendo mais de um). Indica também, se necessário, trazer novas pessoas 

para complementar as competências existentes. Por esse motivo também que o modelo 

apresenta a possibilidade de retroalimentação no sistema. Nesta fase, muitas vezes é preciso 

levar o protótipo a lugares e parceiros de maior potencial e recriar a ideia de prototipagem. A 

Teoria U indica criar um pequeno exemplo vivo rapidamente e então aprender com o feedback, 

estando sempre aberto para novas informações e interações. 

No DT, a fase também é chamada de Teste e corresponde aos processos de 

Implementação e Iteração, tendo em vista que corresponde também à fase de escuta e feedback 

(ESCOLA DESIGN THINKING, 2016). 

As redes podem ajudar em todo o processo cocriativo: desde um monitoramento da 

rede social para se ter insights sobre determinado tema, até para o teste de aceitação de uma 

determinada solução. Estabelecer um crowdfunding, por exemplo, pode ser um método para se 

verificar a aceitação de um produto ou serviço, tendo em vista que o crowdfunding é um convite 

para desenvolvimento de iniciativas, feito pela Internet, aberto, para a provisão de recursos 

financeiros, por meio de doação, recompensa ou direitos de voto (SCHWIENBACHER; 

LERRALDE, 2010). Sendo assim, em uma iniciativa lançada em um crowdfunding só é 

viabilizada caso um número mínimo de fundadores se interesse.  

Assim como a rede social, o LL não é uma metodologia cocriativa em si mesma e pode 

usar outras metodologias de abordagem de experimentação (SCHAFFERS, 2011b), por isso 

pode ser uma estrutura relevante, especialmente na fase de TESTE, tendo em vista que possuem 

o “realismo” (realizar as atividades de inovação de forma realista, natural e real) como um de 
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seus pontos chave e a prototipagem como fase importante, realizada a partir da apreciação de 

oportunidades, o desenvolvimento do protótipo propriamente dito e avaliação da sua 

usabilidade (STAHLBRÖST; HOLST, 2012; ROBLES, 2015). Desta forma, o modelo não 

coloca o LL ou as Redes em uma fase específica, mas envolvendo todo o ecossistema 

metodológico. 

 

5) DISSEMINAÇÃO 

 

Cocriar materiais de comunicação com os envolvidos aumenta a probabilidade de 

outras pessoas facilitarem o aprendizado, podendo ampliar o alcance para além da duração do 

projeto (REED, 2014) e o uso da tecnologia em rede pode ampliar a abrangência do trabalho 

para outras partes interessadas (EVANS, 2015). Uma metodologia colaborativa pode ser uma 

intervenção efetiva de curto prazo, sendo que tais mudanças precisam ser consolidadas para 

programas sustentáveis e de longo prazo (KNIGHT, 2011). Por conta disso a fase de 

DISSEMNICAÇÃO de informações se apresenta como fundamental em processos cocriativos 

que tenham propósito voltado ao DS. Desta forma, é importante ter como fator crítico da fase, 

a “propagação” (comunicação dos resultados, manutenção do diálogo e ferramentas para 

ampliar a propagação das informações para outros níveis). 

As LLs, costumam disseminar seus “achados”, talvez tendo em vista que são 

associadas à comunidade científica-acadêmica. As redes sociais, aplicativos e outras aplicações 

digitais são ferramental indispensáveis para a disseminação em grande escala. 

Por fim, a publicação dos conhecimentos adquiridos em linguagem acessível, 

utilizáveis para diferentes públicos leva a novas questões iniciando um novo ciclo de trabalho 

transdisciplinar (MAUSER, 2013). Por essa razão que o Modelo Krüger traz indicação de novo 

ciclo, a partir da disseminação, para dentro das temáticas do DS, sendo suprimento para novo 

processo.   

Ao observar o Modelo Krüger na visão horizontal é possível analisar quais os fatores 

estão mais relacionados ao longo do processo e precisam ser observados juntos. Outra visão 

possível é em relação às metodologias, pois ao preparar o processo cocriativo o “referencial” 

poderá analisar se define uma técnica ou se utiliza técnicas múltiplas. Tendo em vista que cada 

técnica tem pontos fortes diversos, uma adequada combinação de técnicas pode gerar ganhos 

adicionais. 

Do ponto de vista de ENTRADA de um sistema cocriativo para a sustentabilidade, a 

“seleção” é fator crítico, tendo em vista o problema deve ser coletivamente identificado, 
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envolvendo pesquisadores e usuários (TRENCHER, 2013). A  integração setorial entre públicos 

e decisores dos setores societais relevantes e da ciência é passo chave, para então haver a 

tradução do desafio da sustentabilidade (MAUSER, 2013). O intuito é obter uma avaliação 

clara e abrangente do problema (BATTERHAM, 2014), tendo em vista que as soluções 

emergem com a  conjunta verificação de problemas reais, envolvendo múltiplos atores da 

sociedade e da academia (TRENCHER, 2013).  

É imperativo, portanto, que os atores relevantes participem ativamente 

dessaconstrução para que o fator crítico “conhecimento” esteja presente. Sendo assim, além da 

importante seleção de participantes, é fundamental que o “cenário” desses participantes seja 

conhecido, tendo em vista que ele impacta na profunda interação. Adicionalmente, sendo o 

tempo disponibilizados pelos atores um “recurso” extremamente relevante no processo 

cocriativo, é natural que a análise de “risco” de envolvimento, implicações éticas, atritos 

transdisciplinares e processos políticos necessária sejam considerados em conjunto para não 

haver impacto na participação dos atores. 

Do ponto de vista do PROPÓSITO, ainda que ele parta de um desafio observado pelo 

“referencial”, ao partir para um processo cocriativo, tal tema, ao envolver os públicos é 

impactado pelo “interesse” individual de cada integrante. Esse interesse determina a 

“relevância” que ele dá e confere sua “legitimidade” para o processo e para o DS. Portanto, 

qualquer impacto em um desses itens, tende a impactar o outro.  

Ao verificar o PROCESSAMENTO no sistema, observa-se muitos fatores que se 

interrelacionam. O processo de interação justa, com participação que promova o “equilíbrio” 

entre os participantes é percebido como associado à “capacidade” para o diálogo, tendo em 

vista que cada participante tem de ser capaz de expressar. Essa “capacidade” também está 

associada ao empoderamento individual de cada participante. Em casos que a autoconfiança é 

prejudicada, precisa haver um esforço adicional (muitas vezes com mecanismos de 

“facilitação”) para que um clima de “confiança” seja instaurado e todos sintam-se à vontade 

para contribuir. A “facilitação”, portanto, é também um meio para melhoria da “capacidade” 

que permite o “equilíbrio” da interação. Ramaswamy e Gouillart (2010b) entendem que é 

fundamental que os participantes interajam e indicam oficinas para facilitar o compartilhamento 

e imaginar maneiras de melhorá-los, bem como construir plataformas para novas interações, de 

forma a manter o diálogo e a geração de novas ideias. O facilitador tem papel importante, 

especialmente nos casos os quais há conflito ou controvérsia (REED, 2014), a fim de que o 

diálogo seja construtivo e generativos, sem excluir nenhum ator do processo. 
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A “clareza” do propósito e processo impacta na qualidade da “participação”. Porém os 

processos e os métodos de interação devem ser diferenciados, acomodando os antecedentes e 

os interesses dos diferentes grupos de partes interessadas (VOYTENKO, 2016), desta forma, o 

ponto crítico “flexibilidade” se interrelaciona com “participação” e “clareza”, que deve 

apresentar “envolvimento” adequado aos interesses dos participantes. 

A primeira SAÍDA do sistema de cocriação para sustentabilidade é apresentada pelo 

fator crítico “resultado” que precisa passar pelo processo de “experimentação” e “propagação”, 

sendo que precisam contar com “follow up” constante para análise e retroalimentação, se for o 

caso. 

 

4.4 ANÁLISE CRÍTICA DA PROPOSIÇÃO DO MODELO CONCEITUAL  

 

Para o desenvolvimento do trabalho foi necessário abordar os conceitos de 

sustentabilidade, desenvolvimento sustentável (DS) e responsabilidade social (RS), além das 

recomendações para a prática de engajamento com as partes interessadas no âmbito da RS, na 

ótica da Teoria dos Stakeholders. Tais recomendações partiram tanto das normas ISO 26000, 

AA1000SES e Agenda 21, como de estudos específicos como de Garbelini (2009), na sua 

proposição do Modelo Conceitual Analítico de Governança de Redes de Stakeholders para o 

Desenvolvimento Sustentável e de Figueiredo (2011), que levantou os fatores preponderantes 

para promoção de relações sustentáveis. Também foram apresentados os conceitos de 

cocriação, na visão de Prahalad e Ramaswamy (2004a), Franco e Vargo e Lusch, e suas 

dimensões, dadas por Pombinho, permitindo a construção da definição de cocriação como a 

verificação conjunta de problemas e soluções para criação de valor compartilhado. 

Ainda que o conceito de cocriação seja comumente atribuído a Prahalad, foi possível 

identificar que o processo tem raízes no século XX, com Mary Parker Follett (1868-1933), a 

partir do princípio de integração, ou compartilhamento de poder não-coercitivo ("poder com" 

em vez de "poder sobre") (METCALF; URWICK, 2004).  

Para se ter uma visão mais ampla foi necessário também esclarecer alguns termos 

associados à cocriação, como o conceito de redes, a partir da visão de rede centralizada, 

descentralizada e distribuída (BARAN, 1962) e seu padrão de organização e auto-regulação 

(CAPRA e EICHEMBERG, 2006). O estudo trouxe também um levantamento sobre capital 

social, tendo em vista que se trata do principal ativo do processo cocriativo.  

O processo de planejamento participativo a partir da metodologia da Agenda 21 indica 

uma atuação do governo junto a demais setores da sociedade para juntos construirem um plano 
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de implementação, acompanhamento e revisão de projetos e ações voltados ao meio ambiente 

(BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2012b), que compõe uma das partes do Tripe Botton 

Line (TBL). Esse sucesso foi atribuído a um processo participativo pois, com isso, as ações são 

mais suscetíveis de serem aceitas e implementadas, contribuindo para alcançar os objetivos 

ambientais de forma mais eficaz (DE VENTE, 2016), desta forma, o trabalho também trouxe 

as características da cocriação na política pública, na visão de Bovaird e Loeffler (2013). 

Figueiredo (2011) ao destacar os fatores relevantes para promoção de relações 

sustentáveis citou vários dos fatores encontrados em processos cocriativos: confiança, 

capacidade de trabalhar de forma cooperada, compartilhamento das responsabilidades, 

engajamento multisetorial e de pessoas capacitadas para atuarem como agentes de 

transformação. Tais fatores identificados por Figueiredo, e também apresentados no modelo,  

têm o mesmo intuito: engajamento. Porém, o modelo visa o engajamento como um meio para 

um resultado, ou seja, a partir de um processo cocriativo, visar ao DS. Sendo assim, tal modelo 

incorpora outros fatores a fim de abarcar todos os pontos necessários para a atividade. 

Complementarmente, é no trabalho de Morais e Santos (2015) que é encontrado um 

modelo teórico de cocriação de valor que demonstra que a coprodução e a cocriação são 

variáveis independentes e para ambos os casos, combinados ou separadamente, pode haver 

valor cocriado, lógica que fundamentou o Modelo Krüger de Cocriação para Sustentabilidade. 

Apesar do pensamento de Franco (2008) que qualquer metodologia cocriativa 

restringe a liberdade, muitas metodologias existem exatamente para que o processo cocriativo 

aconteça de forma equilibrada e não seja prejudicado por público com maior poder de influência 

ou por falta de capacidade ou interesse. Para ser possível o alcance desse resultado, foi 

necessário identificar as semelhanças e diferenças entre as metodologias levantadas no estudo. 

Observou-se que, em sua maioria, as metodologias focam no processo cocriativo de análise do 

problema e construção da solução, enquanto que poucas detalham o processo de coprodução. 

Com isso, é possível verificar até mesmo confusão dos respondentes da Survey, por exemplo, 

que questionaram a presença de processos das etapas de “Teste” e “Disseminação” como 

integrantes do processo cocriativo. Por outro lado, destacam-se o Design Thinking, a Teoria U 

e o Dragon Dreaming por sua amplitude, a CNV, as redes e os LLs, por serem ferramentais de 

base e estrutura relevantes em qualquer momento do processo.  

O Design Thinking foi observado como a metodologia mais aplicada (26 casos) no 

âmbito da pesquisa, porém, não é possível afirmar que isso ocorra por se tratar da melhor 

metodologia cocriativa para esse fim, tendo em vista que é, de fato, a metodologia mais 

conhecida, já que possui a maior base de respondentes participantes de comunidades virtuais 
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de cocriação. O DT é a única técnica que é citada em todas as temáticas para DS. Observa-se 

também que é uma metodologia muito associada a temas relativos à inovação da indústria, 

tecnologia e infraestrutura ambientalmente amigáveis. Dos 10 (dez) processos voltados a essa 

temática específica, 8 (oito) utilizaram DT como técnica. Por outro lado, a IA foi relatada como 

utilizada em 17 (dezessete) casos, ou seja, tão comum como o uso de comunidades ou redes 

virtuais. O estudo demonstra um grande potencial para uso de outras metodologias abrangentes, 

como Dragon Dreaming e Ferramentas da Teoria U, além de ecossistemas estruturais como os 

LLs e de relacionamento, como a técnica de CNV, aparentemente ainda não muito 

disseminados.  

Processos cocriativo com temáticas associadas à preservação do meio ambiente 

tiveram maior diversidade em seus públicos, envolvendo até 5 (cinco) diferentes públicos. Por 

outro lado, observou-se um único caso voltado à melhoria de práticas trabalhistas, que se 

limitou a envolver a própria empresa no debate, algo semelhante aos três casos relativos a temas 

de governança, que, além da própria empresa, envolveu  “clientes, consumidores ou usuários” 

em apenas 1 (um) dos 3 (três) casos. É possível concluir, portanto, que, a depender da temática, 

há ainda pouco espaço para uma conversa voltada à construção coletiva e multidisciplinar 

(premissa fundamental para o processo cocriativo).  

Para haver cocriação voltada ao DS é preciso ampliar o conceito de uma visão de 

criação de valor da empresa (domínio) para uma visão de colaboração (IND; COATES, 2013), 

desta forma, o modelo desenvolvido demonstra que a visão de ponto de partida é um 

“referencial” que precisa ser “ressignificado”, se afastando de uma visão a partir de uma 

empresa ou instituição para suas “partes interessadas” e de uma visão de rede centralizada. Essa 

visão descentralizada ou distribuída, foi observada quando cada parte integrante gera valor à 

rede ou quando há adaptação mútua das partes, aumentando o valor cocriado para todos 

envolvidos (POMBINHO, 2015). Na ótica das organizações, para criar valor, é preciso instituir 

práticas e os princípios de cocriação, criando um ecossistema cocriativo que se ajusta 

continuamente a partir de expectativas de cada parte e só a partir disso poder afirmar e exercer, 

com propriedade, a RS (RAMASWAMY; GOUILLART, 2010a).  
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

A partir de uma pesquisa de natureza aplicada, bibliográfica, documental e de 

levantamento, o presente trabalho resultou em uma proposta de modelo conceitual de cocriação 

para a sustentabilidade, envolvendo fatores relevantes e metodologias para o sucesso da 

atividade cocriativa para o engajamento das partes interessadas e contribuição para o 

desenvolvimento sustentável. Este modelo foi desenvolvido após uma pesquisa quali-

quantitativa exploratória, pela confrontação entre diferentes olhares, da teoria revisada, da 

percepção de especialistas por meio do estudo empírico e da observação direta da autora. 

Tendo como questão problema se a cocriação poderia ser um mecanismo relevante 

para o desenvolvimento sustentável e quais seriam as condições para o sucesso da atividade foi 

possível identificar tal mecanismo como relevante não apensas no levantamento da bibliografia, 

que demonstrou que processos cocriados são mais fáceis de ser implantados e tendem a ser mais 

sustentáveis. Adicionalmente, tendo em vista que levam em consideração as expectativas dos 

envolvidos, intensificam o engajamento e, portanto, aumentam as chances de haver valor 

cocriado. A partir da Survey foi possível possível identificar o entendimento de que a cocriação 

pode contribuir para o DS. Dos 139 respondentes, 129 responderam que “sim”, processo 

cocriativos podem contribuir para o DS. Nenhum respondente deu resposta “não”. Os outros 

declararam não ter opinião do tema. Já as condições para o sucesso da atividade foram 

levantadas a partir do estudo bibliométrico e depois verificadas na Survey, chamados de 

“fatores”. 

Para identificar os pontos relevantes para haver engajamento com as partes 

interessadas no âmbito da RS, foram levantadas recomendações para a prática de engajamento 

apresentados em manuais, normas e também por autores. Esse levantamento apresentou, por 

exemplo, questões relativas à identificação do atores, expectativas e impactos, formas e 

resultados do engajamento, método de prestação de contas, etapas e possíveis níveis de 

engajamento, premissas e princípios.  

Ao analisar a utilização da cocriação como mecanismo de engajamento das partes 

interessadas e contribuição para o desenvolvimento sustentável, foi possível concluir o alto 

engajamento dos stakeholders quando eles são envolvidos na identificação de problemas e na 

construção de soluções, coletivamente. Foi possível concluir, portanto, que o nível de 

engajamento aumenta na medida que a decisão passa a ser compartilhada, que é o princípio da 

cocriação, e fica ainda maior quando os stakeholders estão integrados à governança, estratégia 

e gestão da empresa (ACCOUNTABILITY, 2011). 
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Para melhor compreensão do leitor quanto às definições e quanto ao modelo a ser 

criado, o trabalho traz conceitos mais claros para cocriação, coprodução e cocriação de valor, 

tanto sob a ótica da lógica dominante de serviço de Vargo e Lusch (2004), com foco no processo 

coprodutivo linear, como na ótica de Bovaird (2007), na forma de processos unidirecionais, na 

qual usuários e comunidades são parte do planejamento e entrega do serviço. Ao levantar as 

metodologias cocriativas mais empregadas com o propósito de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e suas características, o estudo apresentou primeiramente as 

metodologias do Design Thinking, a Investigação Apreciativa, o Dragon Dreaming, a Teoria U 

e Prototyping e o Living Lab. A partir da Survey foi identificada também a Tecnologia de 

Espaço Aberto, inserida no estudo. Além das metodologias (métodos desenvolvidos com início, 

meio e fim, para a prática de uma atividade de cocriação), foram selecionadas algumas 

ferramentas (qualquer fragmento de atividade ou plataforma que venha a contribuir para a 

atividade cocriativa), a fim de contribuírem para a construção do modelo. Foram consideradas 

como ferramentas: Comunicação Não-Violenta, Redes Sociais, Listening, World Café e 

Práticas Circulares. 

Com o intuito de buscar um referencial de partida para esta pesquisa científica sobre 

cocriação para sustentabilidade, foi realizado uma pesquisa bibliométrica junto à base Scopus, 

que identificou, a partir da leitura de 23 (vinte e três) artigos, 20 (vinte) fatores relevantes para 

o sucesso de processos cocriativos para o DS, além de públicos envolvidos, país e temáticas 

relacionadas aos objetivos. A partir dos dados coletados na bibliometria foi possível estruturar 

um questionário aplicado em uma Survey. 

Na Survey foi possível identificar que 70% dos respondentes que declararam terem 

participado de um ou mais processo cocriativo, já o fizeram com objetivo voltado, de alguma 

forma, ao DS. Isso demonstra não apenas uma intenção de utilização de processos cocriativos 

para sustentabilidade, mas que tais processos já estão ocorrendo na prática. Estes repondentes 

foram convidados a escolher 1 (um) caso de processo cocriativo com objetivo de contribuir 

para o DS para responder as 5 (cinco) perguntas subsequentes. Na percepção deles, 26% 

afirmaram que o objetivo específico do processo cocriativo foi totalmente alcançado, 59%, 

parcialmente alcançado, 12%, não foi alcançado e 3% não soube responder. Os principais temas 

trabalhados por tais respondentes tratavam de processos voltados ao desenvolvimento de 

cidades e comunidades sustentáveis, promoção da agricultura sustentável e do consumo e 

produção responsáveis, com  29%, seguido de temas quanto ao envolvimento e 

desenvolvimento da comunidade, erradicação da pobreza, redução das desigualdades e 

promoção de educação de qualidade, com 25%, desenvolvimento e difusão de tecnologias, 
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indústria, inovação e infraestrutura ambientalmente amigáveis, energia limpa e acessível, com 

17%, e preservação do meio ambiente, melhoria de práticas preventivas e corretivas em prol do 

meio ambiente, com 13%.  

A Survey, portanto, identificou grande oportunidade de trabalho cocriativo voltados a 

outros temas para a sustentabilidade, como combate à corrupção; redução da fome e melhoria 

da saúde; melhoria de práticas trabalhistas e redução da discriminação no emprego; promoção 

da igualdade de gênero e redução do preconceito e discriminação; promoção de medidas da 

mudança do clima e de capacidade de adaptação a riscos relacionados às catástrofes naturais; e 

promoção da paz, justiça e instituições eficazes e de um Estado de Direito. 

A partir dos fatores relevantes para o sucesso da cocriação voltada ao DS levantados 

na bibliometria, foi possível verificar correlações entre alguns fatores, tanto correlações 

estatísticas, quanto as identificadas a partir da análise de conteúdo da própria bibliometria e dos 

comentário da Survey. Se observou uma interligação complexa, demonstrando a configuração 

de um sistema aberto, que pôde ser melhor compreendido a partir da construção do Modelo 

Krüger de Cocriação para Sustentabilidade. Esse modelo, em forma de um guia orientativo, 

permitiu não apenas a consolidação de todos os aspectos relevantes para tal processo com esse 

intuito, como pôde distribuir, a partir das características de cada técnica cocriativa, um 

indicativo de práticas possível, já conhecidas e consagradas, como Design Thinking, 

Investigação Apreciativa e Tecnologia das Práticas Circulares. Desta forma, o modelo não se 

apresenta como um novo modelo a ser seguido, mas um guia que reúne grande parte das 

recomendações já indicadas na literatura ou nas práticas das organizações, de forma a facilitar 

a disseminação da técnica, a troca de experiências e o intercâmbio de metodologias para um 

tema tão complexo e necessário como a sustentabilidade. 

Por fim, a pesquisa conseguiu identificar os públicos que em geral são envolvidos em 

processos cocriativos para o DS. Comunidades, empresas e terceiro setor foram os públicos 

mais atuantes, na percepção dos respondentes da Survey, enquanto que  “investidores, bancos 

ou seguradoras” são os menos envolvidos.  

Além de determinar os fatores relevantes, o estudo objetivava identificar os fatores 

críticos de sucesso. Pela análise de conteúdo feita da literatura, 3 (três) aspectos foram unânimes 

nos processos avaliados: quanto à “seleção” dos participantes,  à “participação” e à 

“propagação” das informações. Do ponto de vista da análise de conteúdo feita a partir das 

respostas abertas da Survey, 5 (cinco) fatores foram citados de forma espontânea pelos 

respondentes em 10 (dez) ou mais citações: “confiança” (18 citações), “seleção” (12 citações), 

“conhecimento” (11 citações), “clareza” (10 citações) e “recursos” (10 citações). Já do pontos 
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de vista da análise estatística a partir da percepção dos respondentes quanto aos fatores, foi 

possível identificar os itens “clareza” e “confiança”, que tiveram mais de 70% de respostas no 

grau “altamente relevante”, e também os itens “seleção”, “interesse”, “flexibilidade”, 

“resultado”, “propagação” e “follow up”, que tiveram percentual acima de 90% ao somar 

resposta “relevante” ou “altamente relevante”. Destacam-se, portanto, a partir das as óticas 

analisadas os seguintes fatores como fatores críticos: “seleção”, “clareza”, “participação”, 

“propagação”, “confiança”, “conhecimento”, “recursos”, “interesse”, “flexibilidade”, 

“resultado”, e “follow up”. 

Por outro lado, tendo em vista que os demais fatores, identificados como relevantes, 

são úteis para o resultado, conforme identificados na literatura e validados na Survey realizada, 

o Modelo Krüger de Cocriação para Sustentabilidade apresenta, de uma maneira visualmente 

prática, todos os fatores relevantes. Tais fatores, a partir da análise de conteúdo de documentos 

provenientes da bibliometria e da análise de conteúdo dos comentários da Survey, foram 

distribuídos em uma matriz: 

- por processo (no modelo compreendido por Preparação, Ressignificação, Solução, 

Teste e Disseminação) no eixo horizontal; e  

- por natureza do sistema (Entrada, Propósito, Processamento e Saída) no eixo vertical. 

 

A proposição do modelo apresentada na sessão 4.3, juntamente com sua descrição nas 

visões horizonal e vertical, se configura como um guia orientativo. Ao aplicar o modelo, deve-

se, portanto, observar dos dois pontos de vista. A visão vertical permite que seja feita a análise 

de quais fatores são mais relevantes em cada fase do processo, bem como quais metodologias 

têm potencial de entrega de tais fatores, tendo em vista que o modelo foi desenvolvido com esse 

intuito (diversas técnicas cocriativas foram estudadas e dispostas no modelo a partir das 

características de cada fase observada e a partir dos fatores relevantes de tais fases). Por outro 

lado, a visão horizontal permite observar os inputs (entradas) em cada fase e faz a ligação com 

os outputs (saídas). Assim, pode-se observar a situação de causa e efeito de cada fator no 

modelo. Adicionalmente, a visão horizontal entrega, no âmbito de metodologias, o processo 

linear de cada metodologia em si, facilitando, até mesmo, o uso intercambiado de metodologias, 

permitindo maior flexibilidade e diversidade da técnica, o que pode ser relevante em função do 

público envolvido e/ou da habilidade do facilitador, por exemplo. Digamos, portanto, que em 

uma organização sejam identificados grupos com relação de poder variada, o que poderia 

impactar no equilíbrio do diálogo. Na visão horizontal, observa-se que o equilíbrio, na 

perspectiva de sistema, consite no processamento, assim como capacidade, clareza, confiança, 
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facilitação, participação, flexibilidade e envolvimento. O que essa visão nos mostra é que para 

o processamento ocorrer com qualidade, no caso em questão, talvez seja necessário um trabalho 

prévio de capacitação dos grupos separadamente, antres de colocá-los em contato, capacitação 

essa com intuito de empoderar um grupo e desenvolver empatia no outro. O clima de confiança 

no momento do diálogo também pode ser um mecanismo importante a ser desenvolvido para 

que o processamento seja fluido, bem como a utilização de facilitadores hábeis em mediar o 

diálogo para que ele seja efetivo (e não seja um monólogo). Por outro lado, a visão vertical 

permite ver que metodologia entregaria tal fator. Nesse caso, a CNV poderia ser um mecanismo 

relevante, por exemplo, para contribuir par ao clima de confiança. Recomenda-se, naturalmente, 

que o gestor conheça as técnicas a fundo antes de utilizá-las e, preferencialmente, as vivencie 

de alguma forma antes de sua aplicação. 

O Modelo Krüger de Cocriação para Sustentabilidade busca, portanto, preencher a 

lacuna de pesquisas que abordam a cocriação para sustentabilidade. A Teoria dos Stakeholders, 

que fundamenta a RS, parece ser base também de processos cocriativos. Observa-se uma 

aproximação em princípios fundamentais das duas disciplinas, como empatia, diálogo e 

transparência. Por outro lado, a combinação dessas disciplinas não é tão frequente assim, como 

se observou com a bibliometria, a qual descartou grande quantidade de documentos por não 

refletirem a busca efetuada. Desta forma, é possível concluir que o presente estudo visa 

contribuir para o encontro dessas duas matérias, tornando-se inovador por tal convergência.  

Do ponto de vista teórico, a pesquisa contribui para a literatura sobre o 

desenvolvimento sustentável e para as abordagens de cocriação de valor, da sustentabilidade 

organizacional - pela visão holística e sistêmica da Teoria dos Sistemas - e da responsabilidade 

social corporativa, baseada na Teoria dos Stakeholders, adotando uma perspectiva diferente de 

estudos anteriores, com comparação de metodologias cocriativas e foco no papel das 

organizações.  

Este modelo servirá como referência para orientar acadêmicos e futuras pesquisas 

rumo a transição para o desenvolvimento sustentável. Os achados deste estudo têm várias 

implicações importantes para a teoria da cocriação de valor. Primeiro, este é um dos primeiros 

estudos que testa empiricamente comunidades virtuais - formada por públicos especialistas nos 

temas cocriação e sustentabilidade – quanto a sua percepção das principais temáticas, 

metodologias cocriativas e fatores relevantes. Além disso, o modelo é interdisciplinar e busca 

atender as necessidades de múltiplos stakeholders e o tripé da sustentabilidade, ou TBL, de 

forma integrada. O ineditismo do Modelo Krüger é observado também por compor, em um 

mesmo método, diversas categorias de informações que se inter-relacionam, tornando-o 
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completo, com uma metodologia holística de cocriação, que integra diferentes conceitos, 

conceitos esses que geralmente são estudados de forma substituta e não complementar. Tais 

categorias são: fatores relevantes, grupamento de temas para o DS, relação com públicos de 

interesse e integração de técnicas cocriativas.  

Do ponto de vista prático, este modelo pode ajudar organizações de qualquer natureza, 

formais ou não, delimitadas ou não (pode partir da integração de alguns indivíduos da 

sociedade), a buscarem soluções para o desenvolvimento sustentável pois se apresenta como 

um direcionador completo para atividade. Exemplos de aplicabilidade integral seria o 

desenvolvimento de um projeto social em uma comunidade específica ou a implantação de um 

Living Lab. Gerentes, líderes e tomadores de decisão das organizações podem se utilizar do 

modelo na integração de diferentes abordagens de gerenciamento, compartilhando 

características chave e comuns, para criar um modelo próprio que venha a convergir os pontos 

fortes de diferentes metodologias de cocriação e busque alinhar as perspectivas de diferentes 

partes interessadas, pelo compartilhamento equitativo do valor criado em conjunto, através da 

colaboração e inovação para a transição para o desenvolvimento sustentável. Em termos 

práticos, empresas poderão se utilizar do modelo para desenvolver projetos a partir da 

priorização levantada por sua matriz de materialidade (temas realmente importantes para o 

negócio da empresa e a criação de valor) ou com a priorização feita a partir de questões sensíveis 

identificadas no processo de levantamento de seu relatório de sustentabilidade. Na verdade, o 

modelo pode ser utilizado até mesmo para a empresa constituir sua matriz de materialidade.  

O modelo não necessariamente precisa ser aplicado na totalidade, bem como pode ser 

facilmente aplicado em um processo não linear, mas de um sistema aberto. Gestores, por 

exemplo, podem utilizar o modelo para identificar um consciente coletivo de determinado 

grupo e, ao desenvolver um plano de ação, partir para um mecanismo menos democrático e 

mais unidirecional. Para implementar o Modelo Krüger de Cocriação para Sustentabilidade 

dentro de uma empresa, recomenda-se que os gestores desenvolvam atividades que estimulem 

o diálogo de forma equilibrada, utilizando técnicas e facilitadores para que o poder conferido 

pela hierarquia organizacional não impacte negativamente na participação. 

Este estudo apresenta várias limitações que estabelecem o cenário para novas 

pesquisas. A primeira limitação está relacionada ao uso de uma única base de dados para a 

bibliometria (Scopus) e a segunda, da realização de uma única Survey e à natureza não 

probabilística da amostra. Ainda que não tenha sido estabelecida nenhuma região geográfica 

para a realização da Survey, o fato de ser utilizada a internet e redes sociais, como porta de 

entrada para os coletores de respostas, é possível determinar limitação de acessibilidade e do 
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algoritmo de funcionamento da timeline de tais redes sociais. Tais coletores, realizados em 

inglês e português, também conferiram maior número de respondentes de origem brasileira, 

tendo em vista a nacionalidade da autora, presença mais atuante e conhecida em comunidades 

brasileiras. Como consequência, não é possível generalizar os resultados para diferentes 

economias ou contextos sociais ou ambientais. 

Como forma de ampliar o estudo para pesquisa futuras, recomenda-se a aplicação do 

modelo e estudo de caso com realização de grupo focal para análise, devolver o resultado da 

pesquisa para análise dos respondentes, ampliar o tamanho da amostra, utilizar outras bases de 

dados além da Scopus e incorporar outras técnicas como forma de enriquecer os métodos, 

especialmente no processo de coprodução. 
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