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RESUMO

O objetivo da pesquisa foi identificar os valores pessoais de consumidores satisfeitos por meio da escolha de restaurante fast casual que permite a 
coparticipação do cliente na confecção dos pratos, agregando essa identificação aos princípios da coprodução e da cocriação de valor entre estes 
clientes e o prestador. A originalidade da pesquisa residiu no fato de a agregação da identificação dos valores pessoais dos clientes analisados aos 
princípios de coprodução e de cocriação de valor entre eles e o prestador de serviço ser inédita na literatura brasileira de Administração até o 
momento da realização da pesquisa. Tratou-se de pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, com triangulação de métodos: 
pesquisa bibliográfica, observação não participante, e soft laddering. Sua operacionalização se deu em uma unidade da rede Spoleto, tendo sido 
abordados 10 clientes homens na faixa etária de 20 a 40 anos no momento de consumo, quantidade que se provou suficiente para se alcançar a 
saturação das evidências. Dentre as limitações salientaram-se eventuais respostas baseadas em níveis “artificiais” de elementos, conforme os 
entrevistados se vissem impelidos a buscar argumentos a cada repetição de pergunta “por quê?”, clássica da técnica de soft laddering; além disso, 
a pesquisadora faz parte do quadro de colaboradores do Grupo Trigo, ao qual pertence o Spoleto, muito embora ela se tenha policiado na busca 
pela necessária atitude de distância, de estranhamento, de forma a impedir a contaminação, na sua interpretação dos fatos, da familiaridade 
derivada de sua atividade profissional. Os principais resultados foram que, referida ao êxito pessoal, “realização” revelou-se o valor pessoal de 
maior destaque. Já a cocriação de valor ficou evidenciada com os esforços da marca em construir uma relação única com o cliente, pautada na 
coprodução dos pratos. Como considerações e conclusão tem-se que a coprodução provou-se capaz de fazer o consumidor se sentir um chef de 
cozinha, com essa sua participação via aplicação de suas escolhas pessoais “empoderando-o” e levando-o a um patamar experiencial, relacionado 
muito mais à experiência do cliente e à sensação de se sentir cozinhando do que ao serviço e ao prato que será consumido em si. A contribuição 
acadêmica foi alcançada por meio da ligação da teoria de cocriação de valor em serviços ao construto valores pessoais. Duas contribuições 
gerenciais foram extraídas: sugestão de ajuste no slogan da rede de restaurantes enfocada, e de calibragem na velocidade de prestação do serviço 
conforme os horários de operação.
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