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RESUMO  

 A relação entre a aquisição dos produtos e de serviços e os valores pessoais que são 
satisfeitos por essas ações tem sido muito estudada em Marketing. Contudo, a realização 
dessa investigação com a agregação dos princípios da coprodução e da cocriação de valor 
não foi identificada em bases de publicações brasileiras em Administração até a execução 
da presente dissertação. Esse vazio a motivou, pelo potencial de contribuição à teoria 
trazido por investigação com este nível de sofisticação. No caso, a pesquisa foi realizada 
no âmbito do Marketing de serviço, abandonando-se a separação ortodoxa entre bens 
físicos e serviços, embora aproveitando o conhecimento acumulado pelo Marketing 
aplicado a objetos concretos enquanto gênese da nova vertente. Executada em exemplar 
do segmento de restaurantes fast casual na cidade do Rio de Janeiro, por meio da Teoria 
Meios-Fins aplicada via a técnica de soft laddering, e triangulando com o uso da 
observação não participante, a pesquisa de campo investigou quais valores pessoais de 
consumidores masculinos da marca escolhida impulsionam esse consumo, 
simultaneamente cruzando esses achados a investigação específica sobre a coprodução 
pela ótica desses mesmos clientes, de forma a identificar a cocriação de valor entre eles e 
o prestador. Como resultado tem-se que o valor pessoal de maior destaque foi a 
“realização”, significando êxito pessoal decorrente da demonstração de competência 
segundo padrões sociais. Pelo lado da cocriação de valor, ela ficou evidenciada a partir 
dos esforços da marca em construir uma relação única com o cliente, pautada na 
coprodução dos pratos conforme o sistema adotado permite que os ingredientes sejam 
escolhidos um a um pelo comensal. Esse processo provou-se capaz de trazer uma 
experiência exclusiva ao cliente, fazendo-o não se sentir apenas um consumidor, mas um 
chef de cozinha, que pode criar seus pratos e montar sua receita. Pode-se interpretar que 
esse poder de escolha “empodera” o cliente, levando-o a um patamar experiencial: a 
cocriação de valor se materializa quando o próprio cliente influencia no serviço adquirido 
e consumido, passando a perceber e a vivenciar experiências que se tornam a base da 
criação de um valor único para si. A aplicabilidade dessa dissertação reside na sugestão 
para que estabelecimentos desse tipo de serviço explorem a percepção, muito vividamente 
identificada junto ao cliente, de estar coproduzindo seu prato. Isso reforçaria, junto ao 
comensal, o sentimento de se sentir no comando do serviço, atitude (ainda) não adotada 
na rede de restaurantes que serviu de base à pesquisa de campo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Valores pessoais; Coprodução; Teoria cadeia meios-fins; 
Laddering.  

 

  



ABSTRACT 

The relationship between the acquisition of products and services and the personal values 
that are satisfied by these actions has been much studied in Marketing. However, studies 
that add the principles of coproduction to value co-creation did not exist in Brazilian 
Business Administration journals until the time of this thesis. This gap encouraged this 
research, considering how much such a sophisticated research can add to the theory. This 
research involved service Marketing, meaning the orthodox separation between products 
and services was abandoned, even though not giving up the background from traditionally 
differentiated Marketing to products and to services. Using the Means-End theory, the 
field research examined the personal values of male clients of a fast casual restaurant in 
the city of Rio de Janeiro, using the soft laddering technique. Besides, triangulation was 
done through non-participant observation, and simultaneously these findings were 
intertwined with a specific coproduction investigation from these same clients standpoint, 
in order to identify value creation between them and the provider. As a result, the most 
outstanding personal value was "accomplishment", meaning personal success resulting 
from the demonstration of competence according to social standards. On the side of value 
creation, the efforts of the brand to build a unique relationship with the customer were 
highlighted, based on the co-production of the dishes through one by one ingredients 
choice by the client. This process allowed an exclusive customer experience, making him 
feel not just a consumer, but a chef, who can create his dishes and his recipe. One may 
interpret this choosing power as something that "empowers" the client, taking him to an 
experiential level: value creation materializes when the client influences the service that 
he is buying and consuming, allowing for experiences that are the basis of creating a 
unique value for him. The applicability of this dissertation comes in the form of the 
suggestion that establishments of this type of service explore the perception, very vividly 
identified with the client, of coproducing their dish. This would stress the feeling of the 
client being in charge of the service, a procedure (still) not adopted in the restaurant chain 
where the field research was conducted. 

 
KEYWORDS: Personal values; Coproduction; Theory chain-ends; Laddering. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 O PROBLEMA 

No Brasil, a urbanização e as transformações na estrutura socioeconômica têm 

impactado diretamente o estilo de vida da população. A cada dia, as pessoas trabalham 

em uma maior carga horária, despendem mais tempo no deslocamento diário entre suas 

residências e seus locais de trabalho e, consequentemente, possuem menos horas de 

tempo livre. Neste contexto, o segmento de alimentação fora do lar se destaca no setor de 

serviços, mantendo franco crescimento, com grande representatividade econômico-social 

e com numerosos estabelecimentos comerciais (EXAME, 2017). 

Por seu turno, muito mais do que apenas fornecer serviços, é necessário 

proporcionar experiências com uma aproximação sensorial com o cliente, explorando 

seus cinco sentidos, de forma que os torne mais receptivos a perceber atributos e valores 

agregados ao consumo (LINDSTROM, 2011), sabendo-se que valor para o cliente é 

entendido como a diferença entre os benefícios - funcionais ou subjetivos - que o 

indivíduo recebe ao consumir produto ou serviço, e os custos - financeiros, temporais, 

físicos, psíquicos - despendidos para tanto (MELLO; LEÃO, 2008) 

A percepção de obtenção de valor por parte do cliente, por sua vez, pode se dar de 

diversas formas, já que, de forma mais abrangente, a criação de valor implica o aumento 

do bem estar do consumidor, tornando-o melhor em determinados aspectos 

(GRÖNROOS, 2009).  

Uma das formas como valor percebido pelo cliente pode ser obtido é por meio da 

participação desse último no processo de criação do serviço – a chamada coparticipação. 

Muito ligada ao aspecto da simultaneidade que caracteriza os serviços (ZEITHAML; 

BITNER; GREMLER, 2016), a coprodução “enfatiza processo que inclui ações tanto por 

parte do provedor como do cliente (e possivelmente por outros atores)” (GRÖNROOS; 

VOIMA, 2012, p. 2).  

É por meio dessa coprodução que pode ocorrer a (co)criação de valor para o 

cliente (GUMMESSON, 2007; GRÖNROOS; GUMMERUS, 2014). Isto implica que as 

empresas, tanto de produtos físicos quanto de serviços, que visem a esta (co)criação de 

valor para o cliente (GUMMESSON, 2007; GRÖNROOS; GUMMERUS, 2014), 

precisam atuar com foco no gerenciamento desse último. Com isso, durante todo o 
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processo de fornecimento, elas poderão influenciar-lhe, de maneira direta e ativa, a 

percepção de que suas ofertas poderão também satisfazer valores pessoais - dos quais os 

clientes não se dão conta de forma consciente (GUTMAN, 1982).  

Valores pessoais enquanto regras não concretas de conduta partilhadas 

socialmente, com aspectos cognitivos, afetivos e de direção, remetem a tudo que é 

importante na vida das pessoas, e a como cada um percebe estes elementos em termos de 

graus de importância. Assim, um valor pessoal específico pode ser muito importante para 

uma pessoa, mas não para outra (SCHWARTZ, 2012).  

Servem, ainda, a funções importantes na sociedade, orientando a conduta de cada 

indivíduo, além de exercerem papel motivacional, que diz respeito ao componente que 

expressa os esforços dos indivíduos no sentido de realizar um valor (ROKEACH, 1973). 

A importância de compreender os valores humanos está no entendimento dos motivos 

que orientam a ação humana, suas decisões e suas escolhas, nos níveis tanto individual 

como coletivo (MOREIRA; DOMENICO, 2015). 

Por outro lado, se é verdade que o consumo de serviços pode servir ao atingimento 

de valores pessoais, a motivação a esse consumo pode ser modulada por diversos 

elementos que terão a capacidade de reforçá-la ou de desidratá-la. Um desses elementos 

é a possibilidade de haver a coprodução do serviço por parte do cliente, situação em que 

esse último é instado a exercer papel no processo de criação daquilo que está adquirindo 

- o que leva à obtenção de valor por meio da cocriação (PRAHALAD; RAMASWAMY, 

2004a,b; LUSCH; VARGO; O´BRIEN, 2007; SPOHRER; MAGLIO, 2008; VARGO; 

MAGLIO; AKAKA, 2008).  

Esse envolvimento dos consumidores pode ser compreendido de diversas formas, 

por exemplo, obtendo suas impressões a respeito do serviço por meio de sua submissão a 

entrevistas em profundidade, a reuniões com a equipe de desenvolvimento, à realização 

de grupos focais, e a fóruns de discussão na internet (ALAM, 2002; NAMBISAN; 

BARON, 2007). No caso, há evidências de que essas iniciativas acarretam ganhos para o 

cliente enquanto integrador de recursos atuante em linha com as empresas provedoras, 

pois ambas as partes passam a agir e a interagir num mesmo contexto voltado à 

maximização dos respectivos benefícios derivados desta relação (AKAKA; VARGO; 

LUSCH, 2013).  
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Assim, mais do que apenas uma simples fonte de informação às empresas, os 

clientes podem ser vistos como um recurso para elas nesta perspectiva de cocriação de 

valor (PAYNE; STORBACKA; FROW, 2008; ANDREU; ANCHEZ; MELE, 2010), 

legítimo se torna entender melhor aquilo que os move em suas escolhas. Isso justifica a 

questão-problema desse trabalho:  

Quais são os valores pessoais dos clientes subjacentes à escolha 

por restaurante fast casual1 onde podem cocriar valor por meio 

da coprodução na elaboração das refeições? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Central 

Melhor conhecer o comportamento do consumidor do segmento de restaurantes 

fast casual por meio de investigação – inédita, na literatura disponível até o momento da 

revisão bibliográfica desta pesquisa - que reúne a teoria de cocriação de valor em serviços 

ao construto valores pessoais.   

1.2.2 Objetivos Específicos  

a) Resgatar a história da empresa Spoleto. 

b) Verificar como se dá o processo de coprodução dos clientes do Spoleto no preparo das 

refeições. 

1.3 SUPOSIÇÕES  

Dois valores pessoais, extraídos do modelo de Schwartz (1992, 2006a, 2012),  

motivariam a escolha da rede de restaurantes Spoleto:  

1) O hedonismo, oriundo da gratificação de necessidades físicas transformadas 

em valores socialmente reconhecidos. Isso porque, além de suprir uma necessidade física, 

a alimentação, quando executada em ambiente coletivo como o de um restaurante, pode 

remeter à comensalidade - o comer junto – atividade que mostra expressivamente saberes 

subjetivos por meio do alimento partilhado (DIEZ-GARCIA, 1994), “englobando 

significados não necessariamente ligados a características intrínsecas do alimento” 

(ALVES; BOOG, 2007, p. 199). Assim, se transforma em um momento de integração 

                                                           

1 Fast casual é uma vertente que promete serviço mais sofisticado, melhor qualidade de comida e atmosfera 
diferenciada em comparação ao fast food clássico, embora sem serviço de mesa (JARGON, 2012). 
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com a sociedade e com indivíduos de diversas origens, que podem estar presentes no 

momento do consumo. 

2) O autodirecionamento, relacionado à independência de pensamento e de ação 

quando da escolha da marca Spoleto, rede de restaurantes onde o cliente tem a 

possibilidade de criar diversas receitas diferentes e personalizadas a cada visita. Essa 

versatilidade atende à variação de desejos comuns nos consumidores, satisfazendo suas 

necessidades pessoais e específicas, caracterizando uma coprodução, em linha com o 

conceito de cocriação de valor. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO: TEÓRICA, GEOGRÁFICA E TEMPORAL  

A pesquisa enfocou a Teoria dos Valores Humanos de Schwartz (SCHWARTZ, 

1992, 2006a, 2012) e o princípio da cocriação de valor em serviços (VARGO; LUSCH, 

2006). 

O levantamento das informações primárias ocorreu na loja do Spoleto localizada 

no Shopping Grande Rio, estabelecimento situado no município de São João de Meriti, 

estado do Rio de Janeiro. 

Temporalmente a pesquisa bibliográfica ocorreu nos oito primeiros meses do ano 

de 2017, e o levantamento das evidências primárias se deu no bimestre outubro-novembro 

de 2017, com a redação do relatório final tendo sido efetuada entre dezembro de 2017 e 

janeiro de 2018.  

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

No ano de 2016, os gastos dos brasileiros no setor de serviços de alimentação fora 

do lar corresponderam a 25% da renda das famílias; ou seja, um quarto de toda renda 

familiar é direcionada para alimentação fora do lar. Isso ocorre devido à falta de tempo e 

às características da vida moderna, que fazem com que 34% dos brasileiros se alimentem 

em foodservices, em padarias ou lanchonetes (DINO, 2017).  

Compreender os valores pessoais do consumidor que impulsiona esse mercado é 

fator essencial para a continuidade dessa situação, para tanto sendo primeiramente 

aconselhável entender o que se encontra por trás desta tendência. Uma das formas de 

fazê-lo passa pelo descobrimento dos valores pessoais que embasam suas escolhas, pano 

de fundo importante do papel que as crenças, as emoções e as convicções do consumidor 
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desempenham em cada processo decisório de consumo, quando ele busca, consciente ou 

inconscientemente, satisfazer algum desejo (MAFFEZZOLLI; PRADO, 2013). 

Ademais, relação até a revisão bibliográfica dessa pesquisa não foi verificada, na 

literatura de Administração de Empresas no País disponível nas bases de dados 

científicos, Google Acadêmico, SciELO, Web of Science, Spell e Periódicos Capes, 

nenhum estudo que relacionasse a teoria de cocriação de valor em serviços ao construto 

valores pessoais. 

Quanto à relevância prática, acredita-se que os resultados dessa dissertação 

poderão auxiliar os restaurantes do segmento de fast food/fast casual no atendimento a 

mais do que a necessidade física da alimentação, mas também às necessidades emocionais 

envolvidas no ato do consumo. Podem, ainda, contribuir para que o Spoleto  compreenda 

o que impulsiona o consumo de seus clientes de forma mais profunda – e certamente mais 

sofisticada – do que o restaurante poderia conseguir por meio de uma clássica pesquisa 

de abordagem aos clientes no momento do consumo.   
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO2 

2.1 SERVIÇOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

Na visão ortodoxa à base de uma clara separação entre bens físicos e serviços 

(GUMMESSON, 2007), serviços são atos, processos e atuações oferecidos ou 

coproduzidos para os consumidores por uma entidade ou pessoa, com o fim de satisfazer 

seus desejos ou necessidades. No caso, é oferecido valor agregado em formas que 

atendem, em essência, cada interesse daquele que o adquire, tais como conveniência, 

diversão, geração em hora oportuna, conforto ou saúde (ZEITHAML; BITNER; 

GREMLER, 2014). 

A importância do setor de serviços se reforçou a partir da segunda metade do 

século XX, quando a facilidade que as comunicações globais trouxeram para a obtenção 

de informações em geral transformou os clientes em consumidores mais exigentes e com 

necessidades mais sofisticadas (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). 

Isto fez com que a evolução em nível mundial do segmento de serviços o tenha 

levado a figurar nas tendências econômicas como a maior promessa de desenvolvimento 

mundial. Suplantando a até então dominante indústria de transformação, a produção de 

serviços passou a se responsabilizar pelas maiores parcelas de pessoas empregadas, de 

renda e de empregos, passando a ter grande participação nos produtos internos brutos 

(PIBs) nacionais. Isto explica por que, nos anos 2000, aproximadamente 70% da 

população dos países desenvolvidos se encontrava empregada no setor de serviços 

(POCHMANN, 2012), e por que a participação deste segmento no PIB chinês em fins de 

2015 chegou a 51%, contra 44% em 2011 (WILDAU, 2015).  

Contudo, esses movimentos não se vêm dando sem eventuais tropeços, tendo em 

vista que garantir estratégias eficazes de gestão e de Marketing para serviços tem 

sido desafiador para empresas acostumadas a se concentrarem em produtos físicos. 

O motivo para isto se deve ao fato de os serviços, pela ótica de Zeithaml, Bitner e 

                                                           
2 A posição separatista de bens e serviços tradicional nos estudos de Marketing foi revista, ao início do 
presente século, à luz da lógica dominada por serviço (VARGO; LUSCH, 2004; LUSCH; VARGO, 2006), 
dando origem, em substituição ao Marketing de serviços, à nova terminologia Marketing de serviço 
(GUMMESSON, 2007). Nessa lógica, “Marketing de bens físicos é um caso especial do Marketing de 
serviço” (GUMMESSON; LUSCH; VARGO, 2010, p. 11). O reconhecimento dessa evolução de raciocínio 
não invalida a relevância de, no presente capítulo da dissertação, compreender os princípios da visão 
ortodoxa do Marketing aplicado especificamente ao segmento de serviços, dado que foi dela que emergiu 
a nova lógica. Ou seja, um bom entendimento da gênese dos fenômenos do Marketing que vêm sofrendo 
revisão pode ajudar a melhor compreender essa mesma revisão.   



18 

 

Gremler (2014), diferirem de bens físicos em quatro aspectos: a intangibilidade, a 

perecibilidade, a heterogeneidade e a inseparabilidade (ver Quadro 1). 

Quadro 1 – Diferenças entre bens e serviços e as implicações decorrentes 

Bens Serviços Implicações decorrentes 

Tangíveis Intangíveis Serviços não podem ser estocados. 
Serviços não podem ser patenteados. 

Serviços não podem ser exibidos ou comunicados com 
facilidade. 

É difícil determinar o preço. 
Padronizados Heterogêneos O fornecimento de um serviço e a satisfação do cliente 

dependem das ações dos funcionários. 
A qualidade dos serviços depende de diversos fatores 

incontroláveis. 
Não há certeza de que o serviço executado atenda o que foi 

planejado e divulgado. 

Produção 
separada do 

consumo 

Produção e consumo 
silmultâneos 

Clientes participam e interferem na transação. 
Os clientes afetam-se mutuamente. 

Os funcionários afetam o serviço prestado. 
A descentralização pode ser essencial. 
É difícil ocorrer produção em massa. 

Não-
perecíveis 

Perecíveis É difícil sincronizar a oferta e a demanda em serviços. 
Os serviços não podem ser devolvidos ou revendidos. 

Fonte: Zeithaml, Bitner e Gremler (2014, p.21) 

 

O aspecto intangibilidade é considerado aquele de maior complexidade para o 

fornecedor, pois remete à dificuldade em definir precisamente o serviço que será 

recebido, e em permitir que os clientes obtenham informações claras, detalhadas, e de 

fácil entendimento para aquilo que potencialmente desejem adquirir (ZEITHAML; 

BITNER; GREMLER, 2014).  

Esse natural obstáculo em descrever serviços com todas as suas características traz 

algumas implicações relevantes. Uma delas é que pode lhes prejudicar a correta 

compreensão, e, consequentemente, a atenuação da percepção de risco quando de sua 

aquisição (MAZAHERI et al, 2014; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014).  

Uma segunda implicação é a natural tendência ao segmento de serviços atuar com 

mais atributos de experiência do que atributos de compra (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1985). Esse fenômeno traz uma série de desdobramentos, tendo 

em vista que a experiência do cliente é construída por meio de processo evolutivo, 

composto de experiências passadas, presentes e futuras. Assim, não apenas as empresas 

são as responsáveis pela criação de experiências valorosas; diversos fatores (emocionais, 

éticas, sociais e ambientais) relacionados ao consumidor impactam na sua experiência e 

na sua capacidade de extrair valor do serviço (GRÖNROOS; VOIMA, 2012). A evolução 
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da lógica de serviços mostra que mais do que ter uma visão centrada no serviço as 

empresas passaram a ter uma visão orientada para o benefício que o consumidor busca 

quando da aquisição de um produto ou serviço, devido ao entendimento que a criação de 

valor pode ser influenciada por vários atores, e não unicamente pelo cliente (VARGO. 

LUSCH, 2016). 

Finalmente, intangibilidade implica que o consumo de serviços é o consumo de 

processos, já que se trata de algo que se constrói na percepção do cliente a partir de uma 

série de ações por parte do provedor isoladamente, ou em coprodução com o próprio 

cliente (VARGO; LUSCH, 2004, 2008a,b, 2011). A dominância dos processos no 

ambiente de serviços implica que a estrutura organizacional destas organizações deve ser 

voltada ao desenvolvimento dos profissionais da linha de frente, que terão maior contato 

com os clientes (GRÖNROOS, 2009).  

A intangibilidade também implica que as empresas não se devem restringir apenas 

ao foco do resultado final proposto quando da aquisição do serviço; antes, devem atuar 

no gerenciamento do cliente e na orientação para serviços. Isto porque, se assim agirem, 

as organizações podem influenciar, de forma direta e ativa, a satisfação do consumidor 

durante todo o processo de serviços – o que significa que ocorrerá interação constante, 

que, em última instância, poderá redundar na cocriação de valor para o cliente 

(GRÖNROOS; GUMMERUS, 2014). 

A simultaneidade que caracteriza os serviços – ou seja, o fato de sua produção e 

seu consumo ocorrerem simultaneamente – tem diversas implicações para o Marketing 

(GRÖNROOS, 2009; ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2014). Em termos de 

pesquisa acadêmica, um dos mais profícuos campos de estudos relacionados a esta 

característica tem sido o da coprodução entre cliente e prestador no ambiente de serviços, 

evento que leva à cocriação de valor. 

2.2 VALOR E VALORES PESSOAIS  

O construto valor pode ter muitos significados na literatura de Marketing. Nesta 

dissertação ele remete ao que, após extensa revisão da literatura a respeito junto a autores 

destacados de Marketing (ZEITHAML,1988; PERKINS; REYNOLDS, 1988; 

REYNOLDS; GUTMAN, 1988; BLATTBERG; DEIGHTON, 1996; WOODRUFF; 

GARDIAL, 1996; WOODRUFF, 1997; FORNELL et al., 1996; HOLBROOK, 1999; 

FLINT; RUST et al., 2001; WOODRUFF; GARDIAL, 2002), Melo e Leão (2008) 
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denominaram de valor para o cliente: a diferença entre os benefícios (funcionais ou 

subjetivos) que o cliente recebe com a obtenção do produto ou do serviço, e os custos 

(financeiros, temporais, físicos, psíquicos) despendidos para obter o produto ou serviço. 

Ou seja, é a avaliação geral, por parte do cliente, da utilidade daquilo que adquire com 

base em suas percepções sobre o que é dado e o que é recebido (MELLO; LEÃO, 2008).  

Por seu turno, valores pessoais do cliente, são aqueles que, baseados na escola 

da psicologia social, as pessoas alcançam por meio de ações específicas, das quais o 

consumo faz parte (MORAIS; SANTOS, 2015). Ou, conforme a definição muito objetiva 

trazida por Schwartz e Bilsky (1987) depois de terem realizado pesquisa junto a autores 

seminais do assunto (MORRIS, 1956; PEPPER, 1958; MASLOW, 1959; ALLPORT, 

1961; SMITH, 1963; SCOTT, 1965; WILLIAMS, 1968 LEVY; ROKEACH, 1973; 

GUTTMAN, 1974):  

(...) valores são (a) concepções ou crenças; (b) sobre estados finais ou 
comportamentos desejáveis; (c) que transcendem situações específicas; 
(d) que guiam a seleção ou a avaliação dos comportamentos e dos 
acontecimentos; (e) que se ordenam por importância relativa. 
SCHWARTZ, BILSKY, 1987, p. 551)  

 

Considerados como um construto central nas ciências sociais e utilizados para 

caracterizar grupos culturais, sociedades e indivíduos, além explicar o que efetivamente 

motiva as atitudes e comportamentos, os valores pessoais podem representar interesses 

diferentes entre si, caminhando em direções opostas, ou não. São de conceituação 

complexa devido à representatividade que têm para cada indivíduo, remetendo a tudo que 

é importante na vida das pessoas e a como cada um percebe sua vida com diferentes itens 

e graus de importância. Assim, um valor específico pode ser muito importante para uma 

pessoa, mas não para outra (SCHWARTZ, 2012).  

A importância de analisar os valores pessoais individuais advém de eles 

capacitarem a um melhor entendimento do ser humano, de suas decisões e de suas 

escolhas, influenciando as escolhas cotidianas dos indivíduos. De maneira natural, isto os 

leva a se comportarem de modo a alcançarem suas metas ou desejos. Ou seja, entender 

os valores humanos pode levar à compreensão dos motivos que orientam a ação humana 

quer no nível individual, quer no coletivo (MOREIRA; DOMENICO, 2015).  

Da mesma forma, justifica por que é grande a representatividade do estudo dos 

valores pessoais na literatura de Marketing, conforme podem, por exemplo, impactar 
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ações voltadas tanto para o posicionamento de produtos e de marcas, como para 

estratégias de comunicação (OLIVEIRA; IKEDA, 2005). 

Parte dessa expansão, em diversas direções, dos estudos relativos ao construto na 

área de Marketing partiu de Rokeach (1979), para quem valores não são regras concretas 

de conduta, vez que possuem aspectos cognitivos, afetivos e de direção. Classificados 

inicialmente como pessoais (ou individuais) ou sociais (institucionais, culturais, 

organizacionais), ambos são partilhados socialmente. No caso, valores sociais são 

“concepções centrais daquilo que é desejável e que existe dentro de cada indivíduo e da 

sociedade” (ROKEACH, 1979, p. 2) – ou seja, são convicções compartilhadas por um 

grupo de pessoas, caracterizando comportamento dito como normal para tal grupo ou 

sociedade.  

A teoria de Rokeach (1979) traduz os valores sociais em termos de escolhas 

individuais realizadas pelo consumidor. Nesta perspectiva, “os valores são entendidos 

como universalmente válidos, as diferenças culturais se situam no plano dos diferentes 

valores sociais, e as práticas de comunicação de Marketing atribuem valor aos bens, em 

última instância alcançando o valor de troca” (KARABABA; KJELDGAARD, 2014, p. 

121).  

O ranqueamento destes diferentes tipos de valor pelo consumidor é chamado de 

sistema de valor do consumidor, e usado como critério de segmentação (WEDEL; 

KAMAKURA, 2003) – ou seja, a teoria de Rokeach (1979) importa os valores sociais 

para dentro do processo de escolha do consumidor individual. 

Raciocinando sobre os valores pessoais, Rokeach (1979) os subdividiu em dois 

níveis, existindo ambos em nível tanto individual quanto de sociedade:  

1) Valores terminais, em número de 18, que são as metas que o ser humano busca 

na vida, são os estados-fim desejáveis: vida confortável, vida emocionante, sentimento 

de dever cumprido, mundo de paz, mundo de beleza, igualdade, segurança familiar, 

liberdade, felicidade, harmonia interior, amor maduro, segurança nacional, prazer, 

salvação, autorespeito, reconhecimento social, amizade verdadeira, sabedoria. 

2) Valores instrumentais, também em número de 18, que são crenças sobre formas 

de conduta desejáveis, ou seja, são os meios ou padrões comportamentais por meio dos 

quais o ser humano persegue aquelas metas: ambicioso, mente aberta, capaz, alegre, 
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limpo, corajoso, generoso, útil, honesto, imaginativo, independente, intelectual, lógico, 

amoroso, obediente, gentil, responsável, controlado. 

A partir desta conceituação, este mesmo autor elaborou sua proposta de escala de 

valor, a Rokeach Value Scale (RSV) (ROKEACH, 1979), quando se solicita a 

participantes do estudo que ranqueiem os valores terminais, seguidos pelos valores 

instrumentais, em ordem de importância percebida pelo respondente naquilo que diz 

respeito à sua vida pessoal. 

Apesar de ser uma ferramenta pioneira, a RVS recebeu críticas: seria vaga demais, 

e seu sistema de estabelecimento de medidas seria pouco confiável já que o ranqueamento 

por parte dos respondentes pode ser de difícil execução quando estes últimos perceberem 

os valores com similaridades entre si (HITLIN; PILIAVIN, 2004; LEVY, 2006).  

Ademais, ela foi concebida originalmente para aplicação à realidade norte-

americana, o que constituiria insuficiência teórica reconhecida pelo próprio autor 

(ALMEIDA; SOBRAL, 2009). Também há o argumento de que se trataria de uma lista 

de valores sem relação entre si, o que tornaria impossível compreender os efeitos e do 

significado das preferências das pessoas (ROHAN, 2000).  

Finalmente, há quem critique o modelo ordinal da escala utilizada e a própria 

classificação dos valores, porque induziriam os pesquisadores a não terem certeza se o 

sujeito, ao responder, considera a série total de valores ou somente alguns deles em 

detrimento dos outros (GORSUCH, 1970; KEATS; KEATS, 1974; LYNN, 1974; 

KITWOOD; SMITHERS, 1975; BRAITHWAITE; LAW, 1985). 

Na esteira de Rokeach (1979), Kahle, Beatty e Homer (1986) criaram uma nova 

ferramenta de análise, relacionada à teoria da adaptação social, na qual estabeleceram 

uma lista de valores pessoais (LOV), com nove valores terminais: respeito próprio, 

autorealização, segurança, sentimento de pertencimento, estímulo, senso de realização, 

diversão, ser respeitado, e relações amigáveis com os outros.  

Apesar de ter como base os valores terminais de Rokech (1979), a LOV traz os 

valores de forma mais sintetizada, sua aplicação é fácil, e visa a definir valores mais 

significativos no comportamento cotidiano do consumidor (PINESE; MORIGUCHI, 

2012). 
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A evolução da pesquisa acadêmica na área de valores pessoais levou à Teoria dos 

Valores Humanos de Schwartz (SCHWARTZ, 1992, 2006a, 2012).  

 

2.2.1 Teoria de Valores Humanos de Schwartz 

Elaborada com os resultados de pesquisas iniciadas na década de 1980, a Teoria 

de Valores Humanos de Schwartz (1992, 2006a, 2012) parte da premissa de que os 

valores são universais, de forma que as pessoas conferem diferentes prioridades a um 

conjunto de valores presentes em todos os seres humanos.  

No seu bojo foi criada a Schwartz Value Survey (SVS), “primeiro instrumento 

desenvolvido para medir valores baseado na teoria” (SCHWARTZ, 2012, p. 10), formado 

por 10 tipos motivacionais3 (ver Figura 1). 

 

Figura 1 - Estrutura dos Tipos Motivacionais   

Fonte: Schwartz (2012, p.9) 

Cada um dos 10 valores motivacionais específicos que compõem o modelo de 

Schwartz (1992, 2006a, 2012) foi definido por esse autor em termos do objetivo geral que 

expressa: 

                                                           
3 Além do SVS, a teoria traz o Portrait Values Questionnaire (PVQ), “alternativa ao SVS desenvolvida para 
medir os 10 valores básicos em amostras de crianças de 11 a 14 anos de idade, e de pessoas que não tenham 
frequentado escolas ocidentais que enfatizam raciocínio abstrato e de contexto livre” (SCHWARTZ, 2012, 
p. 11). 
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1) Autodirecionamento, significando independência de pensamento e de ação; 

2) Estimulação, significando novidade e desafio na vida; 

3) Hedonismo, significando prazer individual associado essencialmente aos 

sentidos; 

4) Realização, significando êxito pessoal decorrente da demonstração de 

competência segundo padrões sociais.  

5) Poder, significando status social, domínio e controle sobre pessoas e recursos:  

O funcionamento da sociedade parece exigir algum sistema de 
estratificação de função e de responsabilidade. Desta forma, surgem no 
grupo as relações de dominação e submissão. Para justificar este fato da 
vida social, o poder é transformado em valor. Necessidades individuais 
de dominação e de controle podem também ser transformadas em 
valores relativos ao poder (SCHWARZ, 1992).  
 
 

6) Segurança, significando harmonia e estabilidade da sociedade, das relações e 

de si mesmo; 

7) Conformidade, significando contenção de ações e impulsos que possam 

prejudicar os outros ou violar normas sociais;  

8) Tradição, significando respeito, compromisso e aceitação dos costumes e das 

ideias culturalmente estabelecidos; 

9) Benevolência, significando preservar e fortalecer o bem-estar dos que estão 

próximos nas interações cotidianas; e 

10) Universalismo, significando filantropia, compreensão, apreço, tolerância e 

proteção do bem-estar social e preservação da natureza. 

Os valores motivacionais de Schwartz foram explorados ainda por outros autores 

que trouxeram definições ainda mais claras para cada um deles. A título de exemplo, 

Tamayo (2007a, p. 8-9) discorre de forma clara sobre os valores:  

• Estimulação: “Necessidade de excitação, novidade e mudança, a fim de 

poder manter um nível satisfatório de funcionamento” 
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• Hedonismo: “A gratificação de necessidades físicas é transformada em 

valores socialmente reconhecidos. A meta motivacional deste grupo de 

valores é o prazer e a gratificação sensual”  

• Poder: “A meta deste tipo de valores é a procura de status social, prestígio 

e controle sobre pessoas e recursos.” 

• Segurança: “A meta dos valores deste tipo é a integridade pessoal e de 

pessoas e grupos de identificação, assim como a estabilidade da sociedade 

e de si mesmo”  

• Conformidade: “Sua meta motivacional é o controle de impulsos e do 

próprio comportamento em conformidade com as expectativas sociais” 

• Tradição: “A meta motivacional dos valores relativos à tradição é o 

respeito e a aceitação dos ideais e costumes da sua sociedade”. 

Uma base dessa estrutura de valor é o fato de as ações em busca de qualquer valor 

terem consequências que entram em conflito com alguns valores, mas são congruentes 

com outros. De forma a facilitar a identificação destas relações, os valores motivacionais 

e específicos são dispostos em quatro dimensões - abertura à mudança, autotranscedência, 

conservadorismo e autoaprimoramento - que são alocadas de forma que fiquem opostas 

entre si nos quadrantes do modelo. Sendo assim, a dimensão abertura à mudança é oposta 

à dimensão conservadorismo, assim como a dimensão autotranscendência é oposta à 

dimensão autoaprimoramento (SCHWARTZ, 2012). 

Mais que listar valores, a proposta de Schwartz (1992, 2006a, 2012) é bem 

avaliada pela academia por vários motivos. Um deles é sua robustez em termos 

comprobatórios (SCHWARTZ, 2012, p. 12): 

Estudos testaram a teoria [de valores humanos de Schwartz] com dados 
de centenas de amostras em 82 países em todo o mundo, usando os 
métodos de medição do SVS ou do PQV. As amostras incluem grupos 
altamente diversos em termos geográficos, culturais, religiosos, de 
idade, de gênero e ocupacionais, com amostras nacionais 
representativas de 37 países (BILSKY; JANIK; SCHWARTZ, 2011; 
DAVIDOV; SCHMIDT; SCHWARTZ, 2008; SCHWARTZ, 2006b).  

 

Um segundo motivo para a boa acolhida acadêmica dessa teoria deve-se ao fato 

de ela mapear a relação existente entre os valores, partindo do princípio de que cada um 

deles pode ter importância relativa diferenciada dependendo do indivíduo, o que implica 

que os valores competem entre si para guiar escolhas (IWAI, 2005). Ou seja, o principal 



26 

 

diferencial da proposta de Schwartz (1992, 2006a, 2012) em relação às demais – 

especialmente a Rokeach (1979) e a Kahle, Beatty e Homer (1986) - consistiria no fato 

de seus 10 valores serem concebidos no quadro de uma teoria mais geral da motivação 

que explica a relação entre eles (ALMEIDA; SOBRAL, 2009).  

Uma terceira opinião favorável é a de que, embora a clareza e a suficiência da 

estrutura dos valores humanos de Schwartz (1992, 2006a, 2012) possam ser desafiadas 

filosoficamente, a teoria que sustenta essa estrutura tem sido confirmada em estudos 

interculturais e intraculturais, sendo também adotada como referência em pesquisas com 

objetos de estudo muito distintos (ALMEIDA; SOBRAL, 2009). Isso é reforçado pelo 

fato de a escala proposta ser indubitavelmente um instrumento de análise muito 

abrangente, pois sua aplicação foi realizada em mais de 60 países do mundo - incluindo 

o Brasil - com milhares de indivíduos pesquisados (PINESE; MORIGUCHI, 2012). 

Finalmente, embora o SVS reúna semelhanças com o inventário de Rokeach 

(1979), há a opinião de que ele consegue superar as principais limitações detectadas nesse 

último. Isso porque utiliza valores que formam uma amostra mais representativa daqueles 

aplicados aos seres humanos, integrando no instrumento valores de outras culturas. Esses 

elementos seriam reforçados pelos fatos de utilizar escala de tipo intervalar, de apresentar 

estrutura de tipo fatorial, e de avaliar os valores de acordo com os tipos motivacionais 

propostos na teoria (TAMAYO, 2007b). 

Isso não impede, porém, que o SVS sofra críticas, como aquela colocada por 

Tamayo (2007b, p. 19): 

Primeiramente, ele [o SVS] está dividido em duas listas de itens 
correspondendo à divisão dos valores estabelecida por Rokeach em 
valores terminais e instrumentais, os primeiros formulados com 
substantivos e os segundos com adjetivos. Schwartz (1992), ao utilizar 
o SVS nos mais diversos países, observou que nas sociedades onde o 
substantivo e o adjetivo não se diferenciam, a distinção entre valores 
instrumentais e terminais não era observada. Os resultados obtidos 
anteriormente por Rokeach e por outros pesquisadores eram 
consequência da forma diferencial como estavam formulados os itens e 
não de uma característica estrutural dos valores. Desta forma, a 
presença das duas listas de valores no instrumento atual constitui um 
anacronismo desnecessário e contra as evidências empíricas.   

 

Outro problema do SVS diz respeito a não poder ser utilizado em amostras 

intelectualmente muito heterogêneas e em diferentes classes sociais devido ao nível de 
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abstração que, pressupõe-se, tenha o respondente – por sinal, motivação ao 

desenvolvimento do PVQ, mais adaptado para crianças e adolescentes (BILSKY; 2009; 

TAMAYO, 2007b). 

Entretanto o SVS continua sendo amplamente utilizado para identificação dos 

valores pessoais dos indivíduos, e como eles são relacionados. A satisfação destes valores 

pessoais passa pela necessidade de o cliente enxergar valor nas suas escolhas, fato este 

que pode ser diretamente impactado pelo fornecedor de serviço diante da coprodução 

cliente-prestador (GUTMAN, 1982; SOLALINDE; PIZZUTTI, 2014). 

2.3 COPRODUÇÃO CLIENTE-PRESTADOR EM SERVIÇOS, E COCRIAÇÃO DE 

VALOR 

Inicialmente, vale apresentar as definições tanto de coprodução quanto de 

cocriação de valor, já que estes termos não são sinônimos, embora frequentemente sejam 

confundidos. 

Cocriação de valor remete ao valor criado conjuntamente entre fornecedor e 

cliente, dentro da lógica dominada por serviço (LDS), a partir de ações de múltiplos 

atores, frequentemente desconhecidos entre si, que contribuem para o bem-estar de todos 

(GRÖNROOS; RAVALD, 2011; VARGO; LUSCH, 2016). Ou seja, o surgimento de 

valor pode se dar quando, partícipes nos processos pelos quais eles próprios influenciam 

nos bens e serviços adquiridos e consumidos, os clientes passam a perceber e a vivenciar 

experiências que se tornam a base da criação de um valor único para si (PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2004a, 2004b). Cabe salientar que essa interação pode gerar resultado 

oposto na experiência, a codestruição de valor 4. 

                                                           
4 Construto relativamente recente na literatura de Marketing de Serviço, a codestruição de valor foi proposta 
por Plé e Cáceres (2010), que se basearam no princípio de que se, na lógica dominada por serviço, valor 
pode ser criado, então ele também poderia ser destruído. Sua definição para o construto é de “processo 
interacional entre sistemas de serviço (limitados aqui à firma e a seus clientes) que resulta em um declínio 
de pelo menos uma das situações de bem-estar dos sistemas” (p. 431). Enquanto processo, a codestruição 
pode advir da incorreção na integração e ou na aplicação dos recursos (da empresa ou do cliente), ao 
implicar desvio nas expectativas quanto ao resultado dos processos. Por exemplo, erros cometidos pelo 
cliente quando do consumo devido ao desconhecimento quanto aos procedimentos dele esperados para a 
correta usufruição de um bem físico ou de um serviço, ocasionariam a destruição de valor. Cumpre notar 
que a literatura construída a partir desse construto ainda é efêmera, tanto em nível internacional quanto 
nacional.  No período entre 2005 e 2017, varredura na base Spell não indicou nenhum trabalho brasileiro 
de Administração em cujo resumo constasse a palavra destruição no sentido aqui aplicado. Nesse mesmo 
período, as bases internacionais suportadas pelo portal da CAPES indicaram sete obras: Plé e Cáceres 
(2010), Lefèbvre e Plé (2011), Echeverri e Skålén (2011), Smith (2013), Marcos-Cuevas, Prior e Enz 
(2015), Neuhofer (2016) e Lintula, Tuunanen e Salo (2017). Chathoth et al (2013) convidaram a mais 
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Coprodução, um antecedente da cocriação de valor, é a criação da proposta de 

valor que uma empresa – tanto de produto quanto de serviço – traz ao cliente por meio da 

interação do cliente com o prestador de serviços de forma que o mesmo possa contribuir 

com o serviço ou produto que será consumido (VARGO; LUSCH, 2016). Por exemplo, 

quando cliente e empresa interagem para o design de um produto eles estarão 

coproduzindo, e, daí, possibilitando o surgimento de valor percebido pelo cliente naquela 

aquisição. Muito visível no segmento de serviços pela característica da simultaneidade na 

sua prestação, a coprodução, enquanto participação do consumidor nas atividades de 

produção, pode remeter ao design daquilo que será transacionado, à agregação de recursos 

ou a outras atividades do processo produtivo que geram algo – físico ou não – que será 

consumido (ETGAR, 2008).  

Coprodução e cocriação de valor são construtos que se acomodam na literatura de 

Marketing submetida à LDS. Essa prega que, ao consumidor, nem sempre é possível 

oferecer as melhores experiências de consumo apenas por meio da entrega de serviços. 

Isso pode ocorrer conforme haja valor nessa interação, o qual é coproduzido e, 

consequentemente, cocriado conforme cliente e prestador conjuntamente aplicam 

competências especializadas em ações, em processos e em performances, em uma atuação 

conjunta (LUSCH; VARGO, 2006).  

Nessa forma de raciocinar, velocidade no atendimento, qualidade intrínseca na 

composição e preços menores a partir dos menores custos, embora sempre importantes 

para a satisfação do comprador, deixam de representar os únicos aspectos levados em 

conta durante a aquisição. Isso porque se trata de características facilmente copiáveis e 

para as quais o cliente tem um grande número de ofertas que as incluam. Envolver os 

princípios, os valores e as emoções do consumidor, por meio da utilização de aspectos 

como atendimento personalizado e ambiente direcionado para a vivência de experiências 

é o que efetivamente possibilita a criação de melhores experiências de consumo para o 

cliente (FONTE, ANO). 

O conceito de coprodução foi desenvolvido conforme melhor se compreendeu a 

relevância da participação dos clientes no processo produtivo dos bens ou serviços que 

adquirem. Essa melhor compreensão, por sua vez, adveio de duas direções: 1) conforme 

                                                           

estudos sobre como ocorre a codestruição de valor, sugerindo que fossem explorados os efeitos de falhas 
no aprendizado organizacional e na administração do conhecimento, da ausência de apoio da liderança e de 
comprometimento à cocriação, e da falta de competências e recursos organizacionais.  
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se tornou claro que o desenvolvimento de produtos e serviços mais atraentes e adequados 

às necessidades e desejos do consumidor poderia se beneficiar dessa interação, e 2) 

conforme as economias, de forma gradual, migraram daquelas predominantemente 

baseadas em manufatura para as economias de serviços (VARGO; LUSCH, 2006). 

É importante ressaltar que os estudos sobre coprodução iniciaram-se ainda à 

margem do conceito de cocriação de valor; ou seja, as primeiras investigações sobre a 

interação cliente-prestador no momento da usufruição de um serviço ou de um produto 

físico ainda não alcançavam o patamar da obtenção de valor por ambas as partes, e sim 

apenas por parte da empresa.  

Assim, os estudos introdutórios que vieram a compor a primeira das quatro 

principais vertentes de pesquisa sobre coprodução e cocriação ocorreram ainda nas 

décadas de 1970 e de 1980, mas com foco concentrado apenas naquilo que ainda não se 

configurava exatamente como coprodução. No caso, consideravam predominantemente a 

perspectiva do vendedor, mirando no efeito que a participação do cliente tem no sistema 

de produção da empresa. Nesse escopo, identificavam-se as primeiras possíveis 

oportunidades derivadas da coprodução: redução de custos de produção, ganhos de 

produtividade, melhorias na qualidade do serviço, e customização (HAUMANN et al., 

2015). 

Gradualmente, as pesquisas acadêmicas desta primeira vertente passaram a incluir 

uma variedade de papéis, de comportamentos e de recursos do cliente durante o processo 

de serviço: ele passou a ser visto exercendo papéis não só de empregado parcial, mas 

também de coprodutor e de tomador de decisão. Ademais, ressaltava-se que o incentivo 

à participação do cliente também demandava mudanças nas formas de gerenciamento dos 

relacionamentos, na troca de informação e nos comportamentos de avaliação do cliente 

(HAUMANN et al., 2015).  

Isso levou à segunda vertente de pesquisa acadêmica sobre coprodução, que 

buscou explorar os motivos que levavam os clientes a se engajarem em atividades de 

coprodução. No caso, estava voltada à identificação dos fatores que estimulavam a 

participação dos clientes em projetos no estilo “faça você mesmo” – por exemplo, 

autosserviço e autoprodução - e em seus reflexos na predisposição para a tecnologia, para 

a satisfação ou a insatisfação dos clientes, e para a avaliação do serviço (HAUMANN et 

al., 2015).   
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Nessa vertente, destacava-se a possibilidade de a coprodução gerar tanto 

insatisfação quanto lealdade junto ao cliente. A possível insatisfação do cliente é 

demonstrada de forma mais clara diante das opções de autoserviço, que podem gerar tanto 

sentimento de empoderamento em alguns clientes, quanto, em outros clientes, o 

sentimento de estar sendo usado como um empregado parcial – à semelhança da primeira 

vertente de estudos. Ou seja, estaria claramente configurada situação em que a relação 

cliente-prestador estaria gerando valor apenas para a empresa, no sentido de economia de 

recursos: o próprio cliente efetuaria parte importante do processo produtivo, que, a 

princípio, deveria estar sendo realizado por um empregado pago pela empresa para 

desempenhar tal atividade (CHAN; YIM; LAM, 2010). 

Por outro lado, num primeiro indício de que se avizinhava o conceito de cocriação 

de valor a reboque da coprodução, a percepção da geração da lealdade no cliente surgia 

no bojo da avaliação das variáveis que predispõem os clientes a participar mais 

ativamente na coprodução. No caso, a partir da compreensão das condições favoráveis e 

antecedentes da coprodução – por exemplo, clareza de papel, habilidades, motivações e 

confiança - e do gerenciamento da participação do cliente no processo produtivo, foi dado 

o primeiro passo voltado ao sentimento, por parte do cliente, de que ele poderia se sentir 

efetivamente um colaborador, contribuindo para o resultado final do produto ou serviço 

que estava adquirindo (CHAN; YIM; LAM, 2010). 

Nesse ambiente surgiu a terceira vertente da pesquisa acadêmica sobre 

coprodução, direcionada para as consequências psicológicas decorrentes da participação 

do cliente na coprodução. Num reforço ao lampejo identificado anteriormente, de que 

poderia haver obtenção de valor ao cliente por meio da coprodução, aqui o objetivo era 

duplo: 1) compreender como o engajamento dos consumidores na coprodução poderia 

melhorar sua avaliação do produto ou serviço autoproduzido, impactando nos resultados 

de sua satisfação e de sua lealdade, e mudando sua percepção em relação à empresa; e 2) 

compreender se a participação do cliente envolve sua predisposição a aprender, a 

experimentar, a colaborar, a desenvolver em conjunto, e a se engajar na comunicação e 

no diálogo ativo com os fornecedores (HAUMANN et al., 2015).    

Finalmente, a quarta vertente da pesquisa acadêmica na área de coprodução ligou-

a à (co)criação de valor, tendo vindo apoiada na ideia de que a coprodução seria geradora 

de estratégias competitivas e de criação de valor. No caso, valor é determinado pelo 
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beneficiário, de forma que os clientes e fornecedores podem exercer influência conjunta 

na formulação da proposição de valor mediante negociações, contribuições de recursos 

próprios, compartilhamento de conhecimentos e nos esforços mútuos para a integração 

de recursos (VARGO; LUSCH, 2006). 

Já em ambiente de aprofundamento e de sofisticação dos estudos sobre a 

participação ativa do cliente na coprodução de um serviço que lhe pode gerar valor, seis 

seriam os fatores-chave que garantiriam não só o necessário grau de envolvimento do 

cliente nessa interação, como as ações adequadas do prestador. Isso asseguraria tanto as 

atitudes de incentivo da empresa à participação do cliente, quanto a predisposição desse 

último em interagir e em expressar suas preferências e necessidades. Em outras palavras, 

esses fatores-chave possibilitariam ações colaborativas, comunicação, diálogo e esforços 

mútuos de integração de recursos entre clientes e fornecedores, enquanto formas de 

interação na coprodução que podem criar valor (LUSCH; VARGO; O'BRIEN, 2007; 

LUSCH; VARGO, 2006):  

1) Expertise: parte do reconhecimento de que o cliente em questão tem os 

conhecimentos necessários para realizar a coprodução de forma eficiente, o que impactará 

no cliente final mais engajado no processo de produção; 

2) Controle: apesar de a coprodução ser um processo interativo entre cliente e 

fornecedor, o resultado é mais eficiente quando uma das partes envolvidas deseja exercer 

controle sobre o processo ou resultado final, aumentando a probabilidade de que os 

resultados sejam mais valiosos para ambas as partes;  

3) Aparatos físicos necessários: seria necessário garantir a disponibilidade - e, 

se possível, a visibilidade - para o cliente das ferramentas e dos maquinários necessários 

para o processo produtivo, evitando-lhe frustrações quando do início do contato com o 

fornecedor com a intenção da realização da coprodução; 

4) Compreender e assumir riscos: compreender que a participação do cliente no 

processo produtivo torna-o menos previsível, de forma que podem surgir riscos não 

esperados e que deverão ser assumidos pelo fornecedor. Por outro lado, a coprodução não 

necessariamente implica o aumento de riscos: ela pode reduzi-los, visto que a participação 

do cliente no processo produtivo pode proporcionar resultado final mais alinhado a suas 

expectativas. 
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5) Benefícios psicológicos: refere-se aos benefícios que o cliente pode entender 

que são derivados do processo de coprodução, como sensação de poder, de participação 

e de decisão. 

6) Benefícios econômicos: refere-se aos benefícios que os clientes relacionam à 

coprodução no sentido de ser um bom investimento de seu tempo, transformando-se em 

economia.  

Surgida no bojo da LDS, a cocriação de valor tornou-se elemento fundamental no 

campo da criação de valor em transações de serviço, nomenclatura que engloba tanto a 

indústria de serviços “puros” como de produtos físicos. A LDS parte da premissa de que 

todo consumo é movido pela busca do atendimento de um desejo ou necessidade do 

cliente, ou seja, pela busca de um serviço que determinado objeto ou determinado serviço 

pode prover. (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a,b; LUSCH; VARGO; O´BRIEN, 

2007; SPOHRER; MAGLIO, 2008).  

Por essa ótica, a satisfação do cliente com o processo que gera o resultado final 

pode ser impactado de forma a ser maior quando há seu envolvimento enquanto cocriador, 

tendo em vista sua capacidade de influenciar o resultado. Como satisfação e intenção de 

recompra estão positivamente relacionadas (WESTBROOK, 1987; CRONIN; BRADY; 

HULT, 2000), a coprodução – com a consequente cocriação de valor – pode redundar em 

maiores níveis de intenções comportamentais positivas, com consequente boca a boca 

positivo (LADHARI, 2007; ERTIMUR, 2008; HUNT; ONETO; VARCA, 2010). 
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CAPÍTULO 3 – ASPECTOS DO MÉTODO 

3.1 MÉTODO CIENTÍFICO, ABORDAGEM, FINS E MEIOS 

Esta pesquisa baseou-se no método científico indutivo, pois esse generaliza 

propriedades comuns a certo número de casos já estudados e a todas as ocorrências de 

fatos similares que poderão ser verificadas no futuro, colocando a generalização como 

produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares (CERVO; BERVIAN; 

SILVA, 2007; GIL, 2012). 

Como esta dissertação utilizou a Teoria Meios-Fim – explicitada na subseção 3.3 

– pode-se afirmar que a abordagem utilizada foi a qualitativa (MARTINS; THEÓPHILO, 

2009). A teoria preconiza a obtenção de evidências primárias por meio de entrevistas 

iminentemente qualitativas da técnica de laddering, onde se exige que os entrevistados 

realizem abstrações. Ao mesmo tempo, a análise das evidências assim obtidas é realizada 

de forma também qualitativa, mas sem prescindir de fase anterior- aspecto singular do 

laddering – na qual são agrupadas com base em contagens de ocorrências (REYNOLDS; 

OLSON, 2010).  

Quanto aos fins, esta pesquisa se classifica como descritiva e exploratória. 

Decritiva devido ao registro e à análise de evidências obtidas sem manipulação do 

pesquisador (VERGARA, 2005), e por demonstrar características do fenômeno sem o 

compromisso de explicá-lo, mas buscando com ele familiarizar-se. Esse tipo de pesquisa 

objetiva proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato 

estudado, desenvolvendo, esclarecendo e modificando conceitos e ideias para a 

formulação de problemas mais precisos (GIL, 2012).  

Também por isso qualifica-se como exploratória, desenvolvendo, esclarecendo e 

modificando conceitos e ideias, visando a formulação de problemas mais precisos ou de 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores (GIL, 2012). 

Quanto aos meios, tratou-se de pesquisa de campo, por ocorrer no ambiente 

natural do fenômeno, permitindo melhor interação e conhecimento sobre os indivíduos e 

sobre a organização envolvida no estudo. No caso, o objetivo da pesquisa de campo é 

estudar a aplicação de teoria na vida real, confronto que possibilita a identificação de 

respostas aos problemas investigados (MICHEL, 2011).  
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A pesquisa também lançou mão do meio levantamento bibliográfico, que consiste 

na técnica de levantamento de informações e ou de dados necessários à realização da 

pesquisa, fornecendo subsídios, a partir de referências teóricas publicadas em artigos, 

livros, dissertações e teses para explicar um problema e para que a teoria possa ser estuda, 

analisada e aplicada na vida real (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007).  

Esta triangulação de métodos permite aumentar a qualidade da pesquisa, por 

torná-la mais rigorosa, complexa e profunda (FLICK, 2009). Estudos que utilizam um 

único método, abordagem ou técnica de pesquisa demonstram ser mais suscetíveis a erros 

quando comparados a outros estudos que recorram à triangulação, já que essa última 

possibilita alcançar resultados mais completos, úteis e balanceados (ABDALLA et al., 

2018). 

3.2 SELEÇÃO DE SUJEITOS  

Para a pesquisa foram selecionados clientes do sexo masculino para que a 

delimitação de apenas um gênero permitisse minimizar a possibilidade de desvios, o que 

foi confirmado a aplicação das entrevistas. 

Os entrevistados deveriam ser clientes da marca no momento de consumo, 

situados na faixa etária entre 20 e 40 anos. Essa limitação visou a evitar dispersões nas 

percepções dos sujeitos determinadas por diversidade de idade, e a escolha dos limites 

mínimo e máximo da faixa deveu-se a informações internas do Grupo Trigo, detentor da 

marca Spoleto e de cujo corpo funcional a pesquisadora faz parte, de que se trata de idade 

com grande público junto à marca.  

A abordagem aos entrevistados foi efetuada quando eles se posicionavam na fila 

para montagem do prato final da refeição, sendo-lhe questionada a possibilidade de 

participar da pesquisa ao final do consumo.  

Quanto à quantidade de entrevistados, foi definido o número de 10 porque não há 

nenhuma definição categórica de qual seria o número “correto” na aplicação da técnica 

de soft laddering à Teoria Meios-Fim5, e porque, com esse número, chegou-se à saturação 

                                                           
5 Nem mesmo o trabalho seminal de Reynolds e Gutman (1988) traz qualquer menção a respeito. Exemplo 
é o trabalho de Grunert, Beckmann e Sorensen (2010, p. 85), que, embora sem definirem o que significam 
exatamente as palavras “pequeno” e “médio”, dizem que “Laddering, sendo uma técnica qualitativa de 
coleta de dados, é usualmente empregada com amostras de tamanho pequeno a médio”.  Por seu turno, 
Vriens e Hofstede (2000, apud VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2008, p. 5) dizem que “Um número 
ótimo de entrevistas gira em torno de 30”. Já Reynolds, Dethloff e Westberg (2010, p. 95) argumentam que 
“O tamanho mínimo da amostra para pesquisa com laddering é função do critério da amostra. Como regra 
geral, um mínimo de 20 respondentes deveria ser incluído em qualquer subgrupo [de respondentes usuários 
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de evidências obtidas nas entrevistas: “O tamanho da amostra [na pesquisa qualitativa] 

não se revela tão importante na construção do corpus, contanto que haja evidência de 

saturação dos dados” (PAIVA Jr.; LEÃO; MELLO, 2011, p. 199).  

3.3 LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS  

Para se buscar saber quais valores pessoais motivam a escolha dos clientes da rede 

de restaurantes Spoleto, foi utilizada a técnica de observação não participante e o 

arcabouço teórico da Teoria Meios-Fim6, na qual foi usada a técnica do laddering em sua 

versão soft, que permite a exploração da orientação de valor autorrelevante. 

3.3.1 Observação Não-Participante 

Na observação não participante (ONP) o pesquisador toma contato com a 

comunidade ou com a realidade a ser estudada, mas sem interagir com ela, permanecendo 

à margem do grupo. Ele presencia o fato e toma nota, no local da pesquisa, sobre o 

comportamento e sobre as atividades dos indivíduos – ou seja, sobre ocorrências que 

possam ser úteis à sua pesquisa – mas não se deixa envolver pelas situações 

(CRESWELL, 2010; GODOY, 1995).  

Assim, o que se pretendeu com a ONP foi apreender aparências, eventos e 

comportamentos dos sujeitos estudados, já que a técnica faculta perceber aspectos de que 

os indivíduos não têm consciência, mas manifestam involuntariamente (MICHEL, 2011).  

 

                                                           

de cada categoria de marca investigada]. Porque cada respondente provê pelo menos cinco escadas para 
as marcas na categoria, e as escadas incluem, na média, cinco elementos, as escadas de 20 respondentes 
podem incluir um mínimo de 500 pontos de dados. Daí, uma amostra de tamanho relativamente pequeno 
pode prover insight considerável sobre a escolha do consumidor e sobre as diferenças entre marcas”. Na 
esteira dessas opiniões variadas, o que se verifica é que se consolidou liberdade ao pesquisador de escolher 
o número que melhor se adéqua à sua pesquisa. Os exemplos a seguir – todos utilizando menos de 20 
sujeitos nas entrevistas – comprovam essa evidência: 1) Nove sujeitos: Foote e Lamb (2002); Alonso e 
Marchetti (2008); 2) Dez sujeitos: Cardoso Sobrinho et al. (2010) e Niada e Baptista (2013); 3) Doze 
sujeitos: Dibley e Baker (2001); 4) Quatorze sujeitos: Schaefers (2013); 5) Quinze sujeitos: Schorr, Hor-
Meyll e Pessôa (2012) e Chamie e Ikeda (2015); 6) Dezessete sujeitos: Livramento, Hor-Meyll e Pessôa 
(2013); e 7) Dezoito sujeitos: Costa et al. (2011) e Viana et al (2014). É importante, porém, salientar que, 
enquanto alguns destes autores não justificam o seu número de entrevistados, outros se preocupam em 
informar que ele foi determinado tão somente pelo fato de terem chegado à saturação das informações – 
sugestão metodológica, por sinal, sugerida por Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2008). 
6 Vale notar que, na opinião de Reynolds e Olson (2010), não se trata de uma teoria formalizada, mas sim 
de uma abordagem: “Apesar do progresso desde os anos de 1970, a Teoria Meios-Fim ainda carece de 
explicação plena e formal”, havendo “(...) falta de clareza quanto a seus fundamentos” (p. xii). Para estes 
autores, porque poucos pesquisadores trabalharam as questões teóricas desta abordagem e porque a maior 
parte dos trabalhos publicados sobre a cadeia meios-fim é voltada para aplicação prática, “(...) muitos 
pesquisadores entendem que a abordagem nada mais é do que uma técnica aplicativa, com pouco ou 
nenhum valor teórico” (p. xvi).    
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3.3.2 Teoria Meios-Fim e a técnica laddering 

A Teoria Meios-Fim baseia-se na associação entre o fim procurado (ou seja, o 

benefício esperado) quando o consumidor realiza uma aquisição e aquilo que ele adquire 

(ou seja, o meio) utilizado para alcançar este fim (GUTMAN, 1981).  

Assim, o objetivo central da teoria é compreender a tomada de decisão dos 

consumidores por meio da identificação não só dos critérios de escolha adotados, mas 

também de sua importância, por meio do reconhecimento dos valores pessoais e das 

significações existentes nestes valores (VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2004). O 

que se busca é conhecer a intenção de agir dos consumidores, de forma que as 

consequências do seu consumo sejam maximizadas quando positivas e minimizadas 

quando negativas (MACEDO, 2009, p. 31).  

Para tanto, a teoria propõe que existe uma cadeia de estágios, representada por 

sequência hierárquica de valores, que se iniciam com os atributos do produto ou do 

serviço, seguindo-se as consequências que seu consumo produz. Ao final são alcançados 

os valores pessoais do consumidor - que são, mesmo que inconscientemente, a base da 

decisão primária deste consumo (GUTMAN, 1981). 

Os atributos são características físicas e psicológicas pelas quais os consumidores 

reconhecem, descrevem e diferenciam os produtos e serviços, e são os conceitos menos 

abstratos no modelo de cadeia meios-fim (VALLETE-FLORENCE; RAPACCHI, 1991). 

Podem ser concretos ou abstratos; os concretos são as características físicas do produto, 

como preço, cor, peso (VRIENS; HOFSTEDE, 2000), enquanto os abstratos se referem 

a características relativamente intangíveis, como estilo e marca (LIN, 2002) ou qualidade 

percebida (BOTSCHEN; THELEN; PIETERS, 1999, LEÃO; MELLO, 2001).  

Já as consequências são os resultados que os consumidores esperam atingir - e 

minimizar (quando negativas) ou maximizar (quando positivas) - por meio do consumo 

de produtos e de serviços em determinadas situações (GUTMAN, 1981). Diferentemente 

dos atributos, as consequências têm significado essencialmente abstrato, com 

características menos ou não diretamente observáveis em um produto ou marca, refletindo 

os benefícios (ou os custos) percebidos associados a determinado(s) atributo(s) 

(GENGLER; MULVEY; OGLETHORPE, 1999). 

As consequências se dividem em funcionais e psicológicas. As funcionais, 

diretamente ligadas aos resultados tangíveis da experiência de consumo, são as que advêm 
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da capacidade do produto ou do serviço de executar seus fins, sendo comumente avaliadas 

com base nos atributos físicos mais importantes (VRIENS; HOFSTEDE, 2000). Já as 

consequências psicológicas advêm da capacidade do produto, ou do serviço, em satisfazer 

os objetivos intrínsecos do consumo, com a ideia de valorização simbólica e de associação 

aos efeitos psicossociais, tais como a opinião de amigos (VALETTE-FLORENCE; 

RAPACCHI, 1991).  

Por fim, a cadeia meios-fim identifica os valores que o consumidor buscou por 

meio de determinado consumo. No caso, valor é entendido como os objetivos e as metas 

para as quais se vive. Dividem-se em instrumentais e terminais, onde os primeiros são 

modos de comportamento para se alcançarem os segundos, que são estados finais da 

existência, como paz, autorealização e prosperidade (VRIENS; HOFSTEDE, 2000). 

A técnica laddering, também conhecida como técnica de escalada, surgiu no 

campo da psicologia, na década de 1950, no estudo de Kelly (1955), com o objetivo de 

interpretar e compreender as experiências dos indivíduos e o significado de determinados 

comportamentos. O estudo constatou que as condutas dos indivíduos resultam de um 

conjunto de processos internos, formados por imagens e por pensamentos (DIBLEY; 

BAKER, 2001). Somente na década de 1980, com Gutman (1981), a técnica começou a 

ser utilizada na área de Marketing para identificar as experiências e comportamentos dos 

indivíduos como consumidores (CHI-FENG, 2002; VILAS BOAS et al., 2012). 

Trata-se de técnica essencialmente qualitativa, semiestruturada e baseada no 

contato com indivíduos que terão a liberdade para se expressar sobre os motivos da 

importância de consumir de determinados produtos e serviços (ESCUDERO; PRADO, 

2008). O sentido principal da técnica consiste em aprofundar o conhecimento sobre as 

experiências dos indivíduos, utilizando questões abertas para descobrir insights e chegar 

à raiz do problema passando do âmbito mais superficial ao mais profundo (IKEDA; 

VELUDO-DE-OLIVEIRA, 2008, p.2).  

Na forma soft ela é caracterizada pelo levantamento das informações primárias 

obtidas a partir de entrevistas pessoais em profundidade e semiestruturadas, cujas 

informações permitirão chegar-se aos atributos, às consequências e aos valores 

envolvidos nas decisões de consumo. Já a forma hard levanta estas mesmas informações 

por meio de questionários remotos (REYNOLDS; GUTMAN, 1988).  

A técnica de soft laddering se divide em três passos: 
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1) São obtidas as informações primárias junto ao(s) entrevistado(s), quando, 

referindo-se a determinada escolha de produto ou de serviço, são-lhe feitas perguntas do 

tipo “por que isto é importante para você?”. Este questionamento é repetido a cada 

resposta obtida, num caminho evolutivo que se inicia pelos atributos que o consumidor 

imputa ao produto ou serviço estudado. A(s) entrevista(s) podem ser iniciada(s) 

utilizando-se uma de três formas: 1) questionar o(s) entrevistado(s) sobre as diferenças e 

similaridades de duas marcas em relação a uma terceira; 2) remeter às diferenças de 

preferência de consumo, que diz respeito ao porquê de uma marca ser preferida em 

relação às outras; e 3) utilizar as diferenças de ocasião, onde se insere(m) o(s) 

entrevistado(s) no contexto de consumo e se pede que ele(s) descrevam as características 

relativas a este consumo (REYNOLDS; GUTMAN, 1988).  

2) Com a evolução das respostas, e utilizando-se as devidas táticas para se 

contornarem eventuais dificuldades inerentes a este método – por exemplo, o looping7 -  

são levantadas as consequências relacionadas aos atributos trazidos por este consumo. 

Em seguida, chega-se aos valores pessoais que, verdadeiramente, teriam motivado este 

consumo.  

3) As evidências obtidas em campo – ou seja, o material bruto que dará origem à 

identificação dos encadeamentos atributos-consequências-valores (A-C-V) – passam à 

fase de tratamento, que se compõe de cinco etapas (VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 

2004): 

3.1) Frases com um mesmo sentido são alocadas sob uma mesma oração para que 

seja efetuada a classificação dos elementos em atributos, consequências e valores 

pessoais, criando várias sequências A-C-V. 

3.2) É construída a matriz quadrada de implicação, tabela numérica que representa 

as interações entre os elementos. Os códigos são colocados nas linhas e nas colunas, e o 

interior da matriz é preenchido com números derivados da contagem de quantas vezes um 

dado elemento leva a outro, com as relações entre os elementos podendo ser diretas ou 

indiretas.  

                                                           
7 O looping ocorre sempre que as respostas do entrevistado “pulam” para frente e para trás entre diferentes 
níveis de abstração, dificultando o seguimento ininterrupto do desenvolvimento atributo-consequência-
valor, o que prejudica a natureza hierárquica da estrutura de meios-fim como um todo (GRUNERT; 
GRUNERT, 1995).  
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3.3) Com as informações desta matriz é elaborada tabela que exprima todas as 

relações diretas e indiretas que partiram de um elemento e que a ele chegaram. 

3.4) É construído o Mapa Hierárquico de Valor (MHV), representação gráfica em 

forma de árvore que simboliza visualmente o agregado de respostas das fases anteriores, 

fornecendo uma visão geral do raciocínio do(s) consumidor(es) ao adquirir(em) o bem ou 

serviço em questão. Ali estarão representadas graficamente as conexões ou associações 

entre atributos, consequências e valores levantados nas entrevistas, possibilitando 

interpretação mais fácil dos valores do(s) entrevistado(s), assim como quais as conexões 

mais fortes e, portanto, mais importantes para a compreensão do fenômeno 

(REYNOLDS; GUTMAN, 1988). A construção do mapa pode ser efetuada por meio do 

uso dos softwares específicos Laddermap e MECanalyst, ou manualmente (TROCCOLI, 

2016) – essa última a forma escolhida nessa dissertação. 

3.5) O MHV é interpretado, o que consiste no mapeamento das cadeias de 

percepções e na identificação das cadeias prioritárias à identificação dos valores pessoais 

do(s) consumidor(es) pesquisado(s) (VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2004).  

Vale destacar que, nessa dissertação, três pontos caracterizaram o uso da técnica 

de soft laddering: 

1) A análise foi feita de modo manual, sem o auxílio de software;  

2) Embora tenham sido usados, como referência, os valores detalhados na Teoria 

Valores Humanos de Schwartz (SCHWARTZ, 1992, 2006a, 2012), manteve-se a mente 

aberta para o eventual surgimento de outros valores além destes – o que, entretanto, não 

ocorreu; 

 3) A técnica de soft laddering utilizada na pesquisa - qualitativa e, portanto, em 

sua essência, sujeita a interpretações subjetivas - baseia-se na premissa de qualificação 

dos elementos das entrevistas em atributos, em consequências e em valores. Na presente 

dissertação essa qualificação foi realizada unicamente pela autora da pesquisa, com base 

naquilo que pregam Reynolds e Olson (2010, p. 78): “É óbvio que a codificação é 

processo complicado que dá muita latitude ao pesquisador (...). O entrevistador, que 

conduziu a conversa a ser codificada, é o melhor codificador possível, porque ele 

lembrará parte da informação contextual”. Por outro lado, nunca é demais lembrar que, 

embora essa distinção entre atributos, consequências e valores deva ser baseada em uma 

definição conceitual destes termos, “A literatura de laddering é surpreendentemente 
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omissa quanto a estas definições” (GRUNNERT; GRUNNERT, 1995, p. 217). Também 

é importante frisar que, para a identificação dos valores pessoais dos entrevistados, a 

autora da presente dissertação utilizou, como “guia”, aqueles definidos por Schwartz 

(2012) – o que auxiliou sobremaneira para identificar o momento em que a fala dos 

entrevistados indicava o alcance de seus valores pessoais.  

3.3.3 Operacionalização da pesquisa de campo desta dissertação 

O levantamento das evidências primárias em campo foi composto pela técnica de 

ONP, pelas entrevistas de laddering e por conversas informais aplicadas aos mesmos 

sujeitos do laddering após essa última. 

As visitas ao restaurante Spoleto localizado na praça de alimentação do shopping 

escolhido ocorreram em dois sábados: 28 de outubro e 11 de novembro de 2017. Este dia 

da semana foi escolhido propositalmente por ser de baixo movimento, de forma a garantir 

ambiente tranquilo mais propício à pesquisa e a minimizar a alegação de falta de tempo 

por parte dos entrevistados. Isto também facilitou a observação do padrão de atendimento 

e das ações de coprodução cliente-atendente. 

Na primeira visita, a permanência foi das 14:00h às 16:00h, e das 14:30h às 18:00 

h na segunda visita. A primeira visita serviu tanto à ONP como ao pré-teste, para que a 

pesquisadora, neófita na técnica de pesquisa utilizada, pudesse treinar-lhe a aplicação. 

Esse pré-teste envolveu oito clientes e durou cerca de duas horas. Cada entrevista de 

laddering e a conversa informal que se seguiu para a obtenção de informações adicionais 

que enriquecessem a pesquisa teve duração mínima de 1 minuto e 59 segundos e duração 

máxima de 4 minutos e 14 segundos. 

Desse pré-teste, quatro aplicações do laddering tiveram que ser descartadas, tendo 

servido como aprendizado e treinamento para as quatro outras que se seguiram, e que 

puderam ser aproveitadas.  

Na segunda visita mais oito homens foram entrevistados e duas aplicações do 

laddering precisaram ser descartadas, chegando-se ao total final de 10 clientes que 

compuseram a seleção de sujeitos da pesquisa. As entrevistas e conversas informais desse 

segundo dia da pesquisa de campo tiveram duração mínima de 1 minuto e 38 segundos e 

duração máxima de 8 minutos e 39 segundos , sendo esta última referida ao Entrevistado 

8, que se mostrou extremamente disponível a colocar sua opinião em todas as perguntas 

colocadas.  
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Dentre as seis entrevistas descartadas, cinco o foram porque ou houve dificuldades 

em completar a escalada até alcançar os valores pessoais dos entrevistados, ou porque o 

próprio entrevistado interrompeu a entrevista por se julgar desconfortável com ela. A 

sexta entrevista descartada se deveu ao zelo da pesquisadora, porque, embora a conversa 

tenha evoluído perfeitamente ao ponto de alcançar o valor pessoal do sujeito, esse 

informou que estava acordado havia 35 horas devido ao seu trabalho no ramo de 

telecomunicações, sugerindo cansaço excessivo, que poderia ter comprometido suas 

respostas. 

Para a ONP, embora tenham colaborado todos os momentos da vivência de 

campo, foram dedicados momentos específicos, sem envolver contato direto com os 

clientes. Para tanto, a pesquisadora posicionava-se no balcão próximo ao caixa da loja 

escolhida, observando todos os eventos e registrando-os em um caderno de anotações. 

Isso serviu de insumo para uma melhor compreensão do comportamento típico dos 

clientes do Spoleto. 

Ao abordar os clientes, a pesquisadora se identificava como mestranda da 

Universidade Estácio de Sá, explicando, de forma rápida e genérica, o propósito da 

pesquisa (“Melhor entender os motivos que levam as pessoas a escolher o Spoleto”), e 

pedindo a permissão do cliente para a realização da entrevista. Esta era gravada, ao 

mesmo tempo em que a pesquisadora utilizava papel e lápis para melhor controle da 

evolução do raciocínio do entrevistado quando ele se referia, por exemplo, a mais de um 

atributo, de uma consequência ou de um valor.  

A conversa se compôs de duas partes. A primeira delas foi a obtenção da escalada 

atributo-consequência-valor pessoal, com a aplicação da técnica preconizada de se 

perguntar, seguidamente, a respeito da importância, para o cliente, de atributo(s) do 

serviço, e, em sequência, de consequência(s) deste atributo, até se chegar a um valor 

pessoal.  

Após essa fase, a pesquisadora mantinha conversa mais informal com os 

entrevistados, visando a colher informações que enriquecessem seu entendimento a 

respeito da percepção do cliente em relação a experiências gerais no Spoleto e a suas 

percepções a respeito da coprodução possibilitada pela marca na produção de seus pratos. 

Essas conversas informais ajudaram a melhor entender tanto o resultado da aplicação do 

laddering quanto a ONP, consolidando uma triangulação das informações muito profícua. 
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No caso da análise do conteúdo das entrevistas de laddering, cada uma delas foi 

transcrita, respeitando-se a linguagem utilizada, e, após, foram cumpridas as orientações 

disponíveis não só no trabalho seminal de Reynolds e Gutman (1988) como também em 

Chamie (2012) e em Ikeda, Campomar e Chamie (2014): 

1º passo: Análise de Conteúdo – o conteúdo de cada entrevista foi analisado, e 

foram identificados elementos que pudessem ser qualificados como atributos concretos e 

abstratos, consequências funcionais e psicológicas, e valores terminais. Estes elementos 

foram codificados (respectivamente AC, AA, CF, CP e VT), seguidos de algarismos em 

ordem crescente, iniciando-se em AC1, AC2, AC3... para os atributos concretos, AA1, 

AA2, AA3... para os atributos abstratos, CF1, CF2, CF3... para as consequências 

funcionais, CP1, CP2, CP3... para as consequências psicológicas, e VT1, VT2, VT3... 

para os valores terminais, de forma que puderam ser reconhecidas e organizadas as 

escaladas individuais. Vale notar que os valores foram classificados de acordo com a 

Teoria de Valores de Schwartz. 

 2º passo: Desenvolvimento da Matriz Quadrada de Implicação – foi construída 

matriz exibindo o número de vezes que cada elemento se relacionava direta e 

indiretamente a outro elemento; 

3º passo: Construção do MHV – foi construído quadro representativo e visual, 

com o mapeamento das relações diretas existentes entre os diversos elementos, e as 

mostrando de maneira simples, indicando as cadeias com ligações mais fortes; 

4º passo: Determinação das Orientações de Percepção Dominantes – cada uma 

das cadeias identificadas foi analisada individualmente, e foram obtidas as cadeias de 

percepções dominantes;  

5º passo: Interpretação dos Resultados – a partir da análise do MHV, do 

mapeamento das cadeias de percepções dominantes e da identificação das cadeias 

prioritárias, foram identificados os valores pessoais que são satisfeitos pelos 

consumidores da marca Spoleto. 

Já o conteúdo das conversas informais e os eventos registrados ao longo da ONP, 

não sofreram nenhum tipo de processamento formalizado, servindo como importantes 

subsídios à ilustração de evidências que emergiram ao longo da construção do MHV.  
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3.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Algumas limitações técnicas advieram do fato de a entrevistadora desta pesquisa 

tê-la iniciado ainda sem experiência nesse tipo de trabalho. Por exemplo, foi difícil 

compreender quando as respostas ultrapassavam as consequências psicológicas e 

finalmente alcançavam valores – dificuldade, aliás, preconizada por Grunert e Grunet 

(1985) e por Reynolds e Olson (2010). Também foi necessário desenvolver a habilidade 

de conseguir administrar situações em que as respostas dos entrevistados entravam em 

processo de looping (GRUNERT; GRUNERT, 1995). 

Ainda considerando as limitações ao nível técnico, a abordagem de cadeias meios-

fim sofre críticas sobre a operacionalização via a técnica de laddering devido à forma de 

condução das entrevistas, em que se pergunta constantemente “Por quê?”, o que pode 

fazer com que o entrevistado, buscando argumentos para seu comportamento, ofereça 

níveis “artificiais” de elementos e dê respostas racionais (GRUNERT; GRUNERT, 1995; 

GRUNERT et al. 1995).  

Vale notar que, na presente pesquisa, por mais que a entrevistadora tenha alertado 

os sujeitos quanto a essa repetição nada mais ser do que uma técnica, foi identificado um 

caso em que o entrevistado preferiu encerrar a entrevista, alegando que a pesquisa não 

era objetiva, e dois casos em que os entrevistados se sentiram incomodados com esta 

forma de questionamento. Os três foram enquadrados no material descartado do pré-teste.  

Outras limitações técnicas relacionadas à técnica laddering são: dificuldade de 

implementá-la em larga escala, os altos custos envolvidos, o tempo requerido, a validade 

preditiva, e a habilidade do pesquisador requerida nas fases de entrevista e de análise das 

evidências. Adicionalmente, o soft laddering – contrariamente ao hard laddering – tem 

aplicação complexa (VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2004), e a construção manual 

de um MHV e de uma cadeia a partir dos dados da matriz quadrada de implicação pode 

ser trabalhosa, demorada e detalhista (TROCCOLI, 2016). 

A técnica laddering ainda é questionada por alguns autores que afirmam que os 

fundamentos teóricos da abordagem meios-fim carecem de articulação mais robusta, 

podendo reduzir a confiabilidade e a validade das entrevistas de laddering em produzirem 

informações válidas. A versão soft do laddering implica também limitações específicas 

derivadas dos elevados níveis de interpretação e de generalização requeridas ao 

entrevistador (REYNOLDS; OLSON, 2010).  
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Além disto, sendo a abordagem qualitativa trabalhosa e sujeita a interpretações 

subjetivas, a imparcialidade deve estar presente nas informações primárias coletadas no 

campo. Isso levou a pesquisadora a se policiar na busca pela necessária atitude de 

distância, de estranhamento, num olhar inquisitivo que “conduz a uma “dúvida 

sistemática, suspendendo as verdades de rotina e do senso comum” (ROCHA, 1995, p. 

36), e que possibilita transformar o familiar em exótico (DAMATTA, 1987). Com isso, 

ela buscou impedir a contaminação, na sua interpretação dos fatos, da familiaridade 

derivada de seu pertencimento ao quadro de colaboradores do Grupo Trigo. 

Finalmente, a escolha pelo momento de final de semana para a abordagem dos 

entrevistados foi benéfica por evitar o momento mais “corrido” de dias de trabalho, que 

poderia contaminar a espontaneidade das respostas. Por outro lado, exceto por um 

entrevistado, isso frequentemente implicou o acompanhamento dos entrevistados por 

elementos das respectivas famílias - filhos, esposas e avós - o que dificultou sua 

concentração nas respostas às perguntas em alguns momentos. 
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CAPÍTULO 4 – O SPOLETO 

Mario Chady e Eduardo Ourivio, sócios fundadores do Spoleto, enfatizam que o 

Spoleto é o resultado dos erros que os dois cometeram até conquistar a maturidade 

empreendedora.  

Os amigos de adolescência, desde os 15 anos de idade, seguiram rumos diferentes 

em suas carreiras profissionais ao atingir a vida adulta. Eduardo foi estudar hotelaria na 

Suíça e iniciou suas atividades na área de alimentos e bebidas do Hotel Intercontinental, 

experiência de onde teve a ideia de se associar com o amigo para ter seu próprio 

restaurante.  

Mario já vinha empreendendo e sendo sócio de algumas empresas, mas 

inicialmente não teve interesse em participar do plano de negócios do amigo. Apenas um 

ano após a proposta feita por Eduardo, e após ter vendido sua participação em um de seus 

negócios, Mario decidiu investir no plano inicial para abertura de um restaurante.  

Em 1992 os amigos compraram o ponto de um restaurante que já funcionava, no 

Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro, contrataram um chef de cozinha renomado que 

trabalhou com Eduardo no Hotel Intercontinental, e iniciaram o desenvolvimento do 

modelo do negócio, configurado no restaurante Guihermina Café.  

Sem experiência neste empreendimento, os problemas iniciaram já no projeto 

estrutural. A arquiteta contratada, responsável pelo projeto de um dos melhores 

restaurantes da zona sul do Rio de Janeiro, centrou no aspecto visual do local, o que não 

impediu sérias deficiências em detalhamento e em operações, resultando no atraso da 

conclusão do projeto e na extrapolação dos cronogramas físico e financeiro. Por seu turno, 

o chef de cozinha contratado para integrar o projeto recebeu uma contraproposta do Hotel 

Intercontinental e decidiu se manter no emprego atual, deixando Mario e Eduardo também 

com problemas operacionais.  

Com todas as dificuldades originadas dos problemas no planejamento do negócio, 

a inauguração do restaurante foi considerada caótica, com muitas dificuldades 

operacionais, superlotação e falta de controle no pagamento dos clientes. 

Após esta abertura deste primeiro Guilhermina Café, os sócios iniciaram 

crescimento desordenado, chamado por Mario Chady de crescimento de oportunidade. 

Foram inaugurados Guilhermina Cafés no Shopping Rio Sul e no centro do Rio de 

Janeiro, um restaurante a quilo, um buffet para empresas e um centro gastronômico com 

seis lojas compartilhando um mesmo espaço. A falta de planejamento e de sinergia entre 
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os empreendimentos, e a dificuldade na contratação e na gestão de pessoas levou ao caos 

financeiro e administrativo, deixando os sócios próximos da falência.  

Mesmo em meio às dificuldades nos negócios, em 1995, após três anos atuando 

juntos no ramo de varejo alimentício, os dois perceberam que a alimentação fora de casa 

poderia ser exitosa se ela se baseasse em negócio inovador. Durante visita a Miami, eles 

observaram restaurantes onde a omelete no café da manhã, assim como a massa no 

almoço, era produzida com o cliente escolhendo os ingredientes. 

Mario e Eduardo tiveram daí o insight para traçarem a proposta de possibilitar a 

união da qualidade de um restaurante com a rapidez de um fast food, atendendo com uma 

refeição saborosa, rápida e de qualidade, servida com um ótimo atendimento, que 

deixasse o cliente à vontade - ou seja, sob o modelo fast casual. 

Com a intenção de materializar esta proposta com a culinária italiana, os sócios 

decidiram fundar o Spoleto no ano de 1997, com nome inspirado na cidade com este nome 

localizada no centro da Itália, na região da Umbria.  

Nasceu, assim, o primeiro restaurante do Spoleto, em Ipanema (ver Figura 2), que 

foi considerado pelos sócios como o piloto da marca. Oferecendo pratos compostos por 

um tipo de massa e um molho com ingredientes selecionados pelo cliente a partir das 

opções disponíveis, a ideia era a de o cliente ser o chef de cozinha. Isto seria possível 

porque o cliente teria a liberdade de escolher a composição que mais lhe agradava a partir 

dos itens que ficavam expostos com fácil visualização, criando sua própria receita ao 

indicar ao funcionário qual a composição escolhida para a montagem do seu prato.  

A inovação no Spoleto se mostrava presente também nos utensílios em que os 

clientes eram servidos: a marca foi a primeira a implementar, em suas lojas em praças de 

alimentação de shoppings, a utilização de pratos de louça e talheres de aço inox. 

A iniciativa foi bem sucedida. Passou a haver filas de clientes, o que levou, no 

mesmo ano, à inauguração de mais quatro unidades. A partir do sucesso da nova operação 

e da identificação do potencial para se tornar uma marca durável, Mario e Eduardo 

fecharam todos os outros restaurantes que ainda possuíam e concentraram suas energias 

exclusivamente no Spoleto. 

Determinados a atuar de forma diferente com o Spoleto para que não chegassem 

ao mesmo (mau) resultado alcançado com os negócios anteriores, os sócios direcionaram 

o foco para o cliente, e passaram a entender os lucros como consequência do cliente 

satisfeito. O Spoleto passou a trabalhar no sentido de democratizar a culinária italiana, 

buscando atender a todos os perfis de clientes e integrá-los; por exemplo, passou a 
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oferecer cardápios em braile para atender aos deficientes visuais, assim como pratos mais 

leves, como saladas para o verão, além de incluir sanduíches e polpettone8  em seu 

cardápio. 

 

 

 
Figura 2 – Primeira loja Spoleto 
Fonte: Spoleto (2017a) 

 

Em 1999, após dois anos estudando e aprimorando a operação e o mix de produtos 

do restaurante, e conscientes de que o modelo do Spoleto era fácil de ser copiado, Mario 

e Eduardo decidiram participar da feira de exposições da Associação Brasileira de 

Franchising (ABF), evento onde empresários e empreendedores oferecem opções de 

investimentos em franquias nos mais variados segmentos da economia nacional. Nesta 

                                                           
8 Polpettone é uma clássica receita italiana: um bolo de carne recheado com queijos, presunto ou ovos 
cozidos e coberto com molho de tomate (SPOLETO, 2017a).  
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primeira participação foram vendidas as duas primeiras franquias do Spoleto, e iniciou-

se o plano de expansão rápida traçado pelos sócios. 

No ano 2000, já buscando posicionamento nacional, o Spoleto identificou a 

necessidade de uma maior estruturação para atendimento das lojas e investiu em fábrica 

construída no Rio de Janeiro com o objetivo de garantir a qualidade dos produtos 

consumidos nas lojas, produzidos com maquinários modernos e de acordo com os padrões 

de higiene exigidos pelos órgãos competentes (ver Figuras 3 e 4).  

Com esta iniciativa, todos os tipos de massas recheadas, lasanhas e molhos 

servidos nas lojas de todo o País passaram a ser de fabricação própria enquanto as massas 

secas continuariam sendo importadas da Itália. Atualmente a maior parte de sua produção 

é dedicada a massas; mensalmente são feitas 62 toneladas de massas recheadas de sete 

sabores diferentes, 17 toneladas de lasanhas de dois sabores, e 30 toneladas de molhos 

com 13 receitas diferentes.    

 

 

Figura 3 – Fábrica de alimentos Spoleto 
Fonte: Spoleto (2017a) 
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Figura 4 – Produção de Massa na Fábrica Spoleto 
Fonte: Spoleto (2017a) 
 

Com a ambição de internacionalizar a marca, em 2005 iniciou-se a expansão da 

rede fora do País, com a inauguração de cinco restaurantes no México, número aumentado 

em mais três em 2008. Em 2009 foram inauguradas duas unidades na Espanha.  

O plano de expansão no mercado brasileiro também continuou sendo 

intensificado, e o Spoleto passou a investir em outras localidades para instalação dos 

restaurantes: além dos modelos de restaurantes implantados em ruas e em shoppings, 

passou a inaugurar unidades em hipermercados, em aeroportos, em terminais rodoviários 

e em centros comerciais. Em meados de 2017, os restaurantes Spoleto somavam 353, não 

estando presentes apenas nos estados de Roraima, Sergipe e Mato Grosso. 

Esta trajetória de sucesso, contudo, não deixou de sofrer alguns percalços. Dentre 

eles o destaque foi gerado pela produtora de vídeos Porta dos Fundos, que montou canal 

de esquetes de humor, com críticas bem-humoradas de diversas empresas e de situações 

cotidianas, na plataforma de distribuição digital de vídeos YouTube. Seu sucesso levou a 

que, em quatro anos de existência, atingisse 3 bilhões de visualizações e mais de 13 

milhões de assinantes, se tornando o maior fenômeno da Internet brasileira e um dos 

maiores canais do mundo (PORTA DOS FUNDOS, 2017).   
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Em 2012, com o vídeo intitulado “Fast-Food” 

(https://www.youtube.com/watch?v=Un4r52t-cuk), a Porta dos Fundos ironizou uma das 

marcas registradas dos restaurantes Spoleto – o rápido atendimento – tendo atingido mais 

de 400 mil visualizações.  

A reação do Spoleto ao vídeo foi original: utilizou a situação para divulgar seus 

canais de atendimento e sua preocupação com a satisfação do cliente. Por meio de uma 

parceria com a Porta dos Fundos, o nome do vídeo foi alterado para “Spoleto” e foi criado 

um segundo vídeo, intitulado de “Spoleto 2 – O retorno”, onde é demonstrada a ação de 

tentativa de treinamento do funcionário que no primeiro vídeo converteu o rápido 

atendimento em uma experiência ruim para o cliente. O vídeo é finalizado mostrando que 

o treinamento foi frustrado e convidando os clientes a relatar para a marca caso 

recebessem mal atendimento em algum dos restaurantes da rede (ver Figura 5).  

  

Figura 5 – Resposta Spoleto ao Vídeo Porta dos Fundos 
Fonte: Spoleto (2017b) 

 

Esta iniciativa do Spoleto objetivou reforçar a cultura organizacional da empresa 

ao mostrar seu foco na inovação, tendo sido considerada pelo diretor de conteúdo do 

YouTube, Robert Kyncl, como um grande exemplo de postura ideal das empresas nas 

redes sociais. Por este motivo, chegou a ser citada durante palestra no Festival 

de Cannes 2013, onde a Porta dos Fundos esteve presente (EXAME, 2013). 

Seguindo o foco inovador já reconhecido, a marca continuou com um padrão de 

constante renovação ao longo dos anos e, em 2015, identificou a necessidade de se 

reposicionar. Isto levou à opção por cancelar as atividades em qualquer país que não os 
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Estados Unidos, escolhendo o mercado norteamericano para o teste de um novo formato, 

que, após ali consolidado, seria estendido tanto para o resto do mundo como para o Brasil. 

Este novo formato, denominado “Minha Cozinha Italiana” (ver Figura 6), surgiu 

após a percepção dos sócios de que o modelo tradicional estava se distanciando da cultura 

italiana, que sempre foi o foco da marca, passando a ser identificado fortemente como 

fast food - diferentemente do objetivo original do grupo de remeter ao padrão fast casual. 

O sucesso do teste nos EUA serviu de plataforma para a conversão nas lojas brasileiras, 

encontrando-se atualmente em utilização em 24 lojas no País,  

 

Figura 6 – Modelo de loja Spoleto nos EUA 
Fonte: Spoleto (2017b) 

 

No formato “Minha Cozinha Italiana” não é oferecido o tradicional atendimento 

à mesa, mas há a promessa de ambiente, de atendimento e de produtos com mais 

qualidade do que a comida rápida tradicional, sem alteração no preço para o consumidor.  
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A oferta de refeição é de um componente principal – que pode ser massa, salada 

ou focaccia9 - e de um molho adicionado de complementos à escolha do cliente.   

Inicialmente o cliente deve escolher o tamanho do prato: 

1) Bambini, servido com meia porção de massa, quatro ingredientes adicionais e 

uma concha de molho;  

2) Tradizionale, servido com uma porção de massa, seis ingredientes adicionais 

e duas conchas de molho; e 

3)  Mamma, servido com uma porção e meia de massa, nove ingredientes 

adicionais e três conchas de molho.  

A seleção da massa que compõe o prato pode ser feita entre quatro massas italianas 

- fettuccine, penne, penne integrale, e spaghetti - ou massas artesanais produzidas na 

fábrica do Spoleto: gnocchi, cappelletti recheado com carne, ravioli de massa verde com 

recheio de ricota, ravioli com recheio de frango ou queijo e presunto, e a linha ravioli 

speciali com recheio de gorgonzola ou castanha e nozes.  

Na linha de massas está disponível ainda a linha de lasagnas, ofertada em dois 

sabores clássicos, queijo e presunto ou bolognesa, servidas com duas conchas de molho.  

Caso a escolha do cliente seja por salada, pode ser servido um mix de folhas 

tradicionais, composto por alface crespa, alface roxa e rúcula, com o tamanho e a 

composição do prato podendo ser de três tipos: 

1) Bambini: meia porção de folhas, quatro ingredientes adicionais e uma opção 

de molho,  

2) Tradizionale: uma porção de folhas, seis ingredientes adicionais e uma opção 

de molho; e 

3) Massa, servido com uma porção de folhas, meia porção de penne ou penne 

integrale, seis ingredientes adicionais e uma opção de molho.  

Caso a escolha seja por focaccia, o cliente pode optar por dois tamanhos: 

1)  Bambini, composto de 15 cm de focaccia, mozzarella, dois ingredientes 

adicionais e uma opção de molho; ou 

                                                           
9 Focaccia é um pão de origem italiana, criado em Gênova, com no máximo 2 cm de altura, macio e 
normalmente consumido tanto no desjejum, como aperitivo ou antepasto. (SPOLETO, 2017a). 
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2) Tradizionale, composto por 30 cm de focaccia, mozzarella, quatro 

ingredientes adicionais e uma opção de molho.  

Os ingredientes adicionais podem ser escolhidos no número máximo de seis entre 

24 opções (ver Figura 7). O cliente pode optar ainda em adicionar ao seu parto, com custo 

extra, os complementos de proteína animal: carne bovina, frango, camarão ou polpetone. 

Em termos de molhos, caso a o cliente escolha massa ou focaccia, pode escolher 

entre bolonhesa, branco, pomodoro ou queijos. Caso escolha salada, pode selecionar seu 

molho entre os sabores Caesar, mel e mostarda, balsâmico, e limão com raspas de laranja.  

Após a finalização do prato de massa ou salada, ele é coberto com queijo parmesão 

ralado. 

Ademais, há ênfase na culinária, com molhos italianos considerados com menor 

acidez e com ingredientes frescos, substituindo os até então utilizados pelas lojas que não 

estão adequadas ao modelo Minha cozinha italiana, que chegavam às lojas pré-prontos. 

Os cogumelos em conserva foram substituídos por cogumelos frescos marinados em 

azeite trufado, e foram adicionados novos ingredientes considerados de paladar mais 

refinado, como os itens adicionais para finalização do prato: presunto de Parma, azeite de 

trufas e vinagre balsâmico (ver Figura 7).   
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Figura 7 – Spoleto Tradicional e Spoleto “Minha Cozinha Italiana” - Cardápio 
comparativo de ingredientes  
Fonte: Spoleto (2017a) 

Para que este reposicionamento fique visualmente claro para o consumidor, as 

lojas adequadas ao novo modelo sofreram também alterações arquitetônicas e de layout, 

com aplicação das cores café e amarelo nos restaurantes e nos uniformes, mudança nos 

azulejos e na decoração, e exposição das frigideiras, das massas cruas e dos ingredientes 

o mais próximo possível do cliente, de forma que este último possa acompanhar a 

montagem do seu prato (ver Figura 8).  

Ingredientes do Spoleto Tradicional Ingredientes do Spoleto “Minha Cozinha 

Italiana” 
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Figura 8 – Modelo de lojas – Spoleto Tradicional e Spoleto “Minha Cozinha 
Italiana” 

Fonte: Spoleto (2017a) 

No caso da logomarca, desde a sua criação até a mudança para o modelo mais 

recente, a logomarca do Spoleto passou por modificações. A identidade visual atual 

permanece com o ícone de frigideira estilizada fazendo as vezes da última letra do nome 

Spoleto, entretanto com alteração nas cores no modelo, e com os termos “Minha Cozinha 

Italiana” adicionados logo abaixo da marca Spoleto (ver Figura 9).  

 

 

Figura 9 – Evolução do logotipo da marca Spoleto 
Fonte: Spoleto (2017a) 

 

O modelo “Minha Cozinha Italiana” vem demonstrando grande potencial de 

conversão de novos clientes, além de aumento no ticket médio das lojas. Quando 

comparadas com as demais lojas da rede, as 24 lojas do novo modelo apresentam 
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atualmente performance 10% superior em quantidade de produtos adquiridos em cada 

nota fiscal de compra de clientes e 13% superior em faturamento. A projeção da empresa 

é que, até o ano de 2022, todas as lojas da rede estejam convertidas para o novo modelo. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS DA PESQUISA PRIMÁRIA  

Como essa dissertação utilizou dois meios de levantamento de evidências, os 

resultados serão apresentados separadamente, demonstrando os resultados obtidos com o 

laddering e com a ONP.  

Também é necessário esclarecer que, na elaboração da seção relativa aos 

resultados trazidos pela ONP, a redação foi feita com o uso da primeira pessoa do 

singular, formato classicamente verificado em estudos deste tipo para uma descrição mais 

fluida, rica e viva dos fatos relevantes do estudo.  

5.1. RESULTADO DA ONP  

O acesso ao restaurante onde a pesquisa foi efetuada, o Spoleto no Shopping Via 

Parque, foi relativamente fácil, por se tratar de loja onde o franqueado é o ex-diretor da 

franqueadora Spoleto, Henrique Pamplona, e por eu já conhecê-lo anteriormente.  

Ele recebeu muito bem a ideia da pesquisa, agradeceu por eu ter selecionado o seu 

restaurante, e se mostrou muito interessado em receber as informações resultantes da 

pesquisa. Ele não estava no local nos dias de ONP, mas deixou a gerente Lici informada 

sobre a pesquisa, e ela estava me aguardando nos dois dias em que estive na loja. 

Quando da realização da pesquisa, o restaurante Spoleto no Shopping Via Parque 

estava adequado ao modelo Minha Cozinha Italiana de lojas do Spoleto, e localizava-se 

na praça de alimentação do primeiro piso do shopping. Era estabelecimento relativamente 

pequeno, com aproximadamente 36 m², onde, além das tradicionais massas, eram 

oferecidas saladas, carnes, polpetones e sobremesas.  

A parte externa frontal da loja era composta por um balcão de atendimento e de 

exposição, de dimensões aproximadas de 3,71 m². Ali encontravam-se cardápios 

impressos, temperos, torradas, sobremesas, fogão e forno para preparo dos pratos, 

geladeira de armazenamento de bebidas, o caixa da loja e alguns itens de decoração, além 

dos ingredientes e dos molhos de composição do prato que são de escolha do cliente,  

Em todos os dias em que realizei a ONP a loja estava sempre limpa. Os 

funcionários traziam uniformes impecáveis e, seguindo o padrão de atendimento da rede 

Spoleto, faziam malabarismos com as frigideiras. Os clientes eram recebidos com a 

felicitação “Buongiorno” (bom dia, em italiano), forma que a franqueadora implementou 

para trazê-los à sensação de estarem mais próximos da Itália no momento do atendimento.  
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 A loja tem equipe de 13 funcionários, incluindo um haitiano, que, apesar da 

adequação da linguagem, não demonstrou dificuldade na comunicação com os clientes. 

Os turnos de trabalho são de 12 horas trabalhadas e 36 horas de repouso remunerado, 

exceto para o gerente e para dois operadores específicos: estes atuam em turnos diários 

de oito horas de trabalho, com um dia de folga por semana.  

O horário que eu escolhi para a pesquisa de campo, por intermediário das 

refeições, implicava o restaurante estar menos movimentado. Mesmo assim pude 

observar que os atendentes procuravam manter-se em atividade, reabastecendo 

ingredientes, massas, bebidas, temperos, torradas e sobremesas. Quando efetivamente não 

tinham mais nada para fazer, eles permaneciam parados em uma posição-padrão.  

Nessas ocasiões pude observar clima de trabalho leve e divertido no restaurante, 

e pude perceber diversas ocasiões de ajuda mútua. Também se mostrou muito comum 

que os clientes estivessem acompanhados - de filhos, de esposas, de amigos, de avós. 

A operacionalização da pesquisa de campo diferiu nos dois dias em que foi 

realizada.  

No primeiro dia, o tempo estava quente, girando em torno de 34°, e o shopping 

estava relativamente cheio, assim como a praça de alimentação. O movimento no 

restaurante era constante, apesar de não ser intenso. Posicionei-me ao lado do caixa e, a 

cada cliente que aparentava ter o perfil buscado pela pesquisa, eu me aproximava, me 

apresentava como mestranda pesquisadora da Universidade Estácio de Sá, explicava 

rapidamente a pesquisa, e questionava se, após o seu consumo, eu poderia conversar com 

ele por alguns minutos.  

Todos os clientes abordados nesse dia foram solícitos, aceitaram participar da 

pesquisa assim que abordados, e autorizaram a gravação da entrevista em áudio. Eu 

observava o cliente enquanto ele se encontrava na fila e durante o seu atendimento e, 

quando ele levava sua bandeja ao assento para iniciar o consumo, um auxiliar que levei 

para ajudar na pesquisa observava onde ele se sentaria e controlava seu tempo de 

consumo, sinalizando-me quando este se aproximava do final. Com esta informação, eu 

então abordava novamente o cliente antes que se levantasse para ir embora. Vale notar 

que, para agilizar a pesquisa, enquanto aguardava o momento da entrevista, eu continuava 

posicionada na fila e fazia a primeira abordagem a outro cliente enquadrado no perfil.  
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Com isto, conforme informado na seção 3.3.1 desta dissertação, o primeiro dia de 

entrevistas foi realizado com oito homens e rendeu quatro resultados utilizados na 

pesquisa. 

Já no segundo dia de ONP, o tempo estava chuvoso e frio, girando em torno de 

22° e o shopping estava relativamente vazio, assim como a praça de alimentação. O 

movimento no restaurante foi formado em sua maioria por mulheres, o que dificultou a 

pesquisa.  

Novamente me posicionei ao lado do caixa e a cada cliente que aparentava 

pertencer ao perfil eu repetia o mesmo script anterior. Devido ao fluxo de atendimento 

reduzido, neste dia não foi necessário utilizar um auxiliar para acompanhar onde o cliente 

de posicionaria e para controlar seu tempo de consumo. Diferentemente do primeiro dia 

de pesquisa, tive que abordar 10 clientes para conseguir seis resultados: dois não tiveram 

interesse em participar e dois não autorizaram a gravação em áudio. Com isto, a soma 

final de resultados aproveitáveis na pesquisa desta dissertação chegou a 10. 

Quando os clientes chegavam à loja, para selecionar o prato desejado, composto 

por um componente principal e complemento(s), notei que alguns deles faziam uso do 

cardápio, que estava disposto na frente do balcão. Contudo, a maioria preferia observar 

as opções no painel eletrônico localizado abaixo do letreiro da loja, onde se encontram 

expostas possíveis combinações de pratos.  

A escolha dos clientes se iniciava pela opção entre massa, salada ou focaccia, 

olhando o cardápio ou avaliando o painel eletrônico. Em seguida, eles iniciavam o 

processo, entrando na fila e aguardando pelo atendimento.  

Considerando que o cerne da coprodução se dá quando da interface do cliente com 

o funcionário no momento de composição do prato, vi que esta interação se iniciava 

quando o atendente cumprimentava em italiano dizendo “Buongiorno”. Pude verificar 

que alguns clientes demonstravam ficar mais à vontade com esta saudação, alguns 

sorriam, faziam perguntas sobre os ingredientes e até mesmo pediam opiniões sobre o 

que escolher.  

A partir dessa interação inicial, o atendente questionava o cliente sobre qual prato 

havia sido escolhido, sendo que todos os clientes observados escolheram prato composto 

por massa. O atendente então questionava ao cliente qual tipo de massa havia sido 
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escolhido e retirava do balcão de armazenamento uma porção previamente embalada na 

quantidade específica do prato, direcionando-a para cocção imersa em água.  

Enquanto a massa estava no processo de cocção, o atendente se direcionava 

novamente ao cliente e o questionava sobre qual tipo de óleo ele gostaria em seu prato 

(azeite ou molho pesto), solicitava que o cliente escolhesse seis ingredientes dentre os 24 

que estavam expostos no balcão de atendimento (ver Figura 7) e o molho de sua 

preferência.  

Quando da escolha do molho e dos ingredientes, verifiquei que esta ocorria de 

duas formas, dependendo do cliente: com e sem hesitação. No primeiro caso – que não 

impedia que o atendimento não passasse de quatro minutos – prestei muita atenção, 

lembrando-me do vídeo do Porta dos Fundos, em busca de eventual sinalização de 

impaciência por parte do atendente. Ela não ocorreu, e não sei se isto se deveu ao dia e 

ao horário da observação serem de baixo movimento, ou se devido a aprimoramento 

quanto ao treinamento dos funcionários desde então. 

 Os itens escolhidos pelo cliente eram dispostos em uma frigideira, que era 

posicionada no fogão para aquecimento e recebia a massa. Essa última, tão logo estivesse 

cozida, era misturada ao molho. A simultaneidade entre as escolhas do cliente e a 

produção do prato permitia que o cliente observasse todo o processo, estivesse certo de 

que suas solicitações estavam sendo atendidas, e que lhe seriam servidos exatamente os 

itens escolhidos.  

Após a refeição estar pronta o atendente dispunha a massa em um prato de 

porcelana branco, com a logomarca do Spoleto, e questionava ao cliente se ele desejava 

queijo parmesão fresco ralado por cima da massa. Após a realização de todas as escolhas 

de seu prato e do acompanhamento da sua produção, o entrevistado finalmente realizava 

o pagamento no caixa e retirava seu prato pronto.  

Posteriormente, quando conversei com os clientes selecionados para o laddering, 

comprovei que, nas escolhas efetuadas, o paladar pode ceder preferência à racionalidade 

derivada da perseguição de uma vida saudável. Não raro foi ressaltado que percebem 

como benefício poder participar e observar o processo produtivo do prato, e que a escolha 

do Spoleto em detrimento a outros restaurantes se deve a poderem ver cada um dos 

ingredientes disponíveis e constatar seu frescor antes da escolha daqueles que comporão 

o prato.  
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Também me chamou a atenção as menções a três fenômenos derivados do 

processo interativo na confecção do prato. 

O primeiro deles é que, além de propiciar sabor que se adapta sob medida ao 

paladar do cliente, ele tem a vantagem de possibilitar várias combinações diferentes a 

cada visita à loja. Com isto, o cliente percebe como se estivesse degustando um prato 

diferente cada vez que vai ao Spoleto.  

O segundo fenômeno foi o destaque quanto à observação da limpeza e da 

organização do local de preparo dos alimentos, já que a “cozinha” se coloca à vista do 

cliente, que pode checar desde a higiene do atendente até a condição dos utensílios que 

este usa. Nas conversas frequentemente foi revelado que isto traz um sentimento de 

segurança em relação à escolha da marca Spoleto, fidelizando o cliente. 

O terceiro fenômeno – este muito mais experiencial do que os demais – remeteu 

à sensação, manifestada por alguns entrevistados, de que sua participação na composição 

do prato e a observação das etapas cumpridas pelo atendente lhes dava a sensação de 

estarem efetivamente cozinhando, mesmo que não soubessem fazê-lo. Pude imaginar que 

esta sensação seria reforçada pelas duas anteriores, como se eles estivessem pensando 

“Eu estou cozinhando a partir dos ingredientes que escolhi pessoalmente e que são os 

melhores para mim, na “minha” cozinha, onde impera a limpeza e a organização”.  

5.2 RESULTADO DO LADDERING  

5.2.1 Primeiro passo – Análise de Conteúdo  

A análise do conteúdo foi realizada, inicialmente, levando em consideração 

(REYNOLDS; GUTMAN, 1988; VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2004) que esta 

técnica, quando adaptada ao processo de laddering, não inclui nenhuma das vertentes 

clássicas desse método colocadas por Bardin (1977).  

Diante disto, seguiu-se a orientação colocada por Leão e Mello (2003) de que as 

informações brutas devem ser inicialmente desmembradas e, em seguida, ter seus 

elementos-chave identificados e codificados. Finalmente, após cuidadosa leitura do 

conteúdo de todas as entrevistas, para cada uma delas foi feita a identificação dos 

elementos que se enquadravam como atributos, consequências e valores – com as 

limitações naturais que esta identificação pode apresentar, conforme já dito na seção 

3.3.2.   
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Daí, foi feita a codificação, usando as letras AC para atributo concreto, AA para 

atributo abstrato, CF para as consequências funcionais, CP para as consequências 

psicológicas e VT para os valores terminais. Este ponto da pesquisa revelou-se de extrema 

importância, pois a codificação coloca cada elemento em um ladder, servindo para a 

posterior produção de tabela com os ladders de cada entrevistado. 

Em um total de 25, os elementos identificados foram classificados em um atributo 

concreto, oito atributos abstratos, quatro consequências funcionais, nove consequências 

psicológicas, e cinco valores pessoais terminais – estes últimos conforme a tipologia de 

Schwartz (1992, 2006a, 2012). Seus códigos, denominações e significados constam no 

Quadro 2. 

Em seguida foi efetuada a construção dos ladders individuais, que totalizaram 15 

(ver Quadro 3), com a seguinte contabilização:  

1) seis entrevistados (Entrevistados 1, 3, 4, 5, 7 e 9) apresentando um ladder; 

 2) três entrevistados (Entrevistados 2, 8 e 10) apresentando dois ladders, e  

3) um entrevistado (Entrevistado 6) apresentando três ladders. 
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Quadro 2 – Atributos concretos e abstratos, consequências funcionais e psicológicas, 
e valores pessoais terminais identificados nas entrevistas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 3 – Ladders identificados nas entrevistas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

ENTREV. 1 ENTREV. 3 ENTREV. 4 ENTREV. 5

Ladder 1 Ladder 2 Ladder 3 Ladder 4 Ladder 5 Ladder 6 Ladder 7 Ladder 8 Ladder 9

AA1 AA2 AA2 AA3 AA4 AA5 AA5 AA6 AA4

CF1 CP1 CP1 CP3 CP3 CP5 CP6 CP1 CP6

VT1 VT2 CP2 VT3 CP4 CP6 VT3 VT3 VT3

VT3 VT3 VT1

ENTREV. 7 ENTREV. 9 Atributo

Ladder 10 Ladder 11 Ladder 12 Ladder 13 Ladder 14 Ladder 15 Consequência

AA1 AA7 AA7 AC1 AA8 AA8 Valor

CF1 CF2 CF2 CF1 CP7 CP7

VT3 VT4 VT5 CF3 CP8 CP8

VT3 VT4 VT5

ENTREV. 10ENTREV. 8

ENTREV. 6ENTREV. 2
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5.2.2 Segundo passo – Desenvolvimento da Matriz Quadrada de Implicação  

De posse das codificações e do significado dos atributos, das consequências e dos 

valores pessoais, assim como da formação dos ladders individuais, iniciou-se a etapa que 

se mostrou muito trabalhosa e que requereu muita atenção, já que não se lançou mão do 

auxílio de softwares: o desenvolvimento da matriz quadrada de implicação, ferramenta 

que demonstra o número de vezes que cada elemento leva a outro elemento 

(REYNOLDS; GUTMAN, 1988).  

Na matriz quadrada de implicação, a quantidade de relações entre os elementos é 

tradicionalmente representada na forma XX.YY, indicando, à esquerda do ponto, as 

relações diretas (XX) e, à direita do ponto, as indiretas (YY). Importante observação de 

Reynolds e Gutman (1988, p.20) auxilia na construção da matriz: “A significância de um 

elemento é, em parte, uma função do número de conexões que este tem com outro 

elemento, o que concorda com a contagem de todas as relações, mas isto distorce a 

construção do mapa...”  

Deste modo, para o desenvolvimento da matriz quadrada de implicação foi 

necessário primeiramente realizar a integração dos resultados trazidos pelos ladders 

individuais para que fosse possível compreender “[...] o quão fortes ou presentes são cada 

um dos elementos, e quais são as ligações diretas ou indiretas mais presentes entre eles. 

Ou seja, há a construção de ladders integrados, e representativos, chamados de cadeias” 

(IKEDA; CAMPOMAR; CHAMIE, 2014, p. 57).  

Baseando-se nesta orientação, foi identificado o número de vezes que cada 

elemento levava a outro elemento, separando-se em relações diretas e indiretas (ver 

Quadros 4 e 5). Cabe citar que, neste ponto, a fim de facilitar o entendimento na 

montagem da matriz, e complementando o passo a passo do material-guia de Chamie 

(2012) e de Ikeda, Campomar e Chamie (2014), foi criada uma etapa dividida em três 

procedimentos sequenciais:  

1) os ladders individuais foram resgatados;  

2) foi montado um quadro para as ligações diretas e outro quadro para as ligações 

indiretas; e  

3) em ambos os quadros foram elencados cada ligação com os elementos e a 

quantidade de vezes que aparecia cada ligação.  
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Quadro 4 – Contagem das relações diretas 

ELEMENTOS REPETIÇÕES   ELEMENTOS REPETIÇÕES 
AA1-CF1 2   CF1-VT3 1 

AA2-CP1 2   CF2-VT4 1 

AA3-CP3 1   CF2-VT5 1 

AA4-CP3 1   CF1-CF3 1 

AA5-CP5 1   CP7-CP8 2 

AA5-CP6 1   CP2-VT3 1 

AA6-CP1 1   CP4-VT3 1 

AA4-CP6 1   CP6-VT1 1 

AA7-CF2 2   CF3-VT3 1 

AC1-CF1 1   CP8-VT4 1 

AA8-CP7 2   CP8-VT5 1 

CF1-VT1 1       

CP1-VT2 1       

CP1-CP2 1       

CP3-VT3 1       

CP3-CP4 1       

CP5-CP6 1       

CP6-VT3 2       

CP1-VT3 1       

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 5 – Contagem das relações indiretas. 

ELEMENTOS REPETIÇÕES 
AA1-VT1 1 

AA2-VT2 1 

AA2-CP2 1 

AA2-VT3 1 

AA3-VT3 1 

AA4-CP4 1 

AA4-VT3 2 

AA5-CP6 1 

AA5-VT1 1 

AA5-VT3 1 

CP1-VT3 1 

CP3-VT3 1 

CP5-VT1 1 

AA6-VT3 1 

AA1-VT3 1 

AA7-VT4 1 

AA7-VT5 1 

AC1-CF3 1 

AC1-VT3 1 

CF1-VT3 1 

AA8-CP8 2 

AA8-VT4 1 

AA8-VT5 1 

CP7-VT4 1 
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CP7-VT5 1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De posse destas informações, foi possível montar a Matriz Quadrada de 

Implicação (ver Figura 10), a partir de cujos dados foi iniciado trabalho manual de 

contagem de todas as relações diretas e indiretas entre os elementos de cada entrevistado. 

Com isso, foi possível ter uma visão geral de ambos os tipos de relações entre cada um 

dos elementos de toda a amostra, e iniciar a construção do MHV. 

 

 

Figura 10 – Matriz Quadrada de Implicação 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

5.2.3 Terceiro passo – Construção do Mapa Hierárquico de Valor (MHV) 

Essa etapa é considerada “um passo bastante complexo e trabalhoso para ser 

efetuado de maneira manual” (IKEDA; CAMPOMAR; CHAMIE, 2014, p. 60). Para se 

orientar na construção do MHV, foram seguidas algumas recomendações de Troccoli 
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AC1 - Preço baixo 01.00 00.01 00.01

AA1 - Custo benefício 02.00 00.01 00.01

AA2 - Fácil personalização 02.00 00.01 00.01 00.01

AA3 - Atende a dieta pessoal 01.00 00.01

AA4 - Comida fresca 01.00 00.01 01.00 00.02

AA5 - Qualidade dos produtos 01.00 01.01 00.01 00.01

AA6 - Variedade de ingredientes 01.00 00.01

AA7 - Rapidez 02.00 00.01 00.01

AA8 - Atende o paladar dos filhos 02.00 00.02 00.01 00.01

CF1 - Gastar menos dinheiro 01.00 01.01

CF2 - Economizar tempo 01.00 01.00

CF3 - Ter mais dinheiro 01.00

CP1 - Escolha dos ingredientes que 

mais gosta 01.00 01.00 01.00 01.01

CP2 - Não comer nada que faça mal 01.00

CP3 - Qualidade de vida 01.00 01.01

CP4 - Não ter problemas de saúde 01.00

CP5 - Ter uma boa alimentação 01.00 00.01

CP6 - Viver Mais 01.00 00.02

CP7 - Filhos se alimentarem bem 02.00 00.01 00.01

CP8 - Filhos se tornarem adultos 

saudáveis 01.00 01.00

VT1 - Segurança

VT2 - Auto direcionamento

VT3 - Realização

VT4 - Tradição

VT5 - Benevolência
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(2016), que atenta à abordagem típica de tentar mapear todas as relações existentes a 

partir de um ponto de corte, o qual pode se referir a todas as relações, sejam diretas e 

indiretas, ou apenas às diretas, entre dois elementos. As relações abaixo do ponto de corte 

são entendidas como relações fracas e por isso não são utilizadas na construção do mapa.  

Uma limitação da técnica, que se refere ao processo de simplificação das variáveis 

nas categorias atributos, consequências e valores pessoais, está na possibilidade de, na 

construção do MHV, haver dificuldade na pré-definição do ponto de corte. Isso se dá 

porque não existe um critério estatístico para selecionar esse ponto de forma ideal 

(GRUNERT; GRUNERT, 1995; CHI-FENG, 2002), muito embora Reynolds e Gutman 

(1988) recomendem que a linha de corte cubra pelo menos dois terços das relações 

apresentadas na matriz de implicação.  

Dentre as 63 relações identificadas na presente pesquisa, entre diretas e indiretas, 

apenas seis combinações de elementos apresentaram repetição, aparecendo duas vezes. 

Isso impediu a organização das relações de forma hierarquizada e a realização de soma 

nesse sentido, até que o total chegasse ao ponto de corte entre 3 e 5 ratificado por Leão e 

Mello (2003) para o início da construção das cadeias, obrigando ao estabelecimento do 

ponto de corte em 2 para a primeira relação de cada cadeia. 

Seguindo-se as orientações de Reynolds e Gutman (1988), foi procurada a 

primeira coluna com o número de relações diretas ou indiretas superiores ao ponto de 

corte estabelecido. Ou seja, foi buscada a primeira relação com ponto de corte 2, com a 

célula que combina esses dois elementos se configurando no início de uma sequência A-

C-V. Em seguida, movimentou-se para baixo, indo-se até a linha que continha o número 

dessa coluna. A partir desse ponto, foram analisadas todas as relações, independente de 

se repetirem ou não10.  

Como exemplo, a primeira cadeia obtida foi AA1 -> CF1 -> CF3 -> VT3, e sua 

constituição se deu da seguinte forma:  

1) Iniciando-se na linha do atributo concreto AA1 (a primeira linha em que a 

relação entre os elementos se repetia), foi-se ao encontro da primeira relação em que havia 

esta repetição, chegando-se a C1;  

                                                           
10 Como se verá adiante, o ponto de corte 2 implicou a ausência, nas cadeias e no MHV, do único atributo 
concreto revelado nas entrevistas – o preço. Entende-se que essa ausência não prejudicou a pesquisa, que 
revelou apenas esse atributo concreto; em outras palavras, pode-se imaginar que, no MHV, o preço se 
encontre, “de forma invisível”, anteriormente a todos os atributos abstratos ali apresentados. 
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2) Em seguida, desceu-se à linha da consequência CF1, indo-se ao encontro da 

primeira coluna em que havia relação, independentemente de esta se repetir ou não, 

chegando-se a CF3; 

3) Por fim, da consequência CF3 chegou-se ao valor terminal VT3.  

Este procedimento foi repetido, resultando em 13 cadeias (ver Figura 11), as quais 

possibilitaram a montagem do MHV (ver Figura 12). 

 

CADEIAS  

AA1----CF1----CF3----VT3   DIRETA 

AA1----CF1----VT3   INDIRETA 

AA2----CP1----CP2----VT3   DIRETA 

AA2----CP1----VT1   INDIRETA 

AA2----CP1----VT2   INDIRETA 

AA2----CP1----VT3   INDIRETA 

AA7----CF2----VT4   DIRETA 

AA7----CF2----VT5   INDIRETA 

AA8----CP7----CP8----VT4   DIRETA 

AA8----CP7----VT4   INDIRETA 

AA8----CP7----VT5   INDIRETA 

AA8----CP8----VT4   INDIRETA 

AA8----CP8----VT5   INDIRETA 
 

Figura 11 – Cadeias identificadas 
Fonte: Elaboração própria. 
 

No MHV pode-se identificar que, das 11 consequências, quatro não apareceram 

no MHV: “qualidade de vida”, “não ter problemas de saúde”, “ter uma boa alimentação”, 

“viver mais”. Ademais, todos os cinco valores encontrados na pesquisa, (segurança, 

autodirecionamento, realização, tradição e benevolência) foram registrados no MHV, que 

se compôs, portanto, de 16 elementos. 
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Figura 12 – Resultado do Mapa Hierárquico de Valor (MHV) 
Fonte: Elaboração própria. 
 

5.2.4 Quarto passo – Determinação da Orientação de Percepção Dominante  

A definição do ponto de corte de forma não convencional devido à limitação dos 

resultados brutos obtidos na pesquisa de campo implicou a formação de 13 cadeias, 

conforme demonstrado na Figura 11. Dentre elas, nenhuma se sobressaiu como de 

percepção dominante, assim como houve pouca repetição de elementos na formação das 

cadeias identificadas (ver Figura 13). 

 

CÓDIGO NOME  FREQUÊNCIA 

AA1 Custo/benefício 2 

AA2 Fácil personalização 4 

AA7 Rapidez 2 

AA8 Atende ao paladar dos filhos 5 

CF1 Gastar menos dinheiro 2 

CF2 Economizar tempo 2 

CF3 Ter mais dinheiro 1 
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CP1 Escolha dos ingredientes que mais gosta 4 

CP2 Não comer nada que faça mal 1 

CP7 Filhos se alimentarem bem 3 

CP8 Filhos se tornarem adultos saudáveis 3 

VT1 Segurança 1 

VT2 Autodirecionamento 1 

VT3 Realização 4 

VT4 Tradição 3 

VT5 Benevolência 3 

 
Figura 13 – Quantidade de repetições de cada elemento nas cadeias – Respectivos 
códigos, nomes e frequências 
Fonte: Elaboração própria. 

 

5.2.5 Quinto passo - Interpretação dos Resultados  

Esse passo da análise será desenvolvido no próximo capítulo dessa dissertação. 
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CAPÍTULO 6 – INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS, CONCLUSÃO E 

SUGESTÕES  

A pesquisa de campo indicou a existência de cinco valores que mais motivam os 

consumidores da marca Spoleto, retratados no MHV: “realização”, “benevolência”, 

“tradição”, “autodirecionamento” e “segurança”.  

Devido à não identificação de uma cadeia de percepção dominante, pode-se 

considerar que o valor de maior destaque foi aquele que mais foi mencionado (ver Figura 

13): “realização”, significando êxito pessoal decorrente da demonstração de competência 

segundo padrões sociais.  

Portanto, considera-se que a resposta à questão-problema - que se traduz no 

atingimento do objetivo principal da pesquisa - é de que o valor pessoal do cliente 

consumidor da marca Spoleto que é predominante para motivar seu consumo é 

“realização”, apesar de existirem os outros valores que atuam subsidiariamente nesse 

fenômeno: “benevolência”, “tradição”, “autodirecionamento” e “segurança”.  

Quanto aos objetivos específicos, considera-se que foram alcançados: 

a) O Capítulo 5 trouxe a Teoria dos Valores Humanos de Schwartz (SCHWARTZ, 

1992, 2006a, 2012), utilizada para identificar os valores pessoais que os consumidores 

atendem com o consumo nos restaurantes Spoleto 

b) Como se verá adiante, o presente capítulo apresenta a ligação dos valores 

pessoais percebidos dos consumidores da marca Spoleto com o princípio da cocriação de 

valor.  

c) O Capítulo 4 apresentou a história da empresa Spoleto. 

Em relação à suposição de que o consumo no Spoleto remeteria ao hedonismo e 

ao autodirecionamento, o que se verificou foi: dos cinco valores encontrados na pesquisa, 

“autodirecionamento” não se destaca como valor predominante, mas coadjuvante, 

embora importante na relação; houve diversas menções elogiosas à diferenciação da 

marca em relação aos concorrentes no que diz respeito à possibilidade de personalização 

do prato; nos valores encontrados na pesquisa não se incluiu o hedonismo; e a interação 

com a sociedade não foi objeto de menções destacadas. Portanto, não se pode inferir que 

a suposição inicial tenha sido totalmente confirmada, muito embora alguns de seus 

elementos se tenham feito presentes na pesquisa.  
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A seguir, faz-se a análise compartimentalizada dos resultados advindos das 

evidências levantadas na pesquisa de campo em termos dos atributos, das consequências 

e dos valores destacados no MHV. Nessa análise, dividida em quatro seções, são 

demonstradas algumas declarações dos entrevistados obtidas durante as conversas, assim 

como percepções que a pesquisadora desenvolveu durante a observação não participante. 

A primeira seção analisa os elementos formadores das cadeias que levaram ao 

valor realização, enquanto a segunda seção demonstra os demais atributos, consequências 

e valores que formam o MHV. Dessa forma, as duas primeiras seções do presente capítulo 

enfocaram os elementos detalhados no Quadro 6. 

Quadro 6 – Elementos enfocados nas seções 6.1 e 6.2 

VALORES CONSEQUÊNCIAS ATRIBUTOS 
Realização 

Benevolência 
Tradição 

Autodirecionamento 
Segurança 

Gastar menos dinheiro 
Economizar tempo 
Ter mais dinheiro 

Escolha dos ingredientes de que 
mais gosta 

Não comer nada que faça mal 
Filhos se alimentarem bem 
Filhos se tornarem adultos 

saudáveis 

Custo/benefício 
Fácil personalização 

Rapidez 
Atende ao paladar dos filhos 

Fonte: Elaboração própria. 

A terceira seção explora a coprodução pela ótica dos entrevistados. Finalmente, a 

quarta e última seção conclui o estudo e lança sugestões para futuras pesquisas. 

6.1 ANÁLISE DOS ELEMENTOS FORMADORES DAS CADEIAS QUE LEVARAM 

AO VALOR REALIZAÇÃO 

 O valor que mais foi mencionado e apareceu em uma maior quantidade de cadeias 

foi o valor “realização”, que foi mencionado com clara referência para êxito pessoal (ver 

Figura 14).  

CADEIAS  

AA1----CF1----CF3----VT3   DIRETA 

AA1----CF1----VT3   INDIRETA 

AA2----CP1----CP2----VT3   DIRETA 

AA2----CP1----VT3   INDIRETA 
 
Figura 14 – Cadeias com o valor “realização” 
Fonte: Elaboração própria. 
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Invertendo-se a ordem de análise das cadeias e iniciando a avaliação do valor 

primeiramente, seguido das consequências e por fim dos atributos (V-C-A) verifica-se 

que em nenhuma das quatro cadeias houve a identificação de quaisquer outros construtos 

ao nível de valor que não fosse “realização”.  

Isso pode ser interpretado como o inconsciente dos entrevistados os tendo 

transportado de uma consequência diretamente para o valor que eles julgaram relevante. 

Alguns trechos das entrevistas ilustram esse fenômeno: 

É importante (eu) ter meu bem-estar para focar em realizar coisas 
interessantes e aproveitar cada momento da minha vida. (...) A vida é 
muito curta. (Entrevistado 2) 

Massa faz parte da minha dieta de suplementação física. (...) Eu faço 
atividade física intensa. (...) É importante para eu ter qualidade de vida 
e aumentar a expectativa de vida. (...) (Desejo) aproveitar mais a vida, 
viajar, curtir a família. (...) Porque isso é o que me faz bem. 
(Entrevistado 3) 

Comida fresca e sem tantos produtos químicos é importante para não 
ter problemas de saúde. (...) Quero viver mais tempo (...) Quero estudar, 
trabalhar, ter qualidade de vida, viajar, curtir minha fase adulta, minha 
terceira idade, e ter dinheiro para conhecer o mundo. (Entrevistado 4) 

O preparo (do prato) na nossa frente e com ingredientes frescos me 
deixa mais tranquilo com minha saúde. (...) Estudos apontam que a 
sociedade brasileira está tendo câncer por conta da alimentação, e ter 
uma alimentação de qualidade gera mais tempo de vida. (...) Quero ter 
saúde para experimentar muita coisa, me formar e realizar todos os 
meus desejos pessoais. (Entrevistado 6) 

Aqui (no Spoleto) gasto menos. (...) Quero comprar mais coisas, ter 
mais coisas me faz muito bem, é uma realização para mim. 
(Entrevistado 9) 

Alguns fatores dos extratos acima se destacam no que tange a sentimentos que 

aparecem como verdadeiros desdobramentos, impulsionando o consumo no Spoleto:  

1) A relação entre o bem-estar trazido ao cliente pela possibilidade de 

personalização dos pratos e a sensação de aproveitar a vida; 

2) A clara relação entre ingredientes frescos, a confiança traduzida no preparo do 

prato diante dos olhos do consumidor, e sua expectativa em relação à qualidade de vida; 

3) A influência que tem a sensação de estar economizando na percepção de 

realização do consumidor. 

A relação de confiança e de bem-estar identificada nos desdobramentos segue a 

base preconizada no campo da Psicologia Social, que considera o construto como uma 

característica inerente de qualquer interação social que seja valorizada e gere confiança , 
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um sentimento de segurança por parte do consumidor (DELGADO-BALLESTER; 

MUNUERA-ALEMÁN, 2001).  

Assim, os contatos do consumidor com o Spoleto, obervando o preparo dos 

alimentos e as condições de frescor de cada ingrediente adicional, fazem com que a 

experiência do consumo ganhe mais relevância e importância como fonte de confiança. 

Com isso, a marca assume papel em que protege e cuida do bem-estar e do interesse do 

indivíduo (GANESAN, 1994). 

Retornando à análise das cadeias, verifica-se que as consequências que 

antecederam o valor “realização” foram: “gastar menos dinheiro”, “ter mais dinheiro”, 

“escolha dos ingredientes que mais gosta” e “não comer nada que faça mal”.  

A consequência “gastar menos dinheiro” foi definida como “menor gasto 

financeiro em relação a alimentação em outros restaurantes disponíveis no ambiente da 

praça de alimentação” (ver Quadro 2), enquanto a consequência “ter mais dinheiro” foi 

definida como “Diz respeito a ter mais dinheiro devido a ter pago um preço mais baixo 

em relação aos demais restaurantes disponíveis na praça de alimentação”. 

Ficou clara a percepção dos entrevistados de que se alimentar gastando menos os 

levará a economizar e ter mais dinheiro, e ter mais dinheiro é essencial para que eles 

alcancem o sentimento de realização, representado por compras, viagens, estudos, 

qualidade vida ou qualquer outro significado simbólico e pessoal que possa ter para cada 

um: 

O país está em crise, então gastar menos é sempre bom. (...) Quero ter 
mais dinheiro. (Entrevistado 9) 

Duas foram as outras consequências que também apareceram nas cadeias: 1) 

“escolha dos ingredientes de que mais gosta”, definida como “possibilidade de 

personalizar os pratos utilizando apenas os ingredientes que agradam ao paladar”; e 2) 

“não comer nada que faça mal”, definida como “possibilidade de personalizar os pratos 

não utilizando ingredientes que possam fazer mal a saúde”: 

Aqui (no Spoleto) não preciso comer nada que me faça mal, como alho 
poró. (...) (Entrevistado 2) 

Você adapta o prato ao seu gosto. (Entrevistado 6) 

A possibilidade de interagir com a marca, de personalizar seu prato e de criar suas 

próprias receitas são pontos claros na satisfação dos clientes. O construto de coprodução 

preconiza que o cliente poderá estar mais satisfeito com o processo que gera o resultado 
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final quando há seu envolvimento enquanto cocriador, tendo em vista sua capacidade de 

influenciar no resultado. (WESTBROOK, 1987; CRONIN; BRADY; HULT, 2000) 

Os atributos relacionados ao valor “realização” foram “fácil personalização” e 

“custo/benefício”, definidos respectivamente como “possibilidade de personalizar os 

pratos de acordo com os ingredientes oferecidos” e “relação entre o valor gasto e o 

benefício percebido com a compra”: 

Tem um menu variado. (...) Não fica repetitivo. (Entrevistado 6) 

 

6.2 ANÁLISE DOS DEMAIS ELEMENTOS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO 

MHV  

Além dos elementos representativos no MHV analisados na seção 6.1, vale 

examinar mais de perto os valores “segurança”, “autodirecionamento”, “tradição” e 

“benevolência”; as consequências “economizar tempo”, “filhos comerem bem” e “filhos 

se tornarem adultos saudáveis”; e os atributos: “rapidez” e “atende o paladar dos filhos”. 

No que diz respeito ao valor “segurança”, definido como aquele que diz respeito 

a harmonia, a estabilidade e a integridade pessoal, ele foi identificado de forma muito 

clara nas entrevistas, quando o cliente enfatizava sua escolha racional ao despender com 

uma refeição fora de casa de forma a não comprometer sua estabilidade financeira em 

momento em que a economia nacional se encontra em crise.: 

Gastar menos me ajuda financeiramente. (...) O país está em crise, 
preciso me garantir. (Entrevistado 1) 

Já o valor “autodirecionamento”, definido como liberdade de pensamento e de 

ação, no Spoleto isso ficou claramente evidenciado pela liberdade do cliente em montar 

seu prato, em obervar e em participar de todo o processo produtivo: 

Não preciso chegar e escolher um prato pronto como em outros 
restaurantes. (...) Monto o que eu quero. (Entrevistado 2) 

Os valores “tradição” e “benevolência”, definidos respectivamente como 

“respeito e a aceitação dos ideais e costumes da sua sociedade” e “preservar e fortalecer 

o bem-estar dos que estão próximos nas interações cotidianas” tiveram forte menção 

durante as entrevistas com indivíduos que justificaram sua escolha pelo Spoleto pensando 

no bem das suas famílias: 

Preciso encontrar um tempo para ter um divertimento com minha filha. 
(...) Somos cristãos e para a gente a família é a base de tudo. (...) Muitas 
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vezes é esse momento com a minha família que me motiva para mais 
uma semana de trabalho, para trabalhar melhor e poder proporcionar 
mais coisas para elas. (Entrevistado 8) 

Eles (referindo-se à família) precisam ter menos riscos de doenças. (...) 
Eu cuido deles, eles são meus filhos e eu os amo mais do que tudo. 
(Entrevistado 10) 

No que tange às consequências, destacaram-se: 1) “economizar tempo”, descrito 

como “o tempo que pode ser economizado devido ao rápido atendimento e recebimento 

do prato pronto”; 2) “filhos comerem bem”, definido como “a preocupação dos pais que 

os filhos se alimentem com ingredientes saudáveis que auxiliam na composição de uma 

boa alimentação da criança”; e 3) “filhos se tornarem adultos saudáveis”, demonstrado na 

crença dos entrevistados de que a alimentação no Spoleto possibilita que os filhos se 

alimentem bem, auxiliando no seu desenvolvimento e no seu crescimento para que sejam 

adultos saudáveis: 

Hoje tudo que a gente faz é super corrido. (...) A gente que aproveitar o 
final de semana para se divertir um pouco com a filha, e também é o 
único dia que a gente tem para resolver algumas coisas do dia a dia do 
lar. (Entrevistado 8) 

Alimentação é fundamental para o crescimento deles (...) para serem 
adultos saudáveis. (Entrevistado 10) 

No caso dos atributos, o destaque ficou com “rapidez”, definido como “o curto 

tempo entre o atendimento inicial e o recebimento do prato pronto”. Curiosamente, ele 

foi citado por dois entrevistados, mas com visões opostas.  

No caso, o Entrevistado 7 citou seu desconforto em relação a esse atributo, 

fazendo lembrar o caso do vídeo do Porta dos Fundos, já que a observação remeteu à 

pressa do atendente. Por outro lado, o próprio cliente fez a ressalva de que se trataria de 

uma característica da empresa, algo que é necessário aceitar: 

Eu particularmente só tenho um problema, a rapidez (com) que o cara 
fala... O atendente fala muito rápido, mas aí faz parte da cultura do 
Spoleto mesmo. (Entrevistado 7) 

 

 

Já o Entrevistado 8 enalteceu a velocidade do serviço desse restaurante, 

qualificando-a como algo que lhe é muito conveniente: 

Sempre que a gente precisa de uma opção rápida, hoje a gente está aqui 
muito rápido, eu termino buscando o Spoleto. (Entrevistado 8) 
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O último atributo de destaque identificado foi “atende o paladar dos filhos”, 

definido como “atender o gosto pessoal de alimentação das crianças”: 

Compro porque meus filhos gostam. (...) E aí eles comem bem. 
(Entrevistado 8) 

 

6.3 A COPRODUÇÃO PELA ÓTICA DOS ENTREVISTADOS 

A possibilidade de haver a coprodução do serviço por parte do cliente, situação 

em que ele participa do processo de criação daquilo que está adquirindo, pode levá-lo à 

obtenção de valor por meio da cocriação (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a,b; 

LUSCH; VARGO; O´BRIEN, 2007; SPOHRER; MAGLIO, 2008; VARGO; MAGLIO; 

AKAKA, 2008).  

A utilização desse recurso é evidente no Spoleto, dada sua proposta comercial de 

oferecer qualidade e sabor em pratos preparados com ingredientes frescos e no momento 

do consumo, com um diferencial único nas praças de alimentação em que atua 

representado pela possibilidade de personalização do cliente. Sua publicidade enfatiza 

esse recurso, ao indicar a possibilidade de personalização das refeições – “Imagina um 

restaurante com sabores sensacionais, em que você pode preparar tudo do seu jeito?” 

(SPOLETO, 2017a) – chegando mesmo a reforçar, numa clara licença insano-

mercadológica, que essa personalização pode chegar às raias do inimaginável (ver Figura 

15). 

 

 
 
Figura 15 – Peça publicitária Spoleto 
Fonte: Fonte: Spoleto (2017a). 
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Os esforços da marca em construir uma relação única com o cliente, pautada na 

coprodução, trazendo uma experiência exclusiva na praça de alimentação, com o 

indivíduo se sentindo não apenas um consumidor, mas um chef de cozinha que pode criar 

seus pratos e montar sua receita, foi refletido nos clientes e mencionado nas entrevistas 

por meio de diversos qualificativos: “fácil de personalizar”, “prato personalizado”, “poder 

de escolha”, “quanto mais personalizado melhor”, “dinâmico”, “variedade”, “não 

repetitivo”, “praticidade”:  

Gosto de massa por que é fácil de personalizar. (...) Aqui posso escolher 
os ingredientes de que eu gosto (...) e fazer uma combinação 
interessante. Às vezes determinadas associações de ingredientes dão 
um sabor diferente. (Entrevistado 2) 

O prato é personalizado, você não fica refém de pegar algumas coisas 
em quantidades que você não quer ou algum tipo de comida de que você 
não gosta tanto. Quanto mais personalizado melhor, mais adequado ao 
meu gosto. (Entrevistado 4) 

Sempre que eu venho no shopping procuro comer no Spoleto. (...) Esse 
modelo (de coprodução) é bem dinâmico, você pode escolher 
exatamente o que você vai comer. (...) Nos outros restaurantes a comida 
já vem pronta, vem montada, e no Spoleto você pode montar o prato e 
colocar o que você quiser. (Entrevistado 5) 

Eu vim consumir no Spoleto por conta da variedade, não fica repetitivo 
(...) Posso adaptar ao meu gosto. (...) Quando eu venho no shopping já 
venho com intenção de almoçar no Spoleto por causa disso. 
(Entrevistado 6) 

O Spoleto para mim é referência de massa. (...) Você selecionar cada 
ingrediente que vai comer é muito prático, isso é praticidade (...) Você 
pode escolher diversos sabores para você aproveitar essa comida. 
(Entrevistado 7) 

É interessante salientar o ocorrido no caso do Entrevistado 8, que teve o maior 

tempo de entrevista total, de 8 minutos e 39 segundos, conforme indicado na seção 3.3.1 

dessa dissertação. Ao mencionar seu interesse na coprodução seu comportamento se 

alterou, com sua fala se tornando mais rápida e mais animada, além de ter havido alteração 

em sua linguagem corporal, com aumento de gesticulação: 

Se eu venho no shopping na parte da tarde, a primeira coisa que me vem 
na cabeça é comer uma massinha do Spoleto. (...) Eu gosto dessa opção 
de escolher, a grande realidade é que na maioria das vezes eu escolho 
sempre as mesmas coisas e a mesma massa. (...) Mas essa opção de 
escolher parece que dá tipo um poder para a gente, para falar assim: “Eu 
estou preparando o meu prato”. Não que eu esteja em um self service, 
no self service eu mesmo posso pegar, mas tem alguém preparando um 
prato que eu estou escolhendo quando eu vou comer. Eu 
particularmente sou um desastre na cozinha, então, se eu posso escolher 
alguma forma para poder elaborar o meu prato, eu acho muito 
interessante, eu me sinto cozinhando um pouco. (Entrevistado 8) 
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Ficou evidente, nesse discurso, que poder escolher os ingredientes do prato é 

importante mesmo que o exercício desse poder permaneça latente (“a grande realidade é 

que na maioria das vezes eu escolho sempre as mesmas coisas e a mesma massa”). Pode-

se interpretar que esse poder de escolha “empodera” o cliente e, como já dito na seção 

5.1, por conseguinte o leva a um patamar experiencial (“eu me sinto cozinhando um 

pouco”).  

Além disso, vale notar o refinamento do raciocínio desse cliente, plenamente 

alinhado com o princípio da coprodução e da cocriação de valor, quando ele traça um 

paralelo entre o Spoleto e restaurantes self service. Se, nesse último, ao comensal é dado 

o poder de escolher, a grande vantagem do Spoleto é que “tem alguém preparando um 

prato que eu estou escolhendo quando eu vou comer”.  

Por esse ponto de vista, há uma grande diferença entre escolher dentre uma 

variedade de alimentos prontos (como no self service) e indicar os componentes 

preferidos e ver o preparo ocorrer na sua frente (como no Spoleto). No segundo caso, o 

cliente está no epicentro de um processo produtivo em tempo real, suas escolhas são 

seguidas à risca, e, ao final, o prato se revela como que de sua autoria, num claro resultado 

de coprodução que pode ser capaz de trazer valor ao cliente, atento à qualidade dos 

ingredientes como o faria se estivesse à frente do fogão. Em outras palavras, a cocriação 

de valor se materializa junto ao cliente quando ele próprio influencia nos bens e serviços 

adquiridos e consumidos, passando a perceber e a vivenciar experiências que se tornam a 

base da criação de um valor único para si (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a, 

2004b): 

Eles (o Spoleto) têm que seguir mais o padrão daqui (Loja Shopping 

Via Parque – Modelo Minha Cozinha Italiana) nas outras lojas, 
principalmente em relação ao molho e ao queijo ralado, que aqui é 
fresco e ralado na hora. (Entrevistado 4) 

Finalmente a importância que o cliente do Spoleto dá a sua participação na 

produção do prato e ao poder de escolha ficou reforçada quando alguns entrevistados 

reclamaram da alteração trazida pelo modelo Minha Cozinha Italiana ao restaurante em 

que a pesquisa foi efetuada, no sentido de limitar a seis ingredientes para integrar o prato, 

contra os oito ingredientes do modelo tradicional do Spoleto: 

Percebi que houve uma redução na quantidade de ingredientes, não 
gostei disso. (Entrevistado 1) 
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No outro modelo (do Spoleto) tinha mais opções de ingredientes. 
Embora tenha ingredientes novos, tem outros que não estão mais. Quero 
que volte o molho funghi. (Entrevistado 2) 

Esse Spoleto é diferente dos outros, eu não gostei muito desse aqui, 
você tem menos opções para escolher. (Entrevistado 8) 

 

6.4 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

O fato de o cliente do Spoleto ter plena consciência do diferencial em termos de 

valor trazido para si pela sua coprodução no momento do preparo da refeição parece assaz 

congruente com o valor pessoal “realização” atingido nesse consumo, enquanto êxito 

pessoal decorrente da demonstração de competência segundo padrões sociais.  

Na pesquisa foi possível identificar que o valor “realização” é alcançado com 

diferentes fins pelos entrevistados: enquanto alguns deles relacionam a realização a algo 

material, à possibilidade de adquirir mais bens, outros entendem como “realização” 

aproveitar os momentos da vida, atingir desejos pessoais, realizar viagens, viver bem com 

a família.  

Os clientes do Spoleto demonstraram sentirem-se em vantagem por dois lados: o 

sistema de coprodução lhe é benéfico porque eles escolhem o que querem comer; e eles 

veem, em tempo real, a produção do seu prato, o que lhes sinaliza segurança. Isso lhes 

garante não só que o resultado final esteja completamente de acordo com suas 

expectativas, como também lhes dá a sensação de estar garantindo o melhor para si pelo 

lado da benignidade à saúde, fenômeno que lhes dá a sensação de estarem sendo 

responsáveis não só consigo mesmos, como também em relação a seus entes queridos, 

mormente filhos. 

Esta cadeia de fenômenos identificados no Spoleto se encaixa à perfeição na teoria 

da cocriação de valor, sabendo-se que a proposta de valor sugerida pela marca se dá por 

meio de processo particular de cocriação de valor pela via da coprodução dos pratos de 

forma que atenda exatamente os desejos do cliente, propiciando o alcance de valores 

pessoais. 

Isso se dá de forma fenomenológica e única, já que remete muito mais a um 

conceito experiencial, estando relacionada muito mais à experiência do cliente e à 

sensação de se sentir cozinhando no Spoleto do que ao serviço e ao prato que será 

consumido em si. E que traz desdobramentos perfeitamente alinhados à LDS no que tange 
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à relação dos atores econômicos e sociais, transcendentes à clássica estrutura dual cliente-

provedor envolvidos na criação de valor enquanto atores partícipes – muitas vezes 

indiretamente – do processo de criação de valor (LUSCH; VARGO, 2014). Isso porque 

a LDS, ao enfocar a criação colaborativa de valor, remete aos aspectos experimentais que 

cercam esse fenômeno: o valor deixa de ser algo criado apenas pela empresa, passando a 

vigorar a cocriação das experiências “por meio da interação dessa última com os clientes, 

determinada pela avaliação positiva da experiência em um momento particular ou durante 

um encontro específico” (AKAKA; VARGO; SCHAU, 2015, p. 208-9). 

A cocriação de valor foi ressaltada quando os clientes entrevistados deixaram 

claro que percebem benefício pessoal ao frequentarem o Spoleto, alguns deles inclusive 

percebendo uma economia que pode culminar na realização pessoal por meio de diversos 

diferentes objetivos – por exemplo, viajar, estudar, adquirir bens. Isso reforça a tendência 

a esses atores, envolvidos em sistema complexo de trocas entre si, cocriarem valor, ao 

mesmo tempo em que, conjuntamente, cliente e marca possibilitam que o termo “valor” 

alcance seus significados individual e coletivo (VARGO; LUSCH, 2011). 

Este fenômeno, por sinal, remete a Bagozzi (1974, p. 78), que, já há quatro 

décadas, indicava que Marketing nada mais seria do que um sistema comportamental 

organizado de troca, um “grupo de atores sociais, seus relacionamentos um com o outro, 

e as variáveis endógenas e exógenas afetando o comportamento dos atores sociais nesses 

relacionamentos”. 

Assim, entende-se que foi atingida a contribuição acadêmica originalmente 

pretendida por esta dissertação, ao se ligar a teoria de cocriação de valor em serviços ao 

construto valores pessoais. 

Pelo lado gerencial, o resultado dessa pesquisa deve ser olhado com atenção pelo 

Grupo Trigo, cujo slogan “Democratização da Boa Culinária Italiana no Mundo” remete 

à utilização de ingredientes frescos, de boa procedência e que contam a história da cozinha 

italiana, em busca de elevado padrão de qualidade (SPOLETO, 2017b).  

Isso porque as técnicas utilizadas nas entrevistas foram capazes de mostrar que, 

embora reconheçam as diversas qualidades que destacam a marca em relação aos 

concorrentes, os consumidores ressaltam a importância de estarem coproduzindo seu 

prato e de adptarem seu alimento ao seu paladar, chegando mesmo às portas da 
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experiência fenomenológica de se sentirem cozinhando, vendo-se no papel de chefs de 

cozinha.  

Portanto, o Spoleto poderia ousar um pouco mais em seu slogan e em suas peças 

publicitárias, explorando o sentimento que os próprios clientes manifestam quando do 

consumo dos produtos da marca, como citado pelo Entrevistado 8: “Eu particularmente 

sou um desastre na cozinha, então, se eu posso escolher alguma forma para poder elaborar 

o meu prato, eu acho muito interessante, eu me sinto cozinhando um pouco” (Entrevistado 

8). 

Uma segunda contribuição gerencial vem da (única) observação obtida em campo, 

quanto ao desconforto sentido pelo Entrevistado 7 quando instado a acompanhar o ritmo 

acelerado da fala do atendente do restaurante.  

De fato, encontrar o equilíbrio entre a velocidade exigida pelo tipo de restaurante 

fast casual e os ritmos pessoais de cada cliente pode ser tarefa inglória. Contudo, fica a 

sugestão para o Spoleto treinar seus atendentes de modo a calibrarem seu ritmo conforme 

o fluxo de clientes. Muito provavelmente essa modulação seria benéfica a todos, pois 

tanto ficariam satisfeitos aqueles que desejam velocidade por estarem ali em momentos 

de pico de consumo, como aqueles frequentadores de finais de semana, mais relaxados e 

não raro acompanhados de família e de crianças. 

Futuras pesquisas podem dar seguimento a esta dissertação, por exemplo, 

estudando clientes mulheres, assim como clientes homens de faixas etárias diferentes 

daquela aqui explorada de forma a aprofundar os resultados dessa pesquisa. Estudos 

quantitativos poderiam também ser realizados com amostras capazes de gerar resultados 

generalizáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

REFERÊNCIAS 

AAKER, J. The Malleable Self: The Role of Self-Expression in Persuasion. Journal of 
Marketing Research, v. 34, February, p. 45-57, 1999 

AAKER, J.;  FOURNIER, S.; BRASEL, S. When Good Brands Do Bad. Journal of 
Consumer Research, v. 31, june, p. 1-17, 2004 

ABDALLA, M. M.; OLIVEIRA, L. G. L.; AZEVEDO, C. E. F.; GONZALEZ, R. K. 
Qualidade em pesquisa qualitativa organizacional: Tipos de triangulação como 
alternativa metodológica. Revista de Administração, Ensino e Pesquisa, vol. 19, n.1, 
p. 66-98, 2018.       

AKAKA, M.; VARGO, S.; SCHAU, H. The context of experience. Journal of Service 
Management, vol. 26, n. 2, p. 206-223, 2015 

AGUIAR, L.; TORRES, H.G.; MEIRELLES, R. O consumidor de baixa renda: Varejo 
para a baixa renda. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

AKAKA, M. A.; VARGO, S. L.; LUSCH, R. F. The Complexity of Context: A Service 
Ecosystems Approach for International Marketing. Journal of International 
Marketing, v. 21, n. 4,pp. 1-20, 2013. 

ALAM, I. An exploratory investigation of user involvement in new service development. 
Journal of the Academy of Marketing Science, v. 30, n. 3, p. 250-261, 2002. 

ALMEIDA, F.; SOBRAL, F. O sistema de valores humanos de administradores 
brasileiros: adaptação da escala PVQ para o estudo de valores no Brasil. RAM - 
Revista De Administração Mackenzie, v. 10, n. 3, maio/jun, 2009. 

ALLPORT, G. W. Pattern and growth in personality. New York: Holt, Rinehart 
& Winston, 1961. 

ALONSO, L. S.; MARCHETTI, R. Z. Atributos, benefícios e valores associados ao 
consumo de perfumes de luxo. XXXII Encontro da ANPAD. Anais... Rio de Janeiro (RJ), 
setembro, 2008. 

ALVES. H.; BOOG, M. Comportamento alimentar em moradia estudantil: um 
espaço para promoção da saúde. Rev Saúde Pública, v. 41, n. 2, p. 197-204, 2007 

ANDREU, L.; ANCHEZ, I.; MELE, C. Value co-creation among retailers and 
consumers: new insights into the furniture market. Journal of Retailing and Consumer 
Services, v. 17, n. 4, p. 241-250, 2010. 

ARAUJO, B.; BILSKY, W.; MOREIRA, L. Valores pessoais como antecedentes da 
adaptação transcultural de expatriados. RAM - Revista De Administração 
Mackenzie, v. 13, n. 3, maio/jun, 2012. 

ASSAD, M. M.; ARRUDA, M. C. Consumidor de baixa renda: o modelo de dinâmica do 
processo de compra. ENANPAD, Anais... Salvador: Anpad 2006. 

BAGOZZI, R. Marketing as an organized behavioral system of exchange. Journal of 
Marketing, v. 38, outubro, p. 77-81, 1974 



84 

 

BATESON, J. Why we need services marketing. Division of Research, Graduate 
School of Business Administration, Harvard University, 1979 

BILSKY, W. A estrutura de valores, sua estabilidade para além de instrumentos, 
teorias, idades e culturas. RAM - Revista De Administração Mackenzie, v. 10, n. 
3, maio/jun, 2009. 

BILSKY, W.; JANIK, M.; SCHWARTZ, S. The structural organization of human 
values – Evidence from three rounds of the European Social Survey (ESS). Journal 
of Cross-Cultural Psychology, vol. 42, p. 759-776, 2011. 

BLATTBERG, R. C.; DEIGHTON, J. Manage marketing by the customer equity 
test. Harvard Business Review, v. 74, n. 4, p. 44-136, 1996. 

BOTSCHEN, G.; THELEN, E. M.; PIETERS, R. Using means-end structures for 
benefitsegmentation an application to services. European Journal of Marketing, 
Bradford, v. 33, n. 1-2, p. 38-58, 1999. 

BRAITHWAITE, V.; LAW, H. Structure of human values. Testing the adequacy of the 
Rokeach value survey. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 49, p. 250-
263, 1985. 

CARDOSO SOBRINHO, A. C.; VILAS BOAS, L. H. B.; COELHO, A. M.; COELHO, 
G. Uma Comparação entre as técnicas Hard e Soft Laddering aplicadas à percepção de 
Valor de acadêmicos de Administração em relação a uma Instituição de Ensino Superior 
na cidade de Rio Verde-GO. In: II Encontro De Ensino E Pesquisa Em Administração E 
Contabilidade Da ANPAD (EnEPQ). Anais...Curitiba (PR), novembro,  2009. 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; DA SILVA, R. Metodologia científica. 6. ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

CHAMIE, B. C. Valor para o Shopper na experiência de compra de brinquedos. 
Dissertação (Mestrado emAdministração), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

CHAMIE, B.; IKEDA, A. O Valor para o Cliente no Varejo. BBR Brazilian Business 
Review, v.12, n.2, Mar.- Abr., p. 49-69, 2015 

CHAN, K.; YIM, C.; LAM, S. Is Customer participation in value creation a doubleedged 
sword? evidence from professional financial services across cultures. Journal of 
Marketing, v. 74, n.3, p. 48-64, 2010. 

CHI-FENG, L. Attribute-Consequence-Value Linkages: a new technique for 
understanding customer’s product knowledge. Journal of Targeting, Measurement and 
Analysis for Marketing, v.10, n.4, p.339-352, 2002. 

COSTA, A.; GONÇALVES, E.; RODRIGUES, A.; VILAS BOAS, L. Valores pessoais 
de clientes de serviços de fitness. XIV Semead.Anais... São Paulo (SP), outubro, 2011. 

CRONIN, J. J. Jr; BRADY, M. K; HULT, G. T. M. Assessing the effects of quality, value, 
and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments. 
Journal of Retailing, v. 76, n. 2, p. 193-218, 2000. 

DAMATTA, R. A casa e a rua. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987 



85 

 

DAVIDOV, E.; SCHMIDT, P.; SCHWARTZ, S. Bringing values back in: the 
adequacy of the European Social Survey to measure values in 20 countries. Public 
Opinion Quarterly, v. 72, n.3, 2008. 

DELGADO-BALLESTER, E., MUNUERA-ALEMÁN, J. L. Brand trust in the context 
of consumer loyalty. European Journal of Marketing, v.35, n.11, 2001. 

DIBLEY, A.; BAKER, S. Uncovering the links between brand choice and personal values 
among young british and spanish girls. Journal of Consumer Behaviour, v.1, n.1, p.77-
793, 2001. 

DIEZ GARCIA, R. Representações Sociais da Comida no Meio Urbano: algumas 
considerações para o estudo dos aspectos simbólicos da alimentação. Rev. Cad. Debate, 
v. 2, p.12-24, 1994 

DINO. Segundo Pesquisa 34% dos Brasileiros Gastam com Alimentação Fora do 
Lar. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-pesquisa-34-
dos-brasileiros-gastam-com-alimentacao-fora-do-lar-shtml/>. 28 abr. 2017. Acesso em 
25ago2017. 

ECHEVERRI, P.; SKÅLÉN, P. Co-creation and co-destruction:: A practice-theory based 
study of interactive value formation. Marketing Theory, v. 11, n. 3, p. 351-373, 2011. 

EDGETT, S.; PARKINSON, S. Marketing for service industries - a review. The Service 
Industries Journal, v. 13, n. 3, p. 19–39, 1993. 

ERTIMUR, B. The role of perceived control in co-production. European Advances in 
Consumer Research, v. 8, p. 334-35, 2008. 

ESCUDERO, F.; PRADO, P. Análise das metas do consumidor, uma contribuição, 
metodológica. RAE - Revista de Administração de Empresas, v.7, n.2, Art.22, 2008. 

ETGAR, M. A descriptive Model of the Consumer Co-Production Process. Journal of 
the Academy of Marketing Science, v. 36, n. 1, p. 97-108, 2008. 

EXAME. Porta dos Fundos é Destaque em Cannes. Disponível em: < 

http://exame.abril.com.br/marketing/porta-dos-fundos-e-destaque-em-cannes/>. Acesso 
em 25 de Agosto de 2017. 

FITZSIMMONS, J. A.; FITZSIMMONS, M. J. Administração de Serviços: 
operações, estratégia e tecnologia da informação. 7.ed. Porto Alegre: Bookman, 
2014. 

FLICK, U. Qualidade na Pesquisa Qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009 

FLINT, D. J.; WOODRUFF, R. B.; GARDIAL, S. F. Exploring the phenomenon of 
customers’ desired value change in a business-to-business context. Journal of 
Marketing, v. 66, n. 4, p. 102-117, 2002. 

FOOTE, D.; LAMB, K. Eliciting information about the values of HRM practitioners 
using laddering interviews. Business Ethics: An European Review, v.11, n.3, p.244-
252, julho, 2002. 

FORNELL, C.; JONHSON, M. D.; ANDERSON, E. W.; CHA, J.; BRYANT, B. E. 
The American customer satisfaction index: nature, purpose and findings. Journal of 



86 

 

Marketing, v. 60, n. 4, p. 7-18, 1996. 

GANESAN, S. Determinants of long-term orientation in buyer-seller relationships. Journal 
of Marketing, v. 58, n. 2, 1994. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

GODEY, B.; PEDERZOLI, D.; AIELLO, G.; DONVITO, R.; CHAN, P.; OH, H.; 
SINGH, R.; SKOROBOGATYKH, I. I.; TSUCHIYA, J.; WAITZ, B.  Brand and 
country-of-origin effect on consumers' decision to purchase luxury products. 
Journal of Business Research, v. 65, 2012. 

GORSUCH, R. Rokeach’s approach to value systems and social compassion. 
Review of Religious Research, vol. 11, p. 139- 143, 1970. 

GENGLER, C. E.; MULVEY, M. S.; OGLETHORPE, J. E. A means-end analysis of 
mother’s infant feeding choices. Journal of Public Policy & Marketing, Ann Arbor, v. 
18, n. 2, p. 172-188, Fall 1999. 

GRÖNROOS, C. Service management and marketing. Managing the moments of truth. 
Lexington: Lexington Books, 1990. 

GRÖNROOS, C. Marketing: gerenciamento de serviços. 3.ed. Rio de janeiro: Campus, 
2009. 

GRÖNROOS, C. Service Management and Marketing: Managing the Service Profit 
Logic. 4ª ed. New York: Wiley, 2014. 

GRÖNROOS, C.; GUMMERUS, J. The service revolution and its marketing implications: 

service logic vs service-dominant logic. Journal of Managing Service Quality, v. 24, n. 3, 
p. 206-229, 2014.GRÖNROOS, C.; RAVALD, A. Service as Business Logic: 
Implications for Value Creation and Marketing. Journal of Service Management, v. 22, 
n. 1, p. 5-22, 2011. 

GRÖNROOS, C.; VOIMA, P. Critical service logic: making sense of value creation and 
co-creation. Journal of the Academy of Marketing Science, v. jun. 2012.GRUNERT, 
K.; BECKMANN, S.; SORENSEN, E. Means-end chains and laddering: an inventory of 
problems and an agenda for research. In REYNOLDS, T.; OLSON, J. Understanding 
consumer decision making. The means-end approach to marketing and advertising 
strategy. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2010. 

GRUNERT, K. G.; GRUNERT, S. C. Measuring subjective meaning structures by the 
laddering method: theoretical considerations and methodological problems. 
International Journal of Research in Marketing, v. 12, n. 3, p. 209-225, 1995.  

GRUNERT, K.; SORENSEN, E.; JOHANSEN, L.; NIELSEN, N. Analysing food choice 
from a means-end perspective. European Advances in Consumer Research, v. 2, pp. 
366-71. 

GUMMESSON, E. Exit Services Marketing – Enter Service Marketing. The Journal of 
Consumer Behaviour, v. 6, n. 2, p. 113-141, 2007 



87 

 

GUMMESSON, E.; LUSCH, R.; VARGO, S. Transitioning from service management to 
service‐dominant logic: Observations and recommendations. International Journal of 
Quality and Service Sciences, v. 2, n. 1, pp.8-22, 2010,   

GUTMAN, J. A. A means-end model for facilitating analyses of product markets based 
on consumer judgement. Advances in Consumer Research, v. 8, p. 116-121, 1981. 

GUTMAN, J. A means-end chain model based on consumer categorization process. 
Journal of Marketing, v. 46, p. 60-72, 1982. 

HAUMANN, T.; GUNTURKUN, P.; SCHONS, L.; WIEESEKE, J. Engaging 
customers in coproduction processes: how value-enhancing and intensity-reduction 
communication strategies mitigate the negative effects of co-production intensity. 
Journal of Marketing, v. 79, n. 6, p. 17-33, 2015.. 

HITLIN, S.; PILIAVIN, J. Values: Reviving a dormant concept. Annual Review of 
Sociology, v. 30, p. 359-393, 2004. 

HOLBROOK, M. B. Introduction to consumer value.. Consumer value: a 
framework for analysis and research. New York: Routledge, In M. B. Holbrook 
Ed., 1999. 

HUNT, D; ONETO, S. G; VARCA, P. Satisfaction in the contexto of customer co-
production. In: DAHL, D. W; JOHAR, G. V; van OSSELAER, S. M. J. (Ed) 
Advances in Consumer Research, v. 38. Duluth, MN: Association for Consumer 
Research, 2010. 

IBGE, Projeções e Estimativas da População do Brasil e das Unidades da Federação. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. Acesso em 25 de 
Agosto de 2017. 

IKEDA, A.; CAMPOMAR, M.; CHAMIE, B. Laddering: revelando a coleta e 
interpretação dos dados. Revista Brasileira de Marketing – ReMark, Edição 
Especial, v.13, n.4.p.49-66, Set. 2014. 

IWAI, T. Orientação de valor social, sistema de valores e comportamento 
cooperativo: um estudo experimental. RAM - Revista De Administração 
Mackenzie, v. 17, n. 1, jan/fev, 2016. 

JARGON, J. Fast Food Aspires to 'Fast Casual'. The Wall Street Journal, 10 out 
2012. Disponível em < 

https://www.wsj.com/articles/SB1000087239639044465780457804865177366916
8> Acesso em 2 fev 2018 

KAHLE, L. R.; BEATTY, S. E.; HOMER, P. Alternative measurement approaches 
to consumer values: the list of values (LOV) and values and life style (VALS). 
Journal of Consumer Research, v.13, n.3, 1986.  

KARABABA, E.; KJELDGAARD, D. Value in marketing: Toward sociocultural 
perspectives. Marketing Theory, vol. 14, n. 1, p. 119–127, 2014 

KASTANAKIS, M. N.; BALABANIS, G. Between the mass and the class: 
antecedents of the “bandwagon” luxury consumption behavior. Journal of Business 
Research, v. 65, 2012. 



88 

 

KEATS, D.; KEATS, J. Review of the nature of human values by M. Rokeach. 
Australian Journal of Psychology, vol. 26, p. 164-165, 1974. 

KELLY, G. The psychology of personal constructs. New York: Norton & Co, 1955. 

KIM, K. H.; KO, E.; XU, B.; HAN, Y. Increasing customer equity of luxury fashion 
brands through nurturing consumer attitude. Journal of Business Research, v. 65, 
2012. 

KITWOOD, T.; SMITHERS, A. Measurement of human values: An appraisal of the 
work of Milton Rokeach. Educational Research, vol. 17, p. 175-179, 1975 

LADHARI, R. The effect of consumption emotions on satisfaction and word-of-
mouth communications. Psychology & Marketing, v. 24, n. 12, p. 1085-1108, 2007. 

LEÃO, A. L. M. S.; MELLO, S. C. B. Mensurando customer value através do método 
‘laddering’: uma proposta de aplicação da técnica para o ambiente virtual. XXV Encontro 
da ANPAD (EnANPAD). Anais... Campinas (SP), setembro, 2001. 

LEFÈBVRE, I; PLÉ, L. Emergence of value co-destruction in B2B context. In: 
GUMMESSON, E.; MELE, C.; POLESE, F. (eds). Service dominant logic, network 
and systems theory and service science: Integrating three perspectives for a new service 
agenda. Napoli: Giannini (2011) 

LEVY, Y. Assessing the Value of E-Learning Systems. USA: Information Science 
Publishing, 2006. 

LEVY, S.; GUTTMAN, L. Values and attitudes of Israeli high school youth. 
Jerusalem: Israel Institute of Applied Social Research, 1974. 

LIN, C. F. Attribute-consequence-value linkages: a new technique for understanding 
customer’s product knowledge. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for 
Marketing, London, v. 10, n. 4, p. 339- 352, June 2002. 

LINDSTROM, M. Brandsense: Segredos sensoriais por trás das coisas que 
compramos. Porto Alegre: Bookman, 2011.  

LINTULA, J.; TUUNANEN, T.; SALO, M. Conceptualizing the Value Co-Destruction 
Process for Service Systems: Literature Review and Synthesis. Proceedings of the 50th 
Hawaii International Conference on System Sciences, 2017  

LIVRAMENTO, M.; HOR-MEYLL, L. F.; PESSÔA, L. Valores que motivam mulheres 
de baixa renda a comprar produtos de beleza. Ram Rev. Adm. Mackenzie, v. 14, n. 1, 
já/fev, 2013. 

LYNN, R. Review of the nature of human values by M. Rokeach. British Journal 
of Psychology, vol. 65, p. 453-460, 1974 

LUSCH, R.; VARGO, S. L. (Editors). The Service-Dominant Logic of Marketing: 
Dialog, Debate, and Directions. New York: M. E. Sharpe, 2006. 

LUSCH, R.; VARGO, S. L. Service-Dominant Logic. Premises, Perspectives, 
Possibilities. Cambridge: Cambridge University Press, 2014 



89 

 

LUSCH, R.F.; VARGO, S.L.; O’BRIEN, M. Competing through service: insights from 
service-dominant logic. Journal of Retailing, v. 83, n. 1, p. 5–18, 2007. 

MACEDO, J. A. C. Marcas regionais de alimentos: a relação de valor do consumidor 
como determinante de compra. Dissertação (Mestrado em Administração). 
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2009 

MAFFEZZOLLI, E. C. F.; PRADO, P. H. M. Identificação com a marca: proposição de 
um instrumento de medida. READ – Revista Eletrônica de Administração de Porto 
Alegre, v. 76, n.3, set/dez, 2013. 

MANGOLD, W.; MILES, S.The Employee Brand: Is Yours an All Star? Business 
Horizons, v. 50, n. 5, p. 423-433, 2007 

MARCOS-CUEVAS, J.; PRIOR, D.D.; ENZ, M.G. Value Co-Destruction in Complex 
B2B Relations: Conceptualization and Mechanisms. In: KUBACKI, K. (eds) Ideas in 
Marketing: Finding the New and Polishing the Old. Developments in Marketing 
Science. Proceedings of the Academy of Marketing Science, Springer, Cham, 2015 

MARTINS, G. de A.; THEÓPHILO, C. R. Metodologia da investigação científica para 
ciências sociais aplicadas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MASLOW, A. H. New knowledge in human values. New York: Harper, 1959. 

MAZAHERI, E.; RICHARD, M. O.; LAROCHE, M.; UELTSCHY, L. C.; The 
influence of culture, emotions, intangibility, and atmospheric cues on Online 
behavior. Journal of Business Research, v. 255, n. 67, 2014. 

MELLO, S.; LEÃO, A. Uma revisão crítica sobre o uso de diferentes conceitos de 
valor no marketing. Revista de Administração Contemporânea Eletrônica, v. 2, 
n. 1, jan/abril, 2008.  

MICHEL, M. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São Paulo: 
Atlas, 2011. 

MILES, S.; MANGOLD, W. A Conceptualization of the Employee Branding 
Process. Journal of Relationship Marketing, v. 3, n. 2/3, p. 65-87, 2004. 

MILES, S.; MANGOLD, W. Positioning Southwest Airlines Through Employee 
Branding. Business Horizons, v. 48, n. 6, p. 535-545, 2005 

MILES, S.; MANGOLD, W. Growing the Employee Brand at ASI: A Case Study. 
Journal of Leadership and Organizational Studies, v. 14, n. 1, p. 77-85, 2007 

MORAIS, F.; SANTOS, J. Refinando os conceitos de cocriação e coprodução: resultados 
de uma crítica da literatura. E&G Economia e Gestão, vol. 15, n. 40, p. 224-250, 2015. 

MOREIRA, A.; DOMENICO, S. Valores pessoais e de sentido de vida: um estudo 
com participantes de programa de mobilização social. Revista de Administração 
FACES Journal, v. 14, n. 1, jan/mar, 2015. 

MORRIS, C. W. Varieties of human value. Chicago: University of Chicago Press, 
1956. 



90 

 

MOTTA, P. C.; CASARIN, T. How low-income consumers increase the amount of food 
to share with more. Global Conference on Business & Economics, 6. Boston: Harvard 
University, 2006.  

NAMBISAN, S. Designing virtual customer environments for new product development: 
toward a theory. Academy of Management Review, v. 27, n. 3, 2002. 

NEUHOFER, B. Value Co-Creation and Co-Destruction in Connected Tourist 
Experiences. In: INVERSINI, A.; SCHEGG, R. (eds). Information and 
Communication Technologies in Tourism 2016. Bilbao: Springer Verlag, p. 779-792, 
2016 

NIADA, A.; BAPTISTA, P. Hierarquia de metas do consumidor para diferentes níveis de 
autoconexão com a marca: um estudo sobre a relação dos corredores de rua com a marca 
de seu tênis de corrida. RAM, Rev. Adm. Mackenzie, v. 14, n. 5, p. 140-176, 2013 

OLIVEIRA, T.; IKEDA, A. O conceito de valor para o cliente: definições e 
implicações gerenciais em marketing. Revista Eletrônica de Gestão 
Organizacional, v. 3, n. 1, jan/abril, 2005. 

PAIVA Jr., F.; LEÃO, A.; MELLO, S. Validade e Confiabilidade na Pesquisa Qualitativa 
em Administração. Revista de Ciências da Administração, v.  13, n. 31, p. 190-209, 
set/dez., 2011 

PAYNE, A.F.; STORBACKA, K.; FROW, P. Managing the co-creation of value. 
Journal of the Academy of Marketing Science, v. 36, n. 1, p. 83–96, 2008 

PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, V. A.; BERRY, L. L. A conceptual modelo f 
servicy quality and its implications for future research. Journal of Marketing, v. 49, 
p. 41-50, 1985.   

PEPPER, S. C. The sources of value. Berkeley: University of California Press, 1958. 

PERKINS, W. S.; REYNOLDS, T. The explanatory power of values in preference 
judgments: validation of the means-end perspective. Advances in Consumer 
Research, v. 15, p. 26-122, 1988. 

PINESE, H.; MORIGUCHI, S. Os valores pessoais que orientam o comportamento 
de jovens universitários como investidores da bolsa. V Encontro de Marketing da 
ANPAD. Anais… Curitiba (PR), maio, 2012. 

PLÉ, L., CÁCERES, R.C., Not always co-creation: introducing interactional 
codestruction of value in service-dominant logic. The Journal of Services Marketing, 
v. 24, n. 6, p. 430–437, 2010. 

POCHMANN, M. O emprego na globalização: a nova divisão internacional do 
trabalho e os caminhos que o Brasil escolheu. 4.ed. São Paulo: Boitempo, 2012. 

PORTA DOS FUNDOS, Sobre o Porta. Disponível em: < 

https://www.portadosfundos.com.br/sobre/>. Acesso em 25 de Agosto de 2017. 

PRAHALAD, C. K.; RAMASWAMY, V. Co-creation Experiences: The Next Practice in 
Value Creation. Journal of Interactive Marketing, v. 18, n. 3, 2004a. 



91 

 

PRAHALAD, C.K.; RAMASWAMY, V. The Future of Competition: Co-creating 
Unique Value with Customers. Harvard Business School Press, Boston, MA, 2004b. 

PUZAKOVA, M.; KWAK, H.; ROCERETO, J.F. Pushing the envelope of brand and 
personality: antecedents and moderators of anthropomorphized brands. Adv. 
Consum. Res. V. 36, p. 413–420, 2009 

RATHMELL, J. Marketing in the service sector. Cambridge, MA: Winthrop, 1974. 

REYNOLDS, T.; DETHLOFF, C.; WESTBERG, S. Advancements in laddering. In 
REYNOLDS, T.; OLSON, J. Understanding consumer decision making. The means-
end approach to marketing and advertising strategy. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc., Publishers, 2010. 

REYNOLDS, T.; GUTMAN, J. Laddering, method, analysis, and interpretation. 
Journal of Advertising Research, v. 28, n. 1, p. 11-31, 1988. 

REYNOLDS, T.; OLSON, J. Understanding consumer decision making. The means-
end approach to marketing and advertising strategy. Mahwah (NJ): Lawrence 
Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2010 

ROCHA, E. Clientes e Brasileiros. Notas para um estudo da cultura do Banco do Brasil. 
Mímeo, 1995. 

ROCHA, A.; SILVA, J. F. Consumo na base da pirâmide: estudos brasileiros. Rio de 
Janeiro: Mauad, 2009. 

ROHAN, M. A Rose by Any Name? The values construct. Personality and Social 
Psychology Review, v. 4, n. 3, 2000. 

ROKEACH, M. Understanding human values: individual and societal. New York: 
The Free Press, 1979. 

ROKEACH, M. The nature of human values. New York: Free Press, 1973. 

RUST, R. T.; ZEITHAML, V.; LEMON, K. N. O valor do cliente: customer 
equity: o modelo que está reformulando a estratégia corporativa. Porto Alegre: 
Bookman, 2001. 

SANTOS, E. I.; CARVALHO I. C. S.; BARRETO, R. C. S. Pobreza multidimensional 
no estado da Bahia: uma análise espacial a partir dos censos de 2000 e 2010. RAP – 
Revista de Administração Pública, v. 51, n.2, mar/abr, 2017. 

SCHAEFERS, T. Exploring carsharing usage motives: a hierarchical means-end chain 
analysis. Transportation Research, part A 47, p.69-77, 2013. 

SCHORR, A.; HOR-MEYLL, L.; PESSÔA, L. Motivações para comprar objetos de luxo: 
bolsas LV. Pretexto, v. 13, n. 3, jul/set, 2013. 

SCHWARTZ, S. Universals in the content and structure of values: Theory and 
empirical tests in 20 countries. In M. Zanna (Ed.), Advances in experimental social 
psychology, vol. 25, p. 1-65. New York: Academic Press, 1992. 

SCHWARTZ, S. Les valeurs de base de la personne: Théorie, mesures et 
applications. Revue Française de Sociologie, vol. 47, p. 249-288, 2006a. 



92 

 

SCHWARTZ, S. Value orientations: Measurement, antecedents and consequences 
across nations. In Jowell, R., Roberts, C., Fitzgerald, R. & Eva, G. (Eds.) Measuring 
attitudes cross-nationally - lessons from the European Social Survey, p.169-203. 
London, UK: Sage, 2006b. 

SCHWARTZ, S. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online 
Readings in Psychology and Culture, vol. 2, n. 1, 2012. 

SHOSTACK, G. Breaking free from product marketing. Journal of Marketing, v. 44, p. 
73-80, 1977. 

SILVA, H. M. R.; PARENTE, J. G.; KATO, H. T. Segmentação da baixa renda 
baseado no orçamento familiar. Revista de Administração FACES Journal, v. 8, 
n. 4, out/nov, 2009. 

SILVERMAN, D. Interpretação de Dados Qualitativos: métodos para a análise de 
entrevistas, textos e interpretações. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

SIRGY, M.J. Self-concept in consumer behavior: a critical review. J. Consum.  Res., 
p. 287–300, 1982 

SMITH, A. The value co-destruction process: a customer resource perspective. 
European Journal of Marketing, v. 47, n. 11/12,  pp. 1889 – 1909, 2013 

SMITH, M. B. Personal values in the study of lives. The study of lives: Estays on 
personality in honor of Henry A. Murray. New Fork: Atherton, In R. W. White 
ed.  1963. 

SCOTT, W. A. Values and organizations. Chicago: RandMcNally, 1965. 

SOLALINDE, G.; PIZZUTTI, C. O efeito da sinalização de qualidade no contexto 
de serviços. Revista De Administração Contemporânea, v. 18, n.3, maio/jun, 
2014. 

SPOHRER, J.; MAGLIO, P.P. The emergence of service science: toward systematic 
service innovations to accelerate co-creation of value. Production & Operations 
Management, v. 17, n. 3, p. 238–246, 2008. 

SPOLETO. Material Corporativo da Rede de Franquias Spoleto, restrito aos 
funcionários da empresa. 2017a. Acesso em 10 ago 2017 

SPOLETO. <http://www.spoleto.com.br/o-spoleto/#minha-cozinha-italiana>. 
2017b. Acesso em 08 set 2017 

TAMAYO, A. Hierarquia de Valores Transculturais e Brasileiros. Revista 
Psicologia: Teoria e Pesquisa, vol. 23, n. especial, p. 007-015, 2007a. 

TAMAYO, A. Contribuições aos estudos dos valores pessoais, laborais e 
organizacionais. Revista Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 23, n. especial, 2007b. 

TEIXEIRA, M.; SAMBIASE, M; JANIK, M; BILSKY, W. Peculiaridades da 
estrutura de valores básicos dos brasileiros. Revista Psicologia: Organização e 
Trabalho, v. 14, n. 2, abril/jun, 2014. 



93 

 

TROCCOLI, Mapa Hierárquico de Valor: Um tutorial para sua construção manual. 
Teoria e Prática em Administração, v. 6, n. 1, p. 129-150, 2016. 

VALETTE-FLORENCE, P.; RAPACCHI, B. Improvements in means-end chain 
analysis: using graph theory and correspondence analysis. Journal of Advertising 
Research, New York, v. 31, n. 1, p. 30- 45, Feb./March 1991. 

VARGO, S. L.; LUSCH, R. F. Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal 
of Marketing, vol. 68, January, p. 1–17, 2004. 

VARGO, S.L.; LUSCH, R.F. Service-dominant logic: what it is, what it is not, what it 
might be. In: Lusch, R.F., Vargo, S.L. (Eds.), The Service-Dominant Logic of 
Marketing: Dialog, Debate, and Directions. M.E. Sharpe, Armonk, NY, pp. 43–56, 2006. 

VARGO, S. L.; LUSCH, R. F. Service-dominant logic: continuing the evolution. Journal 
of the Academy Marketing Science, vol. 36, p.1–10, 2008a. 

VARGO, S. L.; LUSCH, R. F.  Why service? Journal of the Academy Marketing 
Science, vol. 36, p. 25–38, 2008b. 

VARGO, S. L.; LUSCH, R. F. It’s all B2B and beyond…: toward a systems perspective 
of the market. Industrial Marketing Management, vol. 40, n. 2, 181–187, 2011. 

VARGO, S. L.; LUSCH, R. F. Institutions and axioms: an extension and update of 
service-dominant logic. Journal of the Academy Marketing Science, vol. 44, p. 5–23, 
2016 

VARGO, S.L.; MAGLIO, P.P.; AKAKA, M.A. On value and value co-creation: a service 
systems and service logic perspective. European Management Journal, v. 26, n. 3, p. 
145–152, 2008. 

VARGO, S. L.; MORGAN, F. W. Services in Society and Academic Thought: An 
Historical Analysis. Journal of Macromarketing, v. 25, n. 1, p.42-53, 2005 

VELUDO-DE-OLIVEIRA, T. M.; IKEDA, A. A. Usos e Limitações do método 
Laddering. Revista de Administração Mackenzie. v. 5, n. 1, p. 197-222, 2004. 

VELUDO-DE-OLIVEIRA, T. M.; IKEDA, A. Laddering em pesquisa de Marketing. 
Cadernos Ebape.br, v.6, n.1, Março 2008. 

VERGARA, S. C. Projetos e relatório de pesquisa em administração. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2005. 

VIANA, L.; SILVA, C.; VIEIRA, K.; VIANA, M.; VILAS BOAS, L. Valores Pessoais 
Envolvidos na Escolha de um Curso Superior: Análise Utilizando a Abordagem Meio-
Fim. Rev. Adm. UFSM, Santa Maria, v. 7, n. 2, p. 315-331, 2014 

VILAS BOAS, L.; BUENO, J.; OLIVEIRA, L.; SIQUEIRA, W. Comportamento do 
consumidor sob a ótica da teoria meios-fim: um estudo sobre os valores pessoais dos 
discentes do curso de especialização em gestão pública. V Encontro de Marketing da 
ANPAD (EMA). Anais…Curitiba (PR), agosto, 2012. 

VRIENS, M.; HOFSTEDE, F. T. Linking attributes benefits, and consumer values. 
Journal of Marketing Research, Chicago, v. 12, n. 3, p. 4-10, 2000. 



94 

 

WEDEL, M.; KAMAKURA, W. Market Segmentation: Conceptual and 
Methodological Foundations. Norwell, MA: Kluwer, 2003. 

WESTBROOK, R. A. Product/consumption-based affective responses and 
postpurchase procestes. Journal of Marketing Research, v. 24, n. 3, p. 258-270, 
1987. 

WILDAU, G. China services sector key to growth. Financial Times, 2015. 
Disponível em https://www.ft.com/content/0f6f0018-9817-11e5-bdda-
9f13f99fa654. Acesso em 30 abr 2017. 

WILLIAMS, R. M. J. International encyclopedia of the social sciences. values. 
New Fork: Macmillan, In E. Sills Ed. 1968. 

WOODRUFF, R. B. Customer value: the next source for competitive advantage. 
Journal of the Academy of Marketing Science, v.25, n. 2, p. 53-139, 1997. 

WOODRUFF, R. B.; GARDIAL, S. F. Know your customer: new approaches to 
understanding customer value and satisfaction. Malden: Blackwell Business, 
1996. 

ZEITHAML, V. A. Consumer perceptions of price, quality and value: a means-end 
model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, v. 52, n. 3, p. 2-22, 1988. 

ZEITHAML, V. A.; BITNER, M. J.; GREMLER, D. D. Marketing de Serviços: a 
empresa com foco no cliente. 6.ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, V.; BERRY, L. A Conceptual Model of Service 
Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, v. 49, n. 4, p. 
41-50, 1985 

 


