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RESUMO 

A inovação em serviços é um tema que vem crescendo nas últimas décadas, tanto no meio 

acadêmico como na prática dos mercados em expansão. A economia, o mercado e a inovação 

vêm evoluindo historicamente e as organizações vêm buscando se adaptar às novas 

necessidades de consumo e acompanhar a evolução da sociedade globalizada. Essa dinâmica 

está sendo impactada por uma nova visão, que preconiza a importância do serviço como gerador 

efetivo de valor, tendo os bens como meios para a entrega desse valor. Essa visão fundamenta 

a Service-Dominant Logic, cujo corpo de conhecimentos se estrutura em premissas e estabelece 

abordagem específica acerca dos aspectos que compõem e que devem ser considerados para o 

sucesso das organizações, enquanto organizações de serviços. Neste sentido, o objetivo desta 

pesquisa é analisar a aderência e as contribuições da Service-Dominant Logic para a inovação 

em serviços. Para tal, foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo, estruturada em duas 

fases. A primeira identificar, por meio da revisão integrativa da literatura as relações entre a 

Service-Dominant Logic e a inovação em serviços. E a segunda, por meio de entrevista 

semiestruturada em uma empresa prestadoras de serviços de Tecnologia da Informação, de 

forma a identificar na prática da organização, a aplicação das premissas da Service-Dominant 

Logic no contexto da inovação em serviços e as suas contribuições para a organização. Como 

resultado, percebe-se que as premissas da Service-Dominant Logic se fazem presentes nos 

processos e práticas da organização de serviços, especialmente nos processos que levam em 

consideração a participação ativa dos clientes e/ou consumidores como cocriadores dos 

serviços. Outros aspectos da Service-Dominant Logic, como a importância do relacionamento 

estabelecido com cada cliente e a tratativa específica, que leva em conta as particularidades do 

contexto relacionado a cada cliente, são identificados na pesquisa realizada, corroborando para 

a sua importância e contribuição no contexto da inovação em serviços. 

Palavras-chave: Service-Dominant Logic. Inovação. Serviços.   



 

 

ABSTRACT 

 

Service innovation is a theme that has been growing in recent decades, both in academia and in 

the practice of expanding markets. The economy, the market and innovation have been evolving 

historically and organizations have been seeking to adapt to the new consumption needs and 

follow the evolution of the globalized society. This dynamic is being impacted by a new vision, 

which advocates the importance of service as an effective generator of value, with goods as a 

means of delivering that value. This view is the basis for Service-Dominant Logic, whose body 

of knowledge is structured on premises and establishes a specific approach about the aspects 

that compose it and that must be considered for the success of organizations, as service 

organizations. In this sense, the objective of this research is to analyze Service-Dominant 

Logic's adherence and contributions to service innovation. To this end, a qualitative research 

was carried out, structured in two phases. The first is to identify, through an integrative literature 

review, the relationship between Service-Dominant Logic and service innovation. And the 

second, through a semi-structured interview in a company providing Information Technology 

services, in order to identify in the organization's practice, the application of Service-Dominant 

Logic's premises in the context of service innovation and their contributions to the organization. 

As a result, it is noticed that the premises of Service-Dominant Logic are present in the 

processes and practices of the service organization, especially in the processes that take into 

account the active participation of customers and / or consumers as co-creators of the services. 

Other aspects of Service-Dominant Logic, such as the importance of the relationship established 

with each client and the specific approach, which takes into account the particularities of the 

context related to each client, are identified in the research carried out, corroborating its 

importance and contribution in the context innovation in services. 

Keywords: Service-Dominant Logic. Innovation. Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste primeiro capítulo são apresentadas as informações referentes ao tema de 

pesquisa, à contextualização e à problematização, o objetivo geral e os objetivos específicos. O 

capítulo compreende também a justificativa e a delimitação do estudo para a elaboração desta 

dissertação, sua aderência ao Programa de Pós-Graduação de Engenharia e Gestão do 

Conhecimento, da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGEGC) e a estrutura adotada 

para o trabalho.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A inovação tem se destacado como o motor do crescimento empresarial, social e 

econômico em âmbito mundial (TIDD; BESSANT, 2015; LINDHULT et al., 2018). É por meio 

do processo de inovação que surgem novas soluções para o atendimento de necessidades 

conhecidas e novas, além de novas experiências e alternativas para resolução dos problemas 

advindos do mundo contemporâneo e globalizado em que estamos inseridos (TROTT, 2012; 

TIDD; BESSANT, 2015). 

Tradicionalmente, quando se ouve o termo inovação, o pensamento predominante que 

vem à mente está relacionado a novos bens, interpretação esta sustentada pelo viés de produção 

para exportação, ou seja, no qual historicamente associa a produtividade à capacidade de 

exportar, gerar divisas etc. (TROTT, 2012; LUSCH; VARGO, 2006). Entretanto, a inovação 

em serviços vem ganhando destaque tanto no meio empresarial quanto na academia, tendência 

esta que é influenciada pelo crescimento na participação dos serviços no PIB de diversas 

nações, com destaque para aquelas classificadas como de primeiro mundo (MILLS; SNYDER, 

2010; LINDHULT et al., 2018; SMYTH; RAZMDOOST, 2019). 

Nas últimas décadas muitos negócios vivenciaram uma transição do foco na 

manufatura para o foco em serviços, contribuindo assim para a ascensão relativa de serviços na 

economia de muitas nações. Podem ser citadas como exemplos dessa transição, algumas 

empresas de sucesso como a International Business Machines (IBM), a General Electric (GE) 

e a Hewlett Packard (HP), visto que passaram por um forte processo de transformação, bem 

como outras que emergiram, principalmente de base tecnológica, a exemplo do Google, Apple 

e Amazon (PITELIS, 2009). Fato este que levou economias que se baseavam 

predominantemente em manufatura a ver sua configuração alterar-se com a ampliação 
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significativa de negócios que tem como base a prestação de serviço (MILLS; SNYDER, 2010; 

LINDHULT et al., 2018).  

Esse movimento trouxe consigo uma mudança na perspectiva de criação de valor 

dentro das organizações, ampliando o foco na entrega de valor pela perspectiva do cliente 

(PITELIS, 2009). Evoluções tecnológicas, como as telecomunicações e a Internet, 

potencializaram o poder de escolha dos clientes que, por sua vez, tem buscado maior número e 

mais variações de opções para atendimento de suas necessidades.  

Corroborando com a linha de criação de valor, outro movimento relevante que vem 

emergindo na sociedade moderna envolve uma nova geração de consumidores que procuram 

formas alternativas para o atendimento de suas necessidades e desejos, entre elas a substituição 

de opções que até então tinham como base a posse de bens, por alternativas que possuem como 

base o serviço, ou seja, o foco é atendimento da necessidade em detrimento da aquisição de 

bens, ampliando assim as possibilidades aceitáveis de soluções (OKANO; FERNANDES, 

2017). Este movimento tem despertado atenção das organizações no sentido de reverem os seus 

modelos de negócios visando a criação de propostas de ofertas, cujo foco não seja 

predominantemente a entrega de bens, mas principalmente a proposição de benefícios, por meio 

de serviços, que agreguem valor na perspectiva do consumidor (HIDALGO; D'ALVANO, 

2014). Os aspectos que compõem esse contexto se aplicam fortemente às empresas que atuam 

no mercado de tecnologia da informação, especialmente pela velocidade com que a dinâmica 

de transformação ocorre. Além disso, tem-se a tecnologia como componente predominante na 

viabilização de novas e inovadoras formas de prover soluções para novas e diferentes 

necessidades do mercado. 

Para sustentar essa mudança de cenário econômico e contextual-tecnológico, muitas 

organizações estão reavaliando os seus modelos de negócios, buscando entre outros, a 

sobrevivência, mitigação de perdas e a ampliação da base de consumidores. A reavaliação dos 

seus negócios está predominantemente alicerçada em métodos que possuem o propósito de 

promover a inovação, onde o conhecimento, sob diversas perspectivas, é a base para a sua 

promoção, a exemplo dos conhecimentos de mercado e do contexto de produção. Este 

movimento tem fomentado a mudança da perspectiva predominante de agregação de valor do 

processo produtivo para uma visão de fora para dentro, outside-in. Destaca-se ainda que, uma 

vez conhecida a necessidade dos clientes alvo, virtualmente há infinitas possibilidades e atendê-

la, dependendo do conhecimento existente e dos recursos acessíveis, crescendo, desta forma, a 

importância do conhecimento das necessidades efetivas e preferências dos consumidores. 
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Corroborando com este pensamento, historicamente, Levitt (1960) e Gummesson 

(1995), destacam que os clientes não adquirem bens ou serviços, eles compram ofertas que 

prestam serviços e que agregam valor por meio dos bens. Gummesson (1995) ainda destaca que 

a divisão tradicional entre bens e serviços está desatualizada há muito tempo. Segundo ele, não 

se trata de redefinir os serviços e analisá-los na perspectiva do cliente, mas sim numa mudança 

de perspectiva de somente criar bens, para a perspectiva de proposição de soluções e a sua 

utilização pelo cliente, o que constitui o entendimento de utilidade. 

Essa emergência fez com que pesquisadores e mercado ficassem mais atentos à 

temática de serviços, surgindo então pesquisas e novas perspectivas associadas com a produção 

e troca de valor, consequentemente, tendo como base o atendimento das necessidades dos 

clientes (KORHONEN; KAARELA, 2011). 

O dinamismo e simultaneidade como características intrínsecas aos serviços, ampliam 

sensivelmente essa complexa e importante variável da economia, onde se faz necessária a 

utilização de novos mecanismos para agregar valor aos serviços prestados. Vargo e Lusch 

(2004) destacam que é necessária uma nova forma de pensar ofertas, novos modelos de 

processos e desenvolvimento dos serviços que, por consequência, nos levam a novas formas de 

propor valor ao cliente. Os autores propõem formas alternativas e tecem críticas sobre a forma 

pela qual é analisado o valor de uso e de troca por meio de bens, também comumente chamados 

de produtos, ainda que produto seja por definição saída de processo produtivo, não é 

exclusivamente um bem. 

Pela hegemonia da manufatura nos séculos passados, os bens (produtos) eram 

considerados como sendo a solução para algum problema, necessidade e desejo dos potenciais 

clientes. Contudo, com a proposta de Vargo e Lusch (2004), que busca colocar luz sobre a 

hegemonia predominante de bens, a função do produto muda de relevância, tornando-se, 

quando necessário, parte de um sistema para a proposição de soluções. Essa perspectiva 

estabelece novos sistemas com propriedades emergentes onde raramente podem ser reduzidos 

a um único bem. Não raro esses sistemas são formados por redes de parceiros e demais atores 

que promovem propostas de valor pela relação e pelo uso, principalmente, de ativos intangíveis, 

tendo destaque o conhecimento. 

Neste ínterim de transformação, vários autores propõem perspectivas que destacam o 

serviço como elemento foco de análise. Entre eles, Vargo e Lusch (2004) propõem a Service-

Dominant Logic (SDL), cujo foco primordial volta a ser o valor agregado para as partes no 

processo de troca. Isso é habilitado, entre outros pormenores, pela ampliação do protagonismo 
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do cliente, criando como requisito o desenvolvimento de uma relação ativa entre propositor 

(empresa) e o beneficiário (cliente), emergindo assim a cocriação. Os autores rememoram os 

diversos ciclos de evolução do marketing, onde a definição de “valor percebido pelo cliente” 

sofreu múltiplas evoluções. A forma pela qual os clientes se tornam conscientes sobre os 

benefícios dos bens se expandiu. Essa expansão foi proporcionada, principalmente, pela 

capacidade de acesso à informação de diversos atores, disponível de forma compartilhada pela 

Internet. Essa mudança ampliou o poder de escolha dos clientes entre o crescente número de 

potenciais soluções para o atendimento de suas necessidades. Esse movimento faz com que as 

opções baseadas em entrega de valor e mais economicamente eficientes se destaquem, terreno 

este fértil para os arranjos produtivos de serviços.  

Essa dinâmica de mudança faz com que sejam adotados meios diferenciados para 

melhor compreender e agir. A S-D Logic, com a sua forma de apresentar a temática, tem amplo 

potencial para contribuir para a análise e compreensão das relações de troca no processo de 

cocriação de valor. A SDL resgata, questiona e coloca luz sobre o contexto da relação de troca 

e sobre os ativos de produção, incluindo o conhecimento. Ela permite uma compreensão mais 

ampla do processo de criação de valor e um dos seus principais pontos de reflexão é a promoção 

do cliente como um dos protagonistas (VARGO; LUSCH, 2004). 

A S-D Logic propõe que a perspectiva de análise de proposição e geração de valor 

deva adotar uma metaposição, integrando bens e serviços, potencializando assim uma 

configuração contextual mais propícia ao desenvolvimento das organizações e dos clientes, bem 

como do marketing como um todo. Na S-D Logic, a criação de valor é completamente repensada 

em termos de ser inerentemente relacional e aumenta quando as partes envolvidas trabalham 

em conjunto, buscando benefícios mútuos, caracterizando-a como um processo interdependente 

(ABDALA, 2017). 

Assim, os estudos apontam para a necessidade de maior aprofundamento no que tange 

ao tema Inovação em Serviços, ao passo que indicam que a agregação dos princípios da S-D 

Logic podem fomentar a relação entre a empresa e o cliente, podendo inclusive promover 

inovações relevantes. Neste sentido, o presente estudo apresenta a seguinte questão de pesquisa: 

Quais as contribuições da S-D Logic para a inovação em serviços no contexto de empresas 

prestadoras de serviços em tecnologia da informação? 

 

 



19 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Para responder à pergunta de pesquisa, foram estabelecidos o objetivo geral e os 

objetivos específicos.  

1.2.1  Objetivo Geral 

Identificar as contribuições da S-D Logic para a inovação em serviços no contexto de 

empresas prestadoras de serviços em tecnologia da informação. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

a) Identificar as premissas da SDL; 

b) Identificar, com base na literatura, as contribuições da SDL para a 

inovação em serviços; 

c) Identificar, por meio de um estudo empírico em empresa de serviços de 

TI, as contribuições da SDL para a inovação em serviços. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Dados do Banco Mundial mostram que em 2018 atividades produtivas classificadas 

como serviços representaram aproximadamente 65% do Produto Interno Bruto (PIB), de 

maneira global. Já em países do primeiro mundo o percentual é ainda mais expressivo, a 

exemplo dos EUA, onde 76% do seu PIB refere-se ao setor de serviços (ABES, 2019). Assim, 

o tema de Serviços cresce a cada dia e representa um fator igualmente crescente na economia 

do país em geral. Fato este que também é percebido nos estudos acadêmicos (LÉO, 2016; 

WITELL et al., 2016).  

Destaca-se nesse contexto que há fortes indícios de que o futuro deste tema contemple 

estudos que abranjam de forma mais aprofundada a sua teoria e sua aplicabilidade na prática 

(LIAO, 2015). Lusch e Nambisan (2015) destacam que estudos descritivos de como a inovação 

em serviço pode contribuir com o desenvolvimento econômico são de suma importância, visto 

que podem fomentar a teorização sobre diversas áreas do conhecimento além de servir de base 

para novas oportunidades para as economias. Ainda de acordo com Liao (2015) é notória a 
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necessidade de maior aprofundamento e estudos que envolvam inovação em serviços, 

plataformas de serviços e processos de cocriação de valor.  

Quando se trata de cocriação de valor entende-se como indispensável a presença do 

cliente, em função de características como a intangibilidade e sua ocorrência temporal. Assim 

é necessária a junção de outras teorias para compor um campo de pesquisa suficientemente 

vasto, de modo que permita uma compreensão mais adequada acerca do contexto que envolve 

o tema de serviços e, consequentemente, a cocriação de valor. Um dos aspectos que demanda 

estudos mais específicos é o das inter-relações entre as diversas variáveis que compõem o tema 

da inovação em serviços, incluindo a denominada economia colaborativa, a tecnologia da 

informação, a comunicação, bem como a aplicabilidade das premissas preconizados pela S-D 

Logic. 

Nesse sentido, o mercado de tecnologia da informação se apresenta com uma 

composição fortemente sustentada pelos serviços e compreende em Serviço a sua força 

geradora de valor. Para essa pesquisa, foi escolhida uma organização prestadora de serviços de 

tecnologia da informação, tanto pela sua composição essencialmente de serviços, quanto pela 

inerência da inovação à sua atividade essencial.  

 

1.4 ADERÊNCIA DO TEMA AO PPGEGC/UFSC  

  

Esta dissertação possui o objetivo de analisar as contribuições da S-D Logic no processo 

de inovação em serviços no contexto de empresas de serviços em tecnologia da informação. 

Está inserida no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

(PPGEGC/UFSC) que possui como objetivo norteador, o conhecimento (PACHECO et al., 

2011). Pacheco et al. (2011, p. 13) descrevem que o PPGEGC/UFSC comporta "um conjunto 

de visões aparentemente opostas, mas que em um contexto interdisciplinar, se apresentam como 

complementares, abrindo vias para desvelar a complexidade do processo de construção do 

conhecimento". 

Dentro desse contexto, esta pesquisa estabelece um diálogo entre os conceitos de 

inovação em serviços e a S-D Logic, onde perpassa por diversas áreas do conhecimento, a saber, 

administração, marketing, psicologia, entre outras. Essas disciplinas se conectam e tornam a 

pesquisa interdisciplinar (REPKO, 2008).  

A aderência ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

ocorre pela conectividade à linha de pesquisa Inovação e Empreendedorismo, visto ser uma 
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pesquisa empírica, realizada em uma organização prestadora de serviços na área de tecnologia 

da informação. Além disso, os conceitos pesquisados trazem no seu bojo, temas relacionados 

com o processo de criação e compartilhamento do conhecimento (inovação e S-D Logic) em 

busca de uma melhor forma de prestar serviços e, consequentemente, gerar valor para os 

clientes. 

O estudo do tema inovação faz parte do vasto leque de temas de interesse do 

PPGEGC/UFSC. Trata-se de um construto fortemente estudado pelo Núcleo de Estudos em 

Inteligência, Gestão e Tecnologias para Inovação (IGTI). O tema inovação em serviços e a S-

D Logic, também já foram estudados pelo PPGEGC/UFSC, porém em poucos trabalhos, 

conforme apresentado no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Teses e Dissertações do EGC 

Autor Tema/Ano Descrição Tipo 

Manhaes, Mauricio 

Cordeiro. 

A Inovação em Serviços e o 

Processo de Criação do 

Conhecimento: uma proposta 

de método para o design de 

serviço. 2010 

Proposição de um método para a coleta 

de informações qualitativas e geração de 

conhecimento com a participação de uma 

rede de valor determinada. Estes são 

considerados insumos para a proposição 

de novos conceitos e valores, que ocorre 

no início do processo de desenvolvimento 

de novos serviços. 

Dissertação 

Martins Filho, 

Vilson.  

Design Thinking e a Criação 

de Ativos e o Conhecimento 

na Atividade Docente (2016) 

Investigou a construção de práticas 

docentes favoráveis a inovação por uma 

abordagem criativa baseada em Design 

Thinking. 

Tese 

Abdala, Lucas 

Novelino.  

Inovação Sistêmica: modelo 

de Descrição da Lógica 

Complexa de Valor. 2017 

Conceber um modelo de descrição da 

lógica complexa de valor a fim de se 

compreender os aspectos da IS nos seus 

mais variados contextos. 

Tese 

Fonte: Elaborada pela autora, com base no banco de teses e dissertações do EGC. 

 

A temática de S-D Logic faz relação com o desenvolvimento de serviços, mesmo tendo 

originalmente nascida do marketing e trata fortemente da geração de valor no processo 

produtivo, levando em conta o conhecimento e a participação do cliente como fatores 

contribuintes à inovação, amplamente estudada quando se trata de bens, porém ainda 

relativamente pouco analisada dentro da perspectiva dos serviços.  

No EGC alguns pesquisadores (quadro 1) já abordaram os constructos, contudo sob 

diferentes óticas e não concomitantemente. Assim, entende-se que esta pesquisa pode servir de 
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complemento àqueles estudos, uma vez que, por tratar-se de estudo de caso, traz novas 

constatações que podem contribuir para ampliar conhecimentos já estabelecidos até o presente 

momento.  

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

 

Esta pesquisa delimita-se a estudar o processo da inovação de serviços, não 

abrangendo inovações de outras naturezas. Também não consiste foco deste trabalho os outros 

contextos que não de empresas de serviços em tecnologia da informação.  

Quanto à abrangência, a presente pesquisa consiste em estudo estruturado em duas 

etapas, sendo a primeira uma revisão integrativa da literatura e a segunda etapa o levantamento 

de dados primários, aplicado a uma organização de serviços de TI, com abrangência 

internacional e sede em pelo menos quatro estados brasileiros, além de duas unidades em 

diferentes países.  

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta pesquisa é composta por cinco capítulos, de forma que o conhecimento a respeito 

do tema proposto caminhe em direção aos resultados esperados e para o atendimento dos 

objetivos específicos. A estrutura desta pesquisa está representada no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Estrutura da dissertação 

Capítulo Título  Conteúdo 

Capítulo 1 Introdução 

Introdução, contextualização e questão de pesquisa, objetivos 

propostos, justificativa, aderência ao PPGEGC e a estrutura da 

dissertação. 

Capítulo 2 Fundamentação Teórica Referencial teórico acerca dos constructos. 

Capítulo 3 Metodologia Procedimentos metodológicos adotados para a pesquisa. 

Capítulo 4 Análise dos dados Apresentação, análise e interpretação dos dados. 
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Capítulo 5 Conclusão 
Apresentação das conclusões e recomendações de trabalhos 

futuros. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O primeiro capítulo, trata-se deste introdutório, composto pela introdução, 

contextualização e questão de pesquisa, objetivos propostos, bem como a justificativa, além da 

aderência ao PPGEGC/UFSC e à estrutura da dissertação. 

O segundo capítulo aponta para o referencial teórico. Serve de sustentação teórica para 

toda a discussão apresentada no Capítulo 4.  

O terceiro capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para alcançar 

os objetivos da pesquisa.  

O quarto capítulo apresenta a análise dos dados levantados e a análise destes no 

contexto da pesquisa.  

O quinto capítulo trata dos resultados obtidos com este trabalho de pesquisa e sugere 

possíveis trabalhos futuros.  
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2  REVISÃO DA LITERATURA  

 

Este capítulo compreende as definições basilares para o estudo empírico apresentado 

no capítulo 4. Para fundamentar esta pesquisa, realizou-se uma revisão integrativa da literatura, 

conforme Apêndice A. Por meio da revisão da literatura faz-se possível delimitar o campo de 

estudo e avaliar os conhecimentos produzidos cientificamente. Apresentam-se os conceitos de 

inovação, inovação em serviços, S-D Logic e empresa de serviços em tecnologia da informação. 

 

2.1 INOVAÇÃO  

 

Para Okano e Fernandes (2017) o tema inovação apresenta-se como um construto 

crescente nas pesquisas acadêmicas, fato este comprovado por meio do aumento das 

publicações nas bases de dados. Especialmente nos aspectos econômico e tecnológico, o tema 

tem se destacado não somente na academia, como também no meio empresarial. Para Pitelis 

(2009) a inovação é vista como um caminho persuasivo para as organizações criarem valor e 

vantagem competitiva. Neste sentido, diversos setores da economia, apontam seus 

investimentos em processos/serviços que resultam em ações inovadoras, como estratégias 

distintas para fomentar seus negócios (SINGER-BRODOWSKI; ETZKORN; VON 

SEGGERN, 2019). 

De acordo com Lemos (2009), Okano e Fernandes (2017) e Singer-brodowski; 

Etzkorn; Von Seggern (2019) esse despertar de interesses exige ainda uma constante 

concentração de estudos, bem como compreender o papel da inovação frente ao 

desenvolvimento econômico desenfreado das últimas décadas e sua dinâmica nos mais diversos 

tipos de organizações.  

Chesbrough (2003) e Tidd, Bessant e Pavitt (2008) apontam que a inovação apresenta 

uma natureza multidimensional, fator esse que desponta uma variedade de conceitos e teorias, 

que variam de acordo com o objeto do negócio onde a termo está sendo empregado. O Manual 

de Oslo (OECD, 2000) aponta que a inovação não está somente ligada aos avanços tecnológicos 

e criação de novos produtos. Ela também pode abranger novos processos e métodos de trabalho, 

e a aplicabilidade desses fatores na produção, fato este que fomenta a produtividade e o 

desempenho organizacional. O Manual de Oslo adota a seguinte definição para o termo 

Inovação: 

a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método 
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organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas (OCDE, 2000, p.55). 

 

Destaca-se também, que a inovação não deve ser considerada como um processo 

isolado dentro de uma organização, sendo que estabelece relação com diversos setores, e outros 

conceitos. Neste sentido, Baregheh, Rowley e Sambrook, (2009, p. 1334) definem inovação 

como: 

um processo de várias etapas, por meio das quais, organizações transformam ideias 

em novos [ou melhorados] produtos, serviços ou processos, com o objetivo de 

avançar, competir e se diferenciar no mercado de atuação (BAREGHEH; ROWLEY; 

SAMBROOK, 2009, p. 1334). 

 

De forma complementar a esse conceito, Trott (2012) afirma que: 

 

a inovação não é uma ação única, mas um processo total de subprocessos inter-

relacionados. Não é apenas a concepção de uma ideia nova, nem a invenção de um 

novo dispositivo, nem o desenvolvimento de um novo mercado. O processo consiste 

em todas essas coisas agindo de forma integrada (TROTT, 2012, p. 15). 

 

Tendo apresentado alguns conceitos deste tema tão complexo, destaca-se também que 

a inovação pode ser classificada por categorias. De acordo com Freeman (1988) as inovações 

podem ser classificadas como incremental e disruptiva. Incremental quando representa 

melhoria em processos, serviços ou bens já estabelecidos e disruptiva quando trata-se de uma 

nova forma de trabalho ou um produto novo ou, ainda, quando seu impacto tem a capacidade 

de transformar a forma como as pessoas se relacionam com determinado contexto.  

As inovações radicais (termo sinônimo de disruptiva) representam invariavelmente 

uma forma de ruptura estrutural de um determinado padrão, seja ele social, tecnológico entre 

outros (LEMOS, 2009). Ainda segundo Lemos (2009), o processo inovativo se apresenta 

complexo e dinâmico, cuja compreensão faz-se necessária de forma ainda mais profunda e 

ampla do que o tradicional pensamento linear, pois apresenta-se na forma descontínua e 

irregular dentro de uma organização.  

Outro ponto a destacar, para essa pesquisa, é que a inovação pode ser abordada por 

dois focos, sendo vista não somente como resultado, mas também como um processo. Para 

Crossan e Apaydin (2009) a inovação enquanto resultado é reconhecida como a criação de algo 

novo. Este “algo novo” pode ser um bem, um processo, um serviço, até um conhecimento e/ou 

nova forma de organizar processos produtivos. Quando se trata da inovação como resultado, 

busca-se responder a questões como: "o que?" e "que tipo?". Já a inovação como processo 

envolve as atividades de exploração, descoberta, compartilhamento, criação de conhecimento 
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para gerar um “algo novo” e responde à pergunta "como"? (CROSSAN; APAYDIN, 2009, p. 

13). 

Entende-se que para esta dissertação, ambos os focos são aceitáveis, visto que a 

inovação como produto trata de algo construído por meio do compartilhamento de 

conhecimento, e enquanto resultado, trata-se do resultado do processo de criação de uma ideia 

nova, sendo o próprio conhecimento e/ou a maneira de reorganizar algo (NORMAN; 

VERGANTI, 2014).  

De acordo com Smith e Reinertsen (1991) o processo de inovação ocorre em duas 

fases, sendo a primeira denominada de Front End of Innovation (FEI) e a segunda Back End 

Exploitation (desenvolvimento de novos produtos e comercialização). A fase do FEI é 

responsável pela captação e seleção de ideias, criação (design) do novo bem ou serviço, 

desenvolvimento do protótipo e teste de demonstração. Já a segunda, compreende as etapas de 

produção da solução proposta, de comercialização e de melhoria contínua, seja de bens ou 

serviços (KOEN et al., 2001; LEDWITH et al., 2012). A inovação sob a perspectiva de processo 

pode ser compreendida em etapas sequenciais, que podem ser representadas conforme a figura 

1.  

 

Figura 1 - Etapas do processo de inovação. 

  

Fonte: Elaborado pela  autora,  com base em Smith e Reinertsen (1991). 
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O FEI é composto por atividades presentes entre a consideração de uma oportunidade 

até o ponto em que esta é considerada como pronta para entrar na etapa estruturada (KOEN et 

al., 2001; LEDWITH et al., 2012).  

Durante as últimas décadas foram realizadas inúmeras pesquisas acerca do tema e vem 

se afirmando progressivamente que as organizações precisam gerenciar ativamente esse 

processo, de forma a otimizar o FEI (LEMOS, 2009). Ela é definida como a fase na qual as 

ideias são geradas e desenvolvidas em conceitos de produto, e determinará a continuidade ou 

não do processo. Ou seja, a qualidade do trabalho realizado no FEI é fundamental para o seu 

bom desempenho do processo de inovação como um todo (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012).  

Diante do exposto, pode-se afirmar que o FEI é uma etapa que exige demasiada 

atenção. Essa atenção visa potencializar as chances de sucesso no desenvolvimento das 

inovações (REINERTSEN, 1999; BOEDDRICH, 2004) não subestimando as demais etapas, 

que estão intimamente correlacionadas até que as propostas de soluções sejam submetidas à 

avaliação do mercado. Fatores como qualidade e custos de execução de projetos são 

determinados na etapa do FEI. Portanto, os efeitos do FEI e as decisões tomadas na etapa do 

pré-desenvolvimento tem forte impacto sobre todo o processo de inovação (VERGANTI, 

1999).  

Dentro do contexto da inovação é necessário analisar além do processo inovativo, as 

variáveis que o impulsionam, assim como os seus efeitos em rede, uma vez que o emprego da 

tecnologia cada dia mais avançada, torna o ciclo de inovação mais veloz e com uma capacidade 

de alcance cada vez maior (LEMOS, 2009). Ainda dentro desse contexto, é importante ressaltar 

que nas últimas décadas, o processo de criação de novas soluções, sejam disruptivas ou 

incrementais, traz consigo uma indiscutível aplicação, como componente determinante, do 

conhecimento (LEMOS, 2009). A base de conhecimento existente em uma empresa delimita 

seu escopo e sua capacidade de compreender e aplicar novos conhecimentos às inovações 

(HILL; ROTHAERMEL, 2003) e determina, por consequência, a sua competitividade e 

capacidade de se manter ativa no mercado competitivo.  

Destaca-se no contexto da inovação, nos tempos atuais, o conceito de inovação aberta, 

apresentada por Chesbrough (2006) onde um fator determinante ao processo de 

desenvolvimento de novos bens ou serviços são as forças externas. Essas, segundo Sundbo e 

Gallouj (1998) podem ser representadas por diversos atores, sendo: clientes, competidores, 

governo e fornecedores.  
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a. Os clientes desenvolvem grande influência e importância, visto a intensidade dos 

relacionamentos com a organização, nos quais contribuem com informações 

relevantes e, por vezes, norteadoras do processo inovativo;  

b. Os competidores fortalecem as propensões à inovação, pois competindo entre si 

estimulam a busca por novas e melhores soluções e, em alguns casos, pode haver 

um estímulo à cooperação. Esse processo ambíguo de concorrência/cooperação 

pode ser favorável ao desenvolvimento das inovações;  

c. Governo representa um ator de múltiplos papéis, que se confundem no processo, 

podendo ser positivos quando analisados sob a perspectiva da necessidade de 

atendimento às normas estabelecidas ou mesmo como subsidiário de projetos 

inovadores; 

d. Fornecedores apresentam forças maiores ou menores de acordo com o grau de 

importância do setor considerado e podem contribuir com a velocidade e eficiência 

das novas e potenciais soluções inovadoras. 

Neste sentido, o raciocínio da inovação aberta de Chesbrough (2006) e da estrutura 

dos atores apresentada por Sundbo e Gallouj (1998) são convergentes e importantes, visto que 

a organização deve buscar fontes alternativas (internas ou externas) para contribuir com o seu 

processo inovativo. Para Vasconcellos e Marx (2011, p. 449) na inovação aberta a ideia central 

é “que em um mundo com informações amplamente disseminadas, as empresas podem 

inclusive comprar ou licenciar processos de inovação (como patentes) de outras empresas”. 

Com essas afirmativas, os autores defendem a ideia do envolvimento de diversos atores e o 

compartilhamento do conhecimento, de modo que “as invenções internas que não forem usadas 

pelos negócios da própria empresa devem ser externalizadas, de forma que outras empresas 

tenham a oportunidade de utilizá-las sob uma licença, por exemplo”. Neste contexto, nosso 

próximo tópico discorrerá sobre o conhecimento no FEI.  

 

2.1.1 O papel do Conhecimento no Front-End da Inovação  

 

O conhecimento e sua criação, no contexto organizacional, têm se mostrado um ativo 

determinante para a manutenção da competitividade entre as organizações contemporâneas, 

especialmente no que tange aos processos relacionados à inovação (UN; CUERVO-

CAZURRA, 2004; LEIPONEN, 2006; AKBAR; TZOKAS, 2013). A criação de conhecimentos 

e a combinação de diferentes conhecimentos aplicados à inovação, resultam em novos bens e 
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serviços que visam atender às demandas internas e externas à organização (EASTERBY-

SMITH; PRIETO, 2008; DAMANPOUR, 2010; AKBAR; TZOKAS, 2013).  

O desenvolvimento de novos produtos consiste numa forma de assegurar a vantagem 

competitiva (AKBAR; TZOKAS, 2013) para as organizações e uma das formas 

predominantemente presentes no processo inovativo é por meio do acompanhamento da criação 

do conhecimento que circula pela organização como um todo. Segundo Nonaka e Von Krogh 

(2009, p. 635) a vantagem competitiva ocorre por meio de um “processo de tomada de 

conhecimento disponível e pela combinação de conhecimentos dos indivíduos”, que se 

conectam por intermédio dos diversos sistemas de uma organização.  

O FEI é uma etapa fundamental para o desenvolvimento de novos produtos (KOEN et 

al., 2001). É nela que ocorre a cristalização de uma nova ideia ou conceito (POSKELA; 

MARTINSUO, 2009) e a determinação da sua relevância e consequentes investimentos a serem 

considerados (CRISTIANO; LIKER; WHITE III, 2000; AKBAR; TZOKAS, 2013). A relação 

do FEI com a trajetória do conhecimento no processo de inovação é apresentada por Akbar e 

Tzokas (2013). Os autores avaliaram a etapa do FEI de 10 projetos com grau de inovação 

radical.  

Os estágios que compõem o modelo proposto pelos autores são: geração do 

conhecimento; avaliação do conhecimento; expansão do conhecimento; refinamento do 

conhecimento; e cristalização do conhecimento, composta por dois sub estágios - diferenciação 

e integração (AKBAR; TZOKAS, 2013).  

A geração do conhecimento é o estágio onde os indivíduos, integrantes de equipes 

ou não, trazem novas ideias, geralmente seminais, originando um novo conhecimento por meio 

delas. Nesse estágio, a criatividade é considerada pelos autores como um componente 

recorrente e relevante tanto para o surgimento de ideias novas, quanto para a conexão de 

diferentes possibilidades que compõem uma nova solução em potencial. O conhecimento 

gerado encontra-se na forma tácita (específica), sendo menos explícito e tem menor intercâmbio 

informacional nas equipes. Essa fase tem forte interação com a etapa seguinte (AKBAR; 

TZOKAS, 2013).  

A avaliação do conhecimento compreende a etapa em que o conhecimento é avaliado 

e alinhado com os objetivos organizacionais e com o mercado, buscando selecionar o 

conhecimento válido para posterior desenvolvimento. Os atores que contribuem durante esta 

etapa são as equipes e experts internos e externos à organização. A colaboração nas equipes 

neste contexto é de natureza prática e instrumental. A natureza do conhecimento continua em 
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sua forma tácita, porém ampliada, dada a atividade de avaliação. O uso de conhecimento 

explícito torna-se mais frequente. A interação e a volatilidade entre as equipes envolvidas têm 

nível moderado. Nesse estágio acontecem interações frequentes com a fase anterior, de geração 

de conhecimento e posterior, de expansão do conhecimento (AKBAR; TZOKAS, 2013).  

A expansão do conhecimento é o estágio onde o foco é fixado na aplicabilidade e 

usabilidade do novo conhecimento, que é ampliado em termos de recursos e aplicações. As 

contribuições nesse estágio partem dos indivíduos que compõem as equipes 

predominantemente criativas. O conhecimento continua em sua forma tácita e conceitual, mas 

com entendimento claro da sua aplicabilidade. Logo, outros conhecimentos explícitos são 

frequentemente utilizados nesse estágio. As equipes são mais interativas entre si com interações 

altamente voláteis. Esse estágio interage sobretudo com os dois estágios subsequentes 

(AKBAR; TZOKAS, 2013).  

O refinamento do conhecimento é o estágio no qual o conhecimento é melhorado, 

refinado, modificado e lapidado, tornando-o viável, prático e entregável, alinhando-o aos 

recursos e operações organizacionais. Além da predominante colaboração das equipes, experts 

internos e externos à organização também participam ativamente desse estágio. O 

conhecimento é menos tácito e mais específico neste estágio, uma vez que é caracterizado como 

mais prático e operacional. A interatividade entre as equipes é alta, assim como a sua 

volatilidade. Esse estágio faz intercâmbio com o estágio anterior e posterior (AKBAR; 

TZOKAS, 2013).  

A cristalização do conhecimento é dividida em dois sub estágios, a diferenciação e a 

integração. Na diferenciação, o conhecimento é estratificado em partes menores mais 

específicas objetivando um trabalho mais detalhado. Os principais a agentes de contribuição 

são os indivíduos das equipes e ocasionalmente os especialistas internos. As interações nas 

equipes são menos frequentes, assim como a sua volatilidade. As entregas desse estágio são 

partes especializadas e independentes (AKBAR; TZOKAS, 2013).  

Por fim, a integração do conhecimento é o sub estágio final em que as partes 

estratificadas e modificadas na diferenciação são integradas novamente resultando num 

conhecimento complexo e coerente. O novo conhecimento é explícito e concreto (comumente 

apresentado por meio de planos e documentos de projetos, aplicações para patentes etc.). O 

indivíduo costuma ser o maior contribuinte, ocupando cargos de gerência e liderança. O 

conhecimento encontra-se num quadro conceitual, mas predomina em sua forma tácita 

(AKBAR; TZOKAS, 2013).  
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O próximo tópico discorrerá sobre a inovação no contexto de serviços, incluindo uma 

abordagem que permita compreender o conceito de serviço e a sua relação com a inovação. 

 

2.2 INOVAÇÃO EM SERVIÇOS  

 

Conforme apontado por Miles (2007), o estudo de inovações em serviços é um campo 

relativamente novo. Segundo esse autor, é frequente a abordagem do processo inovativo de uma 

empresa produtora de bens, mas nem tanto de trabalhos acadêmicos que abordam o tema de 

inovação em serviços como seu tema central. Ainda não está claro como as organizações de 

serviço inovam, apesar de alguns artigos tentarem explicar o fenômeno, tais como o de Barras 

(1985), de Gallouj e Weinsten (1997) e o de Bilderbeek et al. (1998). É importante lembrar que 

para entender o conceito de inovação em serviço, primeiramente precisamos entender o 

conceito de serviço. Assim, trataremos desse tópico a seguir.  

2.2.1 Conceito de Serviço 

 

O termo serviço é reconhecido como “uma das mais valiosas estratégias de ação em 

marketing viáveis para a firma” (BOLTON; GREWAL; LEVY, 2007, p. 2). Trata-se de uma 

forma de diferenciação, onde apresenta um tipo de solução para demandas específicas ou 

genéricas, composto por uma série de características que permitem que seja consumido de 

forma maleável (BOLTON; GREWAL; LEVY, 2007).  

Um serviço é algo crítico em relação a um determinado tempo e, em muitas vezes, 

requer reações imediatas durante a sua execução, seu provimento. Berry (1987, p. 5) destaca a 

importância substantiva da “presença do consumidor para que o serviço seja desenvolvido”, o 

que possibilita o fenômeno do exercício de cocriação entre partes, uma vez que a ação e reação 

do consumidor são determinantes para a sua execução e tem a capacidade de alterá-lo no seu 

decorrer. 

Prahalad e Ramaswamy (2003, p.12), apontam que é essencial no serviço “cocriar 

valores únicos para os clientes individuais”, porque os propósitos do próprio marketing, 

remetem à customização das soluções. Segundo esses autores, o que precisa ser criado é um 

ambiente de experiência no qual indivíduos (consumidores/clientes) podem criar suas próprias 

experiências personalizadas a partir de características específicas do contexto individual e de 

necessidades igualmente únicas. Este é um fator diferenciador de inovação em bens e em 



32 

 

serviços, pois enquanto na produção de bens se busca, predominantemente, a eficiência em 

ganhos de escala culminando na padronização, em serviços, em especial em arranjos de 

cocriação, busca-se a entrega de experiências singulares, que atendam a subjetividade dos 

clientes. 

A classificação tradicional se resume a quatro características dos serviços, compostas 

dentro da lógica de bens, como ilustrado em Vargo e Morgan (2005), sendo eles: 

(i) Intangibilidade: que representa a ausência do palpável;  

(ii) Heterogeneidade: ilustrando relativa dificuldade para padronizar o serviço;  

(iii) Inseparabilidade: a produção do serviço se confunde com o seu consumo, 

especialmente pela característica fenomenológica; e,  

(iv) Perecibilidade: calcada na relativa inabilidade para inventariar serviços, mais 

difíceis de mensurar em relação aos tangíveis.  

Essas características reforçam a ideia da cocriação, dado que as informações 

fornecidas pelo consumidor são tomadas como insumo na elaboração, determinando as ações e 

a importância da qualidade em cada detalhe da prestação do serviço, uma vez que cada 

momento representa uma oportunidade única. Esses momentos especiais podem determinar os 

momentos seguintes, à medida que se percebe uma correlação de dependência consecutiva 

como um desdobramento de causa e efeito onde, somados, compõem a experiência e 

determinam o sucesso do serviço (VARGO; MORGAN, 2005). 

De acordo com Vargo e Lusch (2007), essas experiências podem ser definidas como 

um sistema de serviço, e representam qualquer configuração de cocriação de valor envolvendo 

atores, tecnologia, proposições de valor que conectam de forma interna e/ou externa e 

compartilham informações.  

O sistema de serviço pode assumir diferentes amplitudes, podendo ser pequeno, ou até 

mesmo gigantesco. O menor sistema de serviços pode ser representado por um indivíduo, à 

medida que ele interage com outros e o maior sistema de serviço compreende a economia 

global. Nesse contexto, representações intermediárias de sistemas de serviço podem ser 

exemplificadas por cidades, departamentos da cidade, empresas, departamentos de negócios, 

nações e agências nacionais (VARGO; LUSCH, 2008). Para melhor compreender as relações 

desses sistemas com a inovação, o próximo tópico abordará a inovação no contexto de serviços. 

 

 



33 

 

2.2.2 Inovação no contexto de Serviços  

 

A importância dos serviços para a economia já é bastante significativa e reconhecida 

como propulsora do desenvolvimento econômico e social (SMYTH; RAZMDOOST; 2019; 

LINDHULT et al., 2018; LIU; HUANG, 2018). Entretanto denota-se a necessidade de maior 

aprofundamento na discussão teórica acerca do tema inovação em serviços, de forma a 

convergir para a adoção de uma visão compartilhada do conceito que possa contribuir para a 

sua melhor operacionalização nas organizações (WITTEL, 2016; LIU; HUANG, 2018; 

SMYTH; RAZMDOOST; 2019). 

A inovação no contexto de serviços passou a receber maior atenção nas últimas 

décadas, em função do crescimento do setor de serviços na economia (CASTELLACI, 2008; 

MILES, 2005; SPOHRER; MAGLIO, 2008; SMYTH; RAZMDOOST, 2019). O tema evoluiu 

para um vasto campo que abrange o estudo de interações dinâmicas entre sistemas tecnológicos 

e humanos, tendo como resultado mudanças gerenciais e organizacionais na forma como os 

serviços são realizados e consumidos. Sob essa mesma perspectiva, a literatura sobre inovação 

e serviços está se desenvolvendo em um corpo diversificado e multidisciplinar de 

conhecimento, abrangendo diferentes perspectivas econômicas, de marketing, ciências 

organizacionais e de gestão (OSTROM et al., 2010; MILES, 2010; RUBALCABA et al., 2012). 

De acordo com Tigre (2006) diversos são os aspectos impactados pela inovação em 

serviços, dentre os quais podem ser citados: (i) maior flexibilidade para o atendimento às 

necessidades dos clientes; (ii) maior velocidade; (iii) maior facilidade na interação com os 

clientes, potencializando a produtividade e a disponibilidade, o que impacta no valor percebido 

e, consequentemente, no fortalecimento da relação com os clientes (KLEMENT, 2012; 

WITELL et al., 2016). 

Sundbo e Gallouj (1998 apud Klement, 2012, p. 5) estabelecem a duas formas pelas 

quais a inovação em serviços ocorre predominantemente, sendo: (i) “puxada”, ou seja, motivada 

por uma necessidade do mercado; ou (ii) “empurrada”, na qual a organização, ao empregar um 

novo conhecimento, cria novos produtos e/ou novos processos, ou mesmo uma melhoria em 

produtos e/ou processos já existentes, de forma que altere a experiência e o valor percebido pelo 

cliente. 

Para Vasconcellos e Marx (2011, p. 445) é salutar lembrar que a área de “gestão de 

operações vem ultimamente focando a área de serviços muitas vezes adaptando as ferramentas 

e técnicas tradicionais oriundas da área da manufatura”. Esta forma de adaptação pode 
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funcionar de maneira adequada em certas áreas, de manufatura e serviços, tais como gestão de 

estoques, gerenciamento de capacidade ou programas de qualidade. Porém, pode se revelar uma 

armadilha quando o tema é a inovação, visto a sua natureza peculiar.  

Em serviços, a identificação da inovação torna-se mais complexa, tanto pela 

intangibilidade quanto pela simultaneidade em que a inovação acontece e é consumida pelo 

cliente final. Para fins de definição conceitual, utilizaremos nesta dissertação o conceito 

apresentado por Vasconcellos e Marx (2011) que estabelece a definição de inovação em 

serviços como sendo:  

 
a introdução de uma característica ou um conjunto de características (tecnológicas ou 

não tecnológicas) que propiciem a prestação de um serviço para o usuário final de 

uma nova maneira, ou de uma maneira melhorada. O usuário final deve reconhecer 

que o conjunto dessas características seja traduzido como benefício e tenha impacto 

em sua avaliação da prestação do serviço (VASCONCELLOS; MARX 2011, P. 445). 

 

Um ponto importante a destacar nesta definição é o fato do envolvimento do cliente 

(usuário final) no processo. De acordo com Liu e Huang (2018) o desafio para as organizações 

que inovam em serviços é identificar e perceber criteriosamente o que a equipe precisa e qual 

competência colaborativa é necessária, para que o processo de inovação ocorra de forma 

positiva. Neste sentido, deve-se buscar o conhecimento necessário e investir em recursos 

apropriados. Muitas vezes, nas relações B2B, os serviços se aplicam a fatores que afetam 

diretamente o core business dos clientes. Nestes casos, faz-se necessário adotar um 

relacionamento sofisticado entre fornecedor e tomador de serviços e desenvolver a capacidade 

de inovar em conjunto (KORHONEN; KAARELA, 2006; WITELL et al., 2016), tendo como 

referência os possíveis impactos que a inovação em curso poderá desencadear sobre o modelo 

de negócio daquela organização em específico.  

Wittel et al. (2016) destacam que o tema ainda busca estabelecer com clareza uma 

definição. Suas conclusões reforçam o afirmado por MacKenzie (2003) de que grande parte da 

pesquisa sobre inovação de serviços falhou em definir o conceito focal. Segundo Wittel et al. 

(2016), apesar de existir, de certa forma, uma visão compartilhada acerca do conceito de 

inovação em serviços como sendo um "novo serviço", essa parece ser uma definição 

insuficiente, ao ponto que sugere que todas as empresas, em maior ou menor grau, desenvolvem 

inovações em serviços. Neste sentido, os autores apontam para a necessidade de mais estudos 

sobre o tema (WITTEL et al (2016).   

Kindström et al. (2013) chama à atenção para o fato de que a organização focada em 

serviços não deve ser meramente confundida com uma prestadora de serviços, pois envolve 
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muitos outros componentes, em especial a relação de confiança estabelecida com o cliente. 

Ainda segundo o mesmo autor, o ponto de partida é a proposição de que a inovação em serviços 

é um desafio multidimensional para toda a organização, pois envolve todo os setores, e em 

especial para os gestores encarregados de seu design e implementação, visto que servirão de 

norte aos demais colaboradores.  

Um dos grandes diferenciais da inovação em serviços está no processo de 

comercialização, onde ocorre a mudança de foco do valor de troca para o valor de uso. A 

inovação em serviços adiciona uma nova dimensão ao esforço de equilíbrio (GEBAUER et al, 

2011) e, de acordo com Wittel (2016), várias dimensões são necessárias para entender como 

obter sucesso com a inovação em serviços. Essa perspectiva enfatiza a usabilidade e a utilidade 

do serviço entregue. 

A identificação e a definição de inovação em serviços mostram-se mais complexas do 

que a inovação de bens, por exemplo. As definições de inovação e os tipos de inovação são 

notadamente mais fáceis de aplicar ao contexto da inovação em bens, pela tangibilidade das 

alterações causadas pela referida inovação (VASCONCELLOS; MARX, 2011). Essa visão é 

corroborada em Sampson (2010) e Sampson e Spring (2012), cujos trabalhos reforçam as 

particularidades do processo inovativo no contexto de serviços e a sua aplicabilidade.  

Exemplos específicos de inovação em serviços incluem processos de desenvolvimento 

de novos serviços (KINDSTRÖM; KOWALKOWSKI, 2009; SONG, SONG; DI 

BENEDETTO, 2009; LIU; HUANG, 2018), desenvolvimento de novas capacidades (DEN 

HERTOG et al., 2010; FISCHER et al., 2010), aprendizado contínuo (STEVENS; 

DIMITRIADIS, 2004; HIDALGO; D'ALVANO, 2014), adaptação organizacional (SKÅLÉN 

et al., 2014) e cultura organizacional (GEBAUER; FRIEDLI, 2005; RANDHAWA; SCERRI, 

2015).  

O setor de serviços apresenta como característica predominante uma ampla variedade 

de atividades e abrangência de mercados que compreendem desde serviços ao consumidor, 

como bancos e hotéis a serviços comerciais, como TI e jurídico, e serviços do setor público em 

larga escala, como saúde e educação (STEVENS; DIMITRIADIS, 2004; HIDALGO; 

D'ALVANO, 2014). A aplicação da tecnologia em cada tipo de serviço é igualmente diversa; 

serviços pessoais, como cabeleireiro podem envolver apenas tecnologias básicas. Há outros 

serviços pessoais, como de estética, por exemplo, que podem envolver desde tecnologias 

básicas quanto mais avançadas, enquanto serviços como os financeiros são mais intensivos em 
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conhecimento e usam tecnologias avançadas de informação em detrimento da interação 

humana.  

Essa diversidade que compõe o tema de serviços proporciona à inovação em serviços 

a capacidade de transformação em diferentes aspectos, desde a forma como o serviço é 

projetado e desenvolvido até a maneira como é entregue e gerenciado (MILES, 2005, 2010; 

TROTT, 2012). Assim, pode-se dizer que a inovação em serviços é uma interação de conceitos, 

sistemas de prestação de serviços, interfaces com clientes e tecnologias (DEN HERTOG, 2000) 

e geralmente impacta em novas maneiras pelas quais os clientes enxergam e usam o serviço.  

Como resultado da soma dessas características inerentes aos serviços, uma proposta 

de inovação de serviço é predominantemente testada no mercado real, e não nos laboratórios 

de P&D como acontece no caso das propostas de inovações em bens (TIDD; HULL, 2003). A 

heterogeneidade presente nos serviços requer uma adaptação das atividades inovadoras aos 

diferentes contextos de serviço, o que provoca o desenvolvimento de uma abordagem mais 

dinâmica para organizar a inovação nos serviços em comparação com a manufatura na produção 

de bens (HIDALGO; D'ALVANO, 2014). Uma estratégia comumente utilizada por empresas 

prestadoras de serviço ao consumidor final, como restaurantes de fast food, por exemplo, 

buscam empregar a tecnologia nas inovações aplicadas principalmente à interface com o cliente 

para reduzir a heterogeneidade e perseguir a padronização dos processos (TROTT, 2012).  

O valor nas organizações orientadas a serviços tem sua criação por meio da ação 

integrada de recursos e capacidades intangíveis, como o conhecimento, as competências, a força 

de trabalho centrada no aspecto cognitivo, tudo somado à colaboração com clientes (VARGO; 

LUSCH, 2008; LUSCH et al., 2009; AGARWAL et al., 2014). 

O contexto das organizações de serviços e a sua dinâmica de interação com o cliente 

requer cada vez mais dos profissionais envolvidos, a capacidade de compreender ideias 

complexas e processar grandes volumes de informações, tanto para a identificação adequada 

das prioridades dos seus clientes, quanto para a geração de novas soluções que atendam 

adequadamente essas necessidades (MILLS; SNYDER, 2010; LINDHULT et al., 2018). Isso 

exige, além da interação com os clientes, uma maior interação com outros profissionais do 

conhecimento em uma rede de partes interessadas que possam contribuir e complementar 

informações e competências (SAMPSON; FROEHLE, 2006; CHESBROUGH, 2006, 2011; 

MOELLER et al., 2008; LIU; HUANG, 2018). Esse processo que envolve a interação com o 

cliente e permite a sua participação ativa na modelagem das soluções é denominado de 

Cocriação de Valor (VARGO; LUSCH, 2008; LIU; HUANG, 2018) e tem o potencial de 
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fornecer às organizações uma oportunidade de ampliar a capacidade de compor ofertas de 

serviços elevadas, resultando em inovação de serviços (AGARWAL; SELEN, 2011a; 

KINDSTRÖM et al., 2013), o que é corroborado por Zeithaml e Bitner (2003).  

A dinâmica de crescimento vertical e horizontal do setor de serviços no mercado 

mundial baseia-se essencialmente na aplicação da Inovação como meio de ampliação da 

geração de valor para o cliente ou consumidor final. Nessa perspectiva, reconhece-se a 

importância de constante inovação na forma de entregar valor por meio dos serviços e, não 

menos importante, de compreender como a inovação se aplica aos serviços e como ela se 

relaciona com outras áreas de conhecimento. 

Como forma de sintetizar, as principais características apresentadas neste estudo, pelos 

trabalhos referenciados, o quadro 3.  

 

Quadro 3 – Características da inovação em serviço 

Trabalho Características  

Liu e Huang (2018) 

Competência colaborativa; 

Conhecimento específico de cada área; 

Customização para atender ao cliente. 

Vargo e Lusch, (2017) 

Envolvimento dos atores - inseparabilidade (colaboradores, clientes, 

organizações, comunidade, governo etc.); 

Redes e cocriação de valor; 

Customização com processo cocriativo 

Hsieh e Hsieh (2015) 

Interação com o cliente, permitindo a customização; 

Cocriação dialógica para interagir com os clientes, onde forma a 

inseparabilidade; 

Políticas de gerenciamento de relacionamento com o cliente, de modo a não 

perder o prazo dos serviços;  

Hidalgo e D'Alvano (2014) 

Redes de relacionamento; 

Colaboração em rede; 

Habilidades e conhecimentos dos diversos atores. 

Vasconcellos e Marx (2011) 
Intangibilidade; 

Envolvimento do usuário, par processos cocriativos e customizados; 

Tigre (2006) 

Flexibilidade para o atendimento às necessidades dos clientes - customização e 

inseparabilidade;  

Maior velocidade na resolução de problemas - perecibilidade; 

Facilidade na interação com os clientes. 

Fonte: Elaborada pela autora, com base na revisão da literatura. 
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Conforme observado no quadro 3, destaca-se o papel reservado aos 

clientes/consumidores quando o assunto é a inovação em serviços. Trata-se de um termo 

trabalhado no mercado sempre (ou na maioria das vezes) de forma colaborativa, o que facilita 

maior flexibilidade ao atendimento das necessidades destes. Assim, Vargo e Lusch (2007) 

enfatizam que sem a presença dos clientes e/ou consumidores dificilmente se pode produzir 

algo em se tratando de serviços. 

Para melhor contextualizar o escopo e desenvolvimento deste trabalho, o próximo 

tópico abordará os serviços no contexto de tecnologia da informação, onde encontra-se inserida 

a empresa de serviços, objeto de estudo desta pesquisa. 

 

2.2.3 Serviços em Tecnologia da Informação 

 

Para melhor compreender a relação do tema Inovação em Serviços com a organização 

objeto de estudo desta pesquisa, é importante contextualizar os serviços de tecnologia da 

informação, uma vez que a organização escolhida é prestadora de serviços para o mercado de 

tecnologia da informação. Isso permitirá uma compreensão estruturada dos resultados da 

pesquisa, ampliando as possibilidades de sua aplicação, especialmente para organizações 

inseridas em contexto semelhante. 

A área de TI tem estado historicamente ligada às mudanças transformadoras nas 

organizações e, por consequência, na sociedade, de forma mais intensa nas últimas décadas, 

sendo que a sua participação vem evoluindo gradativa e significativamente (GOO, 2010; 

LACITY; KHAN; WILLCOCKS, 2009; LEE; BAGHERI; KAO, 2015; SCHWAB, 2016). A 

TI, que no passado era percebida como uma área de apoio, utilizada, por exemplo, para 

automação de processos, nas últimas décadas passou gradativamente a conduzir a modelagem 

de novos processos e estruturas, em diferentes áreas das organizações e em diversos setores 

(LEE; MIRANDA; KIM, 2004; SCHWAB, 2016).   

Neste cenário, ainda segundo Lee, Miranda e Kim (2004), a TI deixa de ter um papel 

acessório, utilitário, ferramental, para reunir atributos fundamentais, da operação até a 

estratégia das organizações, do relacionamento com os seus clientes até a sua cadeia de 

suprimentos.  

Como resultado, importantes efeitos do uso da TI são percebidos em todas as partes que 

se relacionam com as organizações. Dentre esses efeitos pode-se citar: maior agilidade aos 
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processos, economia no processo produtivo, mudanças na configuração de negócios, 

flexibilidade, entre outras características perseguidas pelas organizações ou demandadas pelo 

mercado competitivo.  

Destaca-se que o conjunto desses efeitos, reconhecidos na literatura como melhorias 

resultantes da aplicação da tecnologia, consiste eminentemente em algum tipo de inovação 

(ZOTT; AMIT, 2010; CULLEN; SEDDON; WILLCOCKS, 2005; GOO, 2010). 

As mudanças na área de TI e na tecnologia (pura e simples) estão em contínuo e 

acelerado crescimento, bem como o nível de integração e interdependência entre as diversas 

áreas organizacionais e até mesmo entre as próprias organizações. Isso se dá por meio de troca 

de valores e do compartilhamento de conhecimento de forma eletrônica, porque desta forma é 

possível mudar a configuração dos recursos dinamicamente, e encontrar muito mais 

possibilidades que nos modelos de negócio predominantes no século XX (VARGO; LUSCH, 

2004; 2008; LEE; BAGHERI; KAO, 2015; SCHWAB, 2016). 

Essa ampliação do uso da TI pode ser percebida nos dados de 2015 publicados pelo 

International Data Corporation (IDC), onde apontam que o mercado de TI no Brasil tem 

crescido substancialmente e apresenta uma tendência de continuidade desse crescimento para 

os próximos anos. A Associação Brasileira de Empresas de Software – (ABES, 2019), também 

destaca em seu relatório:  

 

Em 2018, o mercado brasileiro de Tecnologia da Informação apresentou uma melhora 

em todos os seus segmentos, mesmo se considerarmos que no ano, o PIB brasileiro 

teve um crescimento de apenas 1,1% em relação ao ano anterior e com a influência de 

fortes variações cambiais ocorridas no período. Mesmo assim, o setor de TI ainda 

apresentou um dos melhores desempenhos no cenário econômico nacional. No 

mundo, o setor de TI apresentou um crescimento de 6,7%, com o segmento crescendo 

9,8% no Brasil, atingindo US$ 47,7 bilhões, se considerarmos software, serviços, 

hardware e as exportações. Com esse mercado, o Brasil se manteve na 9ª posição no 

ranking mundial, representando 2,1% do mercado mundial de TI e 42,8% do mercado 

da América Latina (ABES, 2019, p. 4). 

 

 

O relatório aponta ainda que no ano de 2018 foram identificadas 19.372 empresas 

atuando no setor de Software e Serviços, sendo aproximadamente a metade delas dedicadas à 

distribuição e comercialização destes. A figura 2 ilustra a evolução das empresas do setor de 

TI.  
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Figura 2 - Mercado brasileiro de TI 

 

Fonte: ABES (2019, p. 10). 

 

 

Essa expansão mostra que a TI está fortemente associada como estratégia de ampliação 

de competitividade, mesmo em momentos de crises, dado o seu potencial transformador e 

inovador (SCHWAB, 2016: SMYTH; RAZMDOOST, 2019). Observa-se na figura 2, que a 

maior quantidade de empresas está direcionada para a área de prestação de serviços, com 38,4% 

de participação no setor.  

Para Lindhult et al., (2018) a sua aplicação distribui-se nos diferentes cenários e 

diferentes formas de criação e entrega de valor, seja no desenvolvimento de novos produtos, 

bens ou serviços, como na vida cotidiana da sociedade, de modo que em muitos momentos, 

reconhecemos como se fosse parte normal de nossa vida, ela já não é mais uma opção, é uma 

necessidade integrada de forma dinâmica e permanente. 

Assim, entende-se que a tecnologia está fortemente associada ao processo de inovação 

e igualmente presente no contexto de serviços (SCHWAB, 2016; LINDHULT et al., 2018), 

seja na aplicação de ferramentas que viabilizem a entrega de valor, ou na potencialização da 

experiência e, consequentemente, do valor percebido pelo cliente.  

O próximo tópico abordará a Service-Dominat Logic e a sua abordagem relacionada a 

serviços, como constructo deste trabalho. 

 

2.3 SERVICE DOMINAT LOGIC - S-D LOGIC 

 

De acordo com Vargo e Lusch (2015) a Lógica Dominante de Bens (Goods-Dominant 

Logic - GDL) vê as unidades de produção como os componentes centrais da troca. Essa 

abordagem, segundo os autores  



41 

 

(...) desenvolveu-se de uma combinação do trabalho normativo de Smith (1776) sobre 

como criar riqueza nacional através da "produção" e exportação de mercadorias 

tangíveis excedentes e o desejo dos filósofos econômicos de fazer da economia uma 

ciência verdadeira no momento em que a Mecânica Newtoniana serviu como o 

modelo para o domínio da natureza (VARGO; LUSCH, 2015, P.78).  

 

Ainda segundo Vargo e Lusch (2015), a perspectiva da GDL estabelece os bens 

enquanto unidade de troca, como o meio para a geração de valor e, portanto, fonte determinante 

para o valor percebido pelo cliente. Essa visão é evidenciada no modelo de produção em série, 

especialmente no período pós Revolução Industrial, onde a organização cria os bens e supõe o 

valor atrelado a ele, a ser consumido pelo cliente.  

Esse período é identificado pelos autores como “matter in motion” (em tradução livre, 

“matéria em movimento”). A abordagem do contexto da geração de valor e da participação do 

cliente no mercado e nos processos de inovação, historicamente evolui, passando por uma fase 

onde disciplinas como o marketing passam a adotar uma visão onde o mercado está em função 

dos seus clientes e levam em conta aspectos pouco valorizados na GDL.  

Vargo e Lusch (2015) se referem a essa fase como “market to” (em tradução livre, 

“mercado para”). Contudo, a dinâmica do processo de entrega dos bens pelas organizações e 

do uso dos bens pelos consumidores, sugere uma complexidade mais ampla no que tange ao 

valor efetivo. Essa complexidade passa a ser mais amplamente abordada no conceito de Service-

Dominant Logic - S-D Logic, cunhado por esses autores.  

A SDL, defende a visão do cliente como um recurso operacional - um recurso capaz 

de atuar em outros recursos, um parceiro colaborativo que cocria valor com a empresa e 

promove um "market with” (em tradução livre, “mercado com”) filosofia (VARGO; LUSCH, 

2015). A figura 3 mostra a evolução das filosofias de marketing. 

Figura 3 - A evolução das filosofias de marketing 

  

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Vargo e Lusch (2015). 
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Historicamente, se observado o processo evolutivo social, temos as fases que separam 

em grandes períodos orientados por diferentes paradigmas que sustentam o processo de 

desenvolvimento e, por consequência, de inovação (VARGO: LUSCH, 2004b).  

Com a revolução industrial, uma das características mais relevantes aplicadas à 

indústria e a lógica de consumo foi a produção em série, o que evidenciou o conceito de valor 

atrelado ao bem (produto). Nesse contexto, o que se buscava predominantemente era atender 

demandas genéricas e o consumidor adaptava suas necessidades aos produtos disponíveis. 

Havia evidentemente uma predominância de consumo orientado às funções primárias dos 

produtos, o que, como veremos a seguir, foi sofrendo significativas alterações no decorrer do 

tempo (VARGO: LUSCH, 2004b). 

Ainda segundo Vargo e Lusch (2004b) um novo paradigma emergiu nas últimas 

décadas, estabelecendo o foco da geração de valor na experiência vivenciada pelo consumidor 

durante todo o processo, desde a aquisição até o consumo do bem (produto). Esse cenário trouxe 

consigo outras variáveis, como a crescente importância das funções secundárias de um bem. 

Neste novo cenário, agregado ao bem, o cliente percebe muitos outros benefícios, reconhecidos 

como serviços. Por exemplo: a aquisição de um automóvel deixou de ser predominantemente 

em virtude da sua função primária (capacidade de transportar de um ponto A até um ponto B) 

e passou a levar em conta aspectos conforto, itens opcionais, classificação de categoria, 

modernidade e até o status que o modelo representa, entre outras. 

Nesta mudança de realidade, abriu-se espaço para um processo adaptação específica 

nos bens (customização), bem como no aprimoramento da forma como esse bem pode ser 

consumido, por meio de serviços agregados. Assim, o foco da geração de real valor para o 

consumidor deixa de ser o bem em si e passa a ser o Serviço (VARGO: LUSCH, 2005). 

Para fins explicativos, o que a SDL busca é colocar luz sobre as diferentes 

possibilidades e características do serviço, destacando sua maleabilidade e a capacidade de 

obter do consumidor a sua participação ativa na construção dos serviços, de forma que contribua 

para o seu aprimoramento e amplie o potencial de entrega de real valor ao cliente. Neste 

contexto, esta pesquisa busca explorar as premissas da SDL e as suas fundamentações teóricas, 

relacionadas ao contexto da inovação de serviços. O quadro 4 sintetiza os principais aspectos 

identificados por Vargo e Lusch (2005) que diferem a GDL da SDL: 
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Quadro 4 – Diferenças da GDL e SDL 

Perspectiva G-D Logic S-D Logic 

Unidade de troca Consumidores transacionam por bens. 
Consumidores trocam para adquirir os 

benefícios do serviço. 

Papel dos Bens Bens são recursos materiais e produtos. 
Bens são transmissores do conhecimento 

arraigado, utilizado na cocriação de valor. 

Papel dos 

consumidores. 
O consumidor é o receptor dos produtos. 

O consumidor é um elemento de 

cocriação do serviço. 

Determinação e 

Significado de Valor 

Valor é embarcado no produto, 

determinado pela empresa. 

O valor é percebido e determinado pelo 

consumidor. Organizações podem fazer 

proposição de valor. 

Interação entre 

organizações e o 

consumidor. 

O consumidor é um alvo (target). 

O consumidor é um participante ativo 

nas relações de troca e na cocriação de 

valor. 

Fonte de 

Crescimento 

Econômico 

Riqueza é obtida por recursos tangíveis. 

A unidade de referência é o bem. 

A riqueza é obtida através de 

conhecimento e habilidades especializadas 

(serviço). 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Vargo e Lusch (2005). 

 

Na perspectiva de serviço, ou da SDL, as implicações dessas diferenças são diversas, 

e revelam as capacidades de marketing por meio do serviço (VARGO; LUSCH, 2004b). Trata-

se das vantagens que o serviço detém diante de um bem, das quais podem ser ressaltadas:  

(i) Intangibilidade: a menos que a tangibilidade represente vantagem, deve ser 

reduzida ou eliminada, como por exemplo, no caso dos estoques;  

(ii) Heterogeneidade: a customização é diferenciadora e importante em marketing;  

(iii) Inseparabilidade: uma das implicações normativas do marketing é maximizar a 

interação com os consumidores na (co) criação de valor; e,  

(iv) Perecibilidade: a empresa deve maximizar o fluxo de serviço e a rentabilidade, 

reduzindo estoques de bens acabados não vendidos. 

A SDL, originalmente atrelada aos estudos de marketing, traz uma nova perspectiva 

na literatura para o processo da criação de valor e sugere repensar a criação de valor a partir de 

um olhar mais amplo que abrange toda uma rede e as suas interdependências para uma 

compreensão mais sistêmica dessas relações e dos seus impactos no resultado experienciado 

pelo consumidor.  

Sua intenção é oferecer uma abordagem integradora que ajude a identificar 

desenvolvimentos adicionais, necessários e potencialmente necessários ao contexto da geração 
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de valor por meio dos serviços (VARGO; LUSCH, 2005). Ainda segundo Vargo e Lusch 

(2005), a identificação de serviço é posta como a aplicação de recursos em benefício de outros 

- como um denominador comum de trocas econômicas (e não econômicas).  

Ao discutir esses recursos, destacam-se especialmente os principais papéis dos 

recursos operantes, como conhecimentos e habilidades, que podem atuar sobre outros recursos 

para criar um benefício, em vez do papel dos recursos envolvidos, relativamente estáticos, como 

recursos naturais por exemplo. No envolvimento dos diferentes sistemas, temos a cocriação de 

valor (VARGO; LUSCH, 2004, 2006, 2008a, 2008b, VARGO; MAGLIO; AKAKA, 2008; 

PLÉ; CHUMPITAZ CÁCERES, 2010; MELE; COLURCIO; SPENA, 2011; MAGLIO; 

SPOHR, 2013).  

A SDL, contudo, vai além da abordagem Business-to-Consumer - B2C1 e expande para 

o conceito de colaboração que acontece em rede, onde estabelece as partes ativas do processo 

como atores (VARGO; LUSCH, 2017) onde ocorre não somente a prestação de serviço, mas a 

troca de serviços. Esses atores interagem vinculados por processos dinâmicos comuns.  

Por fim, a rede tem um propósito, não no sentido de intenção coletiva, mas no senso 

de sobrevivência/bem-estar individual, como uma função parcial do bem-estar coletivo. Assim, 

a SDL estabelece o ecossistema de serviços2, parcialmente conceituado em termos de 

instituições, como a unidade de análise para a cocriação de valor.  

A abordagem da S-D Logic sobre o contexto de interações na execução de serviços, 

apresenta uma narrativa considerada relativamente coerente da cocriação de valor, que abrange 

a integração de recursos e a troca de serviços. Essa dinâmica, segundo os autores, seria 

“coordenada por arranjos institucionais compartilhados que definem ecossistemas de serviços 

alinhados e sobrepostos”, como representado na figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Business-to-consumer, B2C, também business-to-customer, é o comércio efetuado diretamente entre a empresa 

produtora, vendedora ou prestadora de serviços e o consumidor final (VARGO; LUSCH, 2017). 
2
 Os ecossistemas de serviço são definidos por Lusch; Vargo (2016, p. 161) como “sistema relativamente auto 

suficiente e auto ajustável de atores que integram recursos conectados por arranjos institucionais e criação de valor 

mútuo por meio da troca de serviços ”.  
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Figura 4 - Dinâmica da narrativa e do processo da S-D Logic  

 

 

Fonte: Elaborador pela autora, adaptado de Vargo e Lusch (2016). 

 

De acordo com Groënroos (2006), os bens duráveis e produtos industriais em 

contextos Business-to-Business - B2B3, também podem ser tratados como serviços. Nesses 

casos, as tratativas feitas com o cliente se enquadram mais às características dos serviços do 

que às características das mercadorias. Para ele: 

 
uma lógica de serviço descreve melhor que uma lógica de bens esses tipos de 

situações. Se forem adicionados elementos à interface do cliente de bens de consumo 

em movimento rápido, como conselhos de call center, sites com sugestões sobre como 

usar produtos e perguntas frequentes etc., essas interfaces do cliente também estão se 

tornando mais parecidas com serviços. Quando elementos adicionais suficientes são 

incluídos, uma lógica de serviço fornece melhores diretrizes sobre como comercializar 

um produto físico do que uma lógica de mercadorias  (GROËNROOS, 2006, pg. 12). 

 

De acordo com um estudo realizado por Hsieh e Hsieh. (2015) em empresas de alta 

tecnologia, é possível evidenciar os impactos da aplicação de nova visão da cocriação dialógica 

preconizada pela S-D Logic. O estudo incentiva as empresas a considerar o valor da participação 

do cliente na cocriação para inovação de serviços. Segundo os autores, as empresas que 

planejam desenvolver a inovação de serviços podem adotar uma abordagem de cocriação 

dialógica para interagir com os clientes e integrar a abordagem nas políticas de gerenciamento 

de relacionamento com o cliente. As descobertas sugerem que a cocriação com os clientes não 

 
3 Business-to-Business, expressão identificada pela sigla B2B, é a denominação do comércio estabelecido entre 

empresas (Groënroos, 2006), 
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apenas fomentam os feedbacks, mas também cria um compartilhamento de conhecimento, 

estreitando os relacionamentos (HSIEH E HSIEH, 2015).  

Para Vargo e Lusch (2015) a S-D Logic, deve ser percebida como uma abordagem 

mais filosófica, direcionada a contribuir com a visão estratégica das organizações, 

especialmente com o foco na geração de valor. Não se trata, tampouco, de afirmar que o serviço 

é mais importante do que os bens, mas sim de que os bens, por si só, não geram o mesmo valor 

percebido ao cliente. A figura 5 representa a dinâmica e os elementos dessa visão estratégica. 

 

Figura 5 - Elementos da estratégia de Marketing para a geração de valor. 

 

  

Fonte: Elaborado pela  autora, adaptado de Vargo e Lusch (2015). 

 

 

Hidalgo e D'Alvano (2014) enfatizam a importância da colaboração em rede e da 

aplicação intensiva de conhecimento nos processos que compõem a inovação em serviços. A 

figura 6 ilustra a dinâmica desse relacionamento e da colaboração em rede, envolvendo os 

diferentes atores na cocriação de valor. 
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Figura 6 - Modelo de colaboração em rede para a inovação em serviços 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Hidalgo e D'Alvano (2014). 

 

Segundo Hidalgo e D'Alvano, a organização de serviços atua como um catalisador e 

integrador, orquestrando a aplicação das habilidades e conhecimentos dos diversos atores, 

buscando a composição de uma solução capaz de atender cada uma das necessidades dos seus 

consumidores e esse processo é determinante para a inovação em serviços. Assim, no tópico a 

seguir serão abordadas as premissas da SDL. 

 

2.3.1 Premissas Fundamentais da S-D Logic  

 

A abordagem da S-D Logic, é baseada em princípios fundamentais, denominadas por 

Vargo e Lusch (2004) como Premissas Fundacionais da Lógica Dominante do Serviço (PFs). 

Essas premissas foram estabelecidas num processo de estudo e evolução do seu conceito, sendo 

as primeiras oito oriundas do trabalho de Vargo e Lusch (2004).  

Os mesmos autores, dando continuidade aos estudos, dois anos mais tarde 

estabeleceram a nona (LUSCH; VARGO, 2006a) e a décima premissa (LUSCH; VARGO, 

2008), além do refino léxico e conceitual geral das premissas. Para Bolton (2006), por ser o 

marketing uma área de conhecimento fragmentada, a S-D Logic, pode proporcionar insights 

favoráveis à convergência de conhecimentos e construção de uma compreensão mais ampla e 

sistêmica do contexto do setor de serviços e, por consequência, da inovação em serviços.  

As premissas têm a função de estabelecer uma base de conhecimento sobre o qual 

torna-se possível aprofundar estudos e o delineamento de estratégias para a melhoria dos 
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processos, caracterizando oportunidades de inovação e de ampliação da geração de valor para 

o consumidor.  

PFs1: a aplicação de habilidades e conhecimentos especializados constitui a 

unidade fundamental de troca (VARGO; LUSCH, 2004a). São considerados nesse contexto 

basicamente dois tipos de recursos: as habilidades mentais e as habilidades físicas. A base 

econômica, no período anterior à Revolução Industrial, enxergava pessoas como entidades que 

possuem desejos e buscam satisfação. O contexto atual caracteriza um retorno às origens 

econômicas, tendo em vista o resgate da posição do serviço como parte essencial nos processos 

de troca.  

PFs2: transações indiretas mascaram a unidade fundamental de troca. À medida 

que as organizações crescem, o foco nos consumidores e no serviço que prestam vai se 

perdendo.  A interatividade permite a identificação dos reais desejos do cliente, ao passo que 

bens, assim como toda a estrutura organizacional consistem apenas em veículos de troca.  

PFs3: bens são mecanismos de distribuição para a provisão de serviços. Os “bens 

não são o denominador comum de troca” (VARGO; LUSCH, 2004a, p. 8). O denominador 

comum é a aplicação de conhecimentos especializados, habilidades mentais e, em menor teor, 

o trabalho físico. Conhecimentos e habilidades podem ser transferidos diretamente por meio de 

educação e treinamento, ou indiretamente. Os consumidores desejam bens em função dos 

serviços que proporcionam. Por exemplo, remédios proporcionam serviços médicos. Bens são 

distribuidores de serviços, ou plataformas aos benefícios e para a satisfação do consumidor. 

PFs4: conhecimento é a fonte fundamental da vantagem competitiva. O saber 

(conhecimento) configura um recurso intangível. O conhecimento é composto por dois 

componentes, conhecimento propositivo (referente ao abstrato e generalizado) e pelo 

conhecimento prescritivo (geralmente exposto por técnicas). Conforme os autores Vargo e 

Lusch (2004a, p. 10), todo tipo de negócio é um “negócio de informação”.  

PFs5: todas as economias são economias de serviços. A unidade fundamental de 

troca é a das habilidades mentais e físicas, referente ao provimento do serviço. Os bens tangíveis 

manufaturados (produtos) são mecanismos para a provisão do serviço. O serviço e seus 

consumidores representam a essência das atividades econômicas nesta lógica (LUSCH; 

VARGO; O’BRIEN, 2007). 

 PFs6: o consumidor é sempre um coprodutor. O consumidor é ativo no processo 

da geração de valor. Produção é um processo intermediário, e os bens são aplicações que 

promovem serviços. Junto ao consumidor, as ações de coprodução geram o valor mediante a 
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mobilização do cliente com a firma. O mercado é o local de ação ativa dos consumidores. 

Entende-se que o locus da cocriação é o mercado em virtude de ser o ponto de interação entre 

os atores, sejam eles pessoas físicas, jurídicas ou diferentes combinações de envolvimento e 

diálogo. Nos avanços terminológicos, os conceitos cocriação e coprodução constituem 

diferentes faces do mesmo processo, de interagir com os clientes na concepção e elaboração do 

serviço.  

PFs7: a empresa pode apenas fazer proposições de valor. Tem-se que “produto não 

vendido não configura valor, e um provedor de serviços sem consumidores não pode produzir 

absolutamente nada” (VARGO; LUSCH, 2004a, p.11). Esta premissa é relacionada à cocriação 

e coprodução. Para Vargo e Lusch (2004a, p.11), “a empresa pode apenas oferecer proposições 

de valor, e o consumidor” é que o define. O consumidor é um ator ativo, e não um target. Em 

outras palavras, o consumidor determina o que é de valor.  

PFs8: uma visão centrada em serviço é orientada para o consumidor e relacional. 

Soluções podem advir de bens tangíveis e serviços intangíveis, ou mediante alguma 

combinação destes. Rendimentos são obtidos pela satisfação do consumidor. Os bens, como 

itens inanimados, não promovem relacionamentos. A provisão do serviço e a cocriação de valor 

implicam em trocas de caráter relacional.  

PFs9: organizações existem para integrar e transformar competências micro 

especializadas em serviços complexos que são demandados no mercado. O consumidor é 

um cocriador de valor, e pode ser também um coprodutor (VARGO; LUSCH, 2008). Neste 

caso, o cliente cocria diretamente no processo interativo. Se esta interação chegar ao ponto de 

investimento e definição operacional compartilhados, existe a prática da coprodução, ou seja, 

uma intervenção do cliente nos moldes/métodos produtivos. 

PFs10: O valor é sempre único e fenomenologicamente determinado pelo 

beneficiário. Os autores preferiram a terminologia fenomenológica ao invés de experiência. 

Isto porque “a palavra experiência tem uma série de outros significados”, incluindo a interação 

prévia (VARGO; LUSCH, 2008, p. 9). 

O próximo tópico tratará da criação de valor presente na inovação, especificamente no 

contexto de serviços, com base na abordagem da SDL. 

 

2.3.2 A S-D Logic e a Criação de Valor na Inovação de Serviços 
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De acordo com Vargo e Lusch (2012) o termo valor passou a receber atenção 

crescente, com o fluxo de pesquisas da S-D Logic se tornando uma inspiração importante, 

embora na pesquisa e na prática de negócios, o foco no valor do cliente, particularmente nos 

subcampos da pesquisa de marketing e serviços, é bastante evidente há muito tempo 

(HOLBROOK, 1994; ANDERSON; NARUS, 1998). Contudo, uma visão geral recente dos 

principais pesquisadores afirma que  

 

a criação de valor é fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa (...) e, no 

entanto, acadêmicos e profissionais concordam que apenas começamos a entender o 

que significa valor (LINDGREEN et al., 2012, p. 207).  

 

Groënroos (2006) afirma que a S-D Logic, com foco no valor em uso, com base em 

uma longa tradição histórica, fornece sugestões proveitosas para o contexto que aborda, tendo 

como foco principal o valor, a cocriação e o serviço. Ainda segundo o mesmo autor, muitos 

outros elementos, além dos bens, afetam o processo de consumo. O modo como a empresa lida 

com todos esses elementos influencia os processos de geração de valor dos clientes, alguns dos 

quais ocorrem durante o processo simultâneo de produção e consumo, alguns dos quais 

posteriormente. 

A percepção de valor gerada no cliente não é criada apenas por um elemento, mas pelo 

fenômeno que compreende a experiência total de todos os elementos. Quanto mais conteúdo 

houver na interface do cliente, mais complicado é, provavelmente, para a empresa gerenciar 

todo o processo de geração de valor.  

A figura 7 representa o fluxo de interação entre a organização e os clientes, na 

proposição de valor por meio da cocriação e da geração de resultados para ambas as partes. 
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Figura 7 - Cocriação na proposição de valor 

 

Fonte: Vargo e Lusch (2004, p. 12). 

 

A figura 7 ilustra o fluxo de interação entre as organizações e os clientes, onde ocorre 

a construção de valor, por meio da cocriação, ou seja, pela soma das contribuições entre as duas 

partes. Esse fluxo enfatiza a integração de recursos que se complementam e somam 

competências em função de um objetivo que consiste no valor criado. 

De acordo com Prahalad e Ramaswamy (2004), interações de alta qualidade que 

permitem que um cliente cocrie experiências únicas com a empresa são a chave para 

desbloquear novas fontes de vantagem competitiva. Os autores indicam para uma direção onde 

o valor terá que ser criado em conjunto pela empresa e pelo consumidor. 

No sistema tradicional da GDL, conforme as empresas decidem os bens e serviços que 

irão produzir, por implicação, decidem o que é de valor para o cliente. Nesse sistema, os 

consumidores têm pouco ou nenhum papel na criação de valor. Contudo, alguns movimentos 

podem ser percebidos claramente na transição desse modelo para um modelo que evoque e abra 

espaço para a cocriação, dentre eles, algumas maneiras de subdividir parte do trabalho realizado 

pela empresa e repassá-lo aos consumidores, como por exemplo, nos casos de auto check out 

(por exemplo, bombas de gasolina, caixas eletrônicos, caixas de supermercado).  

Outras ações mais intensivas, como o envolvimento de um subconjunto de clientes no 

desenvolvimento de produtos, contribuindo com informações sobre características que 

consideram relevantes e que podem ajudar a criação de um bem ou serviço que melhor atenda 

às suas reais necessidades. Como exemplos desses casos podem ser citados clientes industriais 

que ajudam a projetar os produtos de que precisam como as companhias aéreas fazem com a 
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Boeing, onde participam do processo de criação do design dos novos aviões (PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2004). 

De acordo com Prahalad e Ramaswamy (2004), as evoluções tecnológicas das últimas 

décadas possibilitaram uma conectividade quase que onipresente, a partir dos mais de 1,3 bilhão 

de celulares ativos e um número igualmente expressivo de PCs em todo o mundo. Os autores 

acreditam que há uma desconexão emergente entre as oportunidades de criação e diferenciação 

de valor possibilitadas por um consumidor em rede, ativo e informado, suas expectativas e 

capacidades e a força restritiva do conceito tradicional de mercado.  

Assim, a visão de mundo centrada na empresa como agente determinante na criação 

de valor vem sendo desafiada por uma geração de consumidores conectados, informados, com 

senso crítico e ativo. Atualmente, por exemplo, uma visita ao médico é qualitativamente 

diferente do que há 10 anos, considerando que um paciente de hoje tendo acesso e conexão com 

outros inúmeros pacientes, adota uma postura menos passiva e mais interativa com o médico, 

buscando compreender as diferentes alternativas de tratamento, bem como seus riscos e 

benefícios, participando da tomada de decisão sobre questões importantes.  

Esse exemplo de mudança de comportamento provoca um efeito em cadeia, que 

consiste numa mudança igualmente de postura dos médicos, para se adequarem a essas novas 

necessidades, o que tem trazido benefícios como o maior envolvimento e compromisso do 

paciente em cumprir com a modalidade de tratamento acordada em conjunto. Este é um 

exemplo claro de cocriação.  

Nesse exemplo, a estrutura do hospital, os medicamentos e equipamentos utilizados 

passam a serem commodities, com menor peso para a escolha de qual tratamento adotar. O que 

passa a ser realmente relevante para o paciente e, possivelmente determinante para o sucesso 

no tratamento, é a experiência de cocriar com o médico uma modalidade de tratamento que leva 

em consideração suas circunstâncias peculiares (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004).  

Em suma, a S-D Logic, trata proposições de valor como promessas de criação de valor 

criadas pela empresa de forma independente ou em conjunto com clientes e outros atores por 

meio da integração de recursos com base em competências (SKÅLÉN et al., 2014).  

O próximo tópico busca estabelecer uma relação entre a abordagem feita pela SDL e 

suas premissas com a inovação em serviços. 
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2.4 SERVICE-DOMINANT LOGIC E A INOVAÇAO EM SERVIÇOS  

 

Os artigos que compõem a base da literatura selecionada para a revisão integrativa, 

foram analisados sob a perspectiva da identificação de relações entre os dois construtos, que 

contribuam para a resposta à pergunta de pesquisa estabelecida para este trabalho. O quadro 5 

apresenta esses artigos.  

 

Quadro 5 – Artigos da revisão integrativa da literatura 

ID Autor/Artigo 

1 
LUSCH, Robert F.; VARGO, Stephen L. Service-dominant logic: reactions, reflections and 

refinements. Marketing theory, v. 6, n. 3, p. 281-288, 2006. 

2 
VARGO, Stephen L.; LUSCH, Robert F. Service-dominant logic: continuing the evolution. Journal of 

the Academy of marketing Science, v. 36, n. 1, p. 1-10, 2008. 

3 
LUSCH, Robert F.; VARGO, Stephen L. The service-dominant logic of marketing: Dialog, debate, 

and directions. Routledge, 2014. 

4 
VARGO, Stephen L.; LUSCH, Robert F. From goods to service (s): Divergences and convergences of 

logics. Industrial marketing management, v. 37, n. 3, p. 254-259, 2008. 

5 
LUSCH, Robert F.; VARGO, Stephen L.; O’BRIEN, Matthew. Competing through service: Insights 

from service-dominant logic. Journal of retailing, v. 83, n. 1, p. 5-18, 

6 
BETTENCOURT, Lance A.; BROWN, Stephen W. From goods to great: Service innovation in a 

product-dominant firm. Business Horizons, v. 56, n. 3, p. 277-283, 2013. 

7 
SKÅLÉN, Per et al. Exploring value propositions and service innovation: a service-dominant logic 

study. Journal of the Academy of Marketing Science, v. 43, n. 2, p. 137-158, 2015. 

8 

LIAO, Shuling; CHOU, Cindy Yunhsin; LIN, Tzu-Han. Adverse behavioral and relational 

consequences of service innovation failure. Journal of Business Research, v. 68, n. 4, p. 834-839, 

2015. 

9 
LINDHULT, Erik et al. Value logics for service innovation: practice-driven implications for service-

dominant logic. Service Business, v. 12, n. 3, p. 457-481, 2018. 

10 
HSIEH, Jung-Kuei; HSIEH, Yi-Ching. Dialogic co-creation and service innovation performance in 

high-tech companies. Journal of Business Research, v. 68, n. 11, p. 2266-2271, 2015. 

11 
PRAHALAD, Coimbatore K.; RAMASWAMY, Venkat. Co‐creation experiences: The next practice in 

value creation. Journal of interactive marketing, v. 18, n. 3, p. 5-14, 2004. 
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ID Autor/Artigo 

12 

KINDSTRÖM, Daniel; KOWALKOWSKI, Christian; SANDBERG, Erik. Enabling service 

innovation: A dynamic capabilities approach. Journal of business research, v. 66, n. 8, p. 1063-1073, 

2013. 

13 
WITELL, Lars et al. Defining service innovation: A review and synthesis. Journal of Business 

Research, v. 69, n. 8, p. 2863-2872, 2016. 

14 

LIU, Feng-Hsu; HUANG, Tseng-Lung. The influence of collaborative competence and service 

innovation on manufacturers’ competitive advantage. Journal of Business & Industrial Marketing, 

v. 33, n. 4, p. 466-477, 2018. 

15 
RANDHAWA, Krithika; SCERRI, Moira. Service innovation: A review of the literature. In: The 

handbook of service innovation. Springer, London, 2015. p. 27-51. 

16 
LEMOS, Cristina. Inovação na era do conhecimento. Parcerias estratégicas, v. 5, n. 8, p. 157-180, 

2009. 

17 

KLEMENT, Claudia Fernanda Franceschi. Gestão da inovação em serviços: estudo comparativo de 

casos no setor de tecnologia da informação e comunicação. Anais. Encontro da ANPAD, Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, v. 36, 2012. 

18 
CHEN, Ja-Shen; TSOU, Hung-Tai; CHING, Russell KH. Co-production and its effects on service 

innovation. Industrial Marketing Management, v. 40, n. 8, p. 1331-1346, 2011. 

19 
HIDALGO, Antonio; D'ALVANO, Luigi. Service innovation: Inward and outward related activities 

and cooperation mode. Journal of Business Research, v. 67, n. 5, p. 698-703, 2014. 

20 

SMYTH, Hedley; RAZMDOOST, Kamran; MILLS, Grant RW. Service innovation through linking 

design, construction and asset management. Built Environment Project and Asset Management, 

2019. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na revisão da literatura (2020). 

 

A partir dessa análise, construiu-se uma síntese individual de cada artigo, que contribui 

com o processo de compreensão e análise das fases posteriores da pesquisa, e sustenta o 

estabelecimento da visão sobre o que a literatura já oferece acerca do tema desta pesquisa. 

 

2.4.1 Síntese dos artigos selecionados 

 

O primeiro artigo, de Vargo e Lusch (2007) aborda o contexto de Serviços e da 

realidade das empresas em termos de competitividade. Traz os serviços como meio de gerar 

valor e de potencializar a competitividade de uma organização em meio a um cenário cada vez 

mais dinâmico. Faz um breafing sobre a GDL e introduz aspectos da S-D Logic, ilustrando o 

movimento de evolução da linha de pensamento predominante acerca do tema. Apresenta a S-
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D Logic como uma abordagem filosófica estratégica, que funciona como um pano de fundo 

para a orientação de processos, fazendo alusão aos Serviços, seus processos e o valor da 

interação entre organização e seus clientes. Reforça a oportunidade de gerar competitividade a 

partir da cocriação de valor, na entrega de serviços.  

O segundo artigo, de Vargo e Lusch (2008) faz uma abordagem direcionada para 

complementar/revisar alguns aspectos estabelecidos nas premissas da S-D Logic publicadas 

anteriormente e discorre sobre as manifestações e contribuições recebidas a partir da publicação 

inicial das diretrizes da S-D Logic. O artigo reforça a visão de uma nova lógica dominante para 

o mercado mundial, a importância de as organizações levarem em conta as mudanças e 

transformações percebidas no comportamento do consumidor, por conta dos novos fatores que 

compõem o contexto de consumo e a dinâmica da criação de valor. Aprofunda a discussão sobre 

os aspectos que sustentam as premissas da S-D Logic já estabelecidas e oferece informações 

complementares nesse sentido. Reforça a afirmação de que bens são mecanismos que 

viabilizam a entrega de serviços e o conjunto consiste na oportunidade de gerar valor. Discorre 

sobre o conceito de sistemas de serviço, estabelecendo desde a menor unidade, representada 

por um indivíduo, até a economia global como representação do maior sistema de serviços, 

passando por sistemas intermediários como cidades, organizações, órgãos púbicos etc. 

O terceiro artigo, de Vargo e Lusch (2014) aprofunda a discussão sobre os aspectos 

que compõem a proposição da S-D Logic e Discorre sobre as premissas, abordando o contexto 

da relação B2B (empresa X Empresa), e reforça  aplicação de recursos operacionais na execução 

das atividades que compõem o serviço, como forma de potencializar a geração de valor. Sugere 

algumas iniciativas para que as organizações passem a adotar uma perspectiva de transição da 

GLD para a S-D Logic sendo: (i) de pensar no objetivo da atividade da empresa como fazer 

algo (bens ou serviços) a um processo de auxiliar os clientes em seus próprios processos de 

criação de valor; (ii) de pensar em valor como algo produzido e vendido a pensar em valor 

como algo cocriado com o cliente e outros parceiros de criação de valor; (iii) desde pensar nos 

clientes como entidades isoladas até entendê-los no contexto de suas próprias redes; (iv) de 

pensar nos recursos da empresa principalmente como operando - recursos tangíveis como 

recursos naturais - a operantes - recursos geralmente intangíveis como conhecimento e 

habilidades; (v) desde pensar em clientes como metas até pensar em clientes como recursos; 

(vi) de tornar a eficiência primária e aumentar a eficiência através da eficácia.  

O quarto artigo de Vargo e Lusch (2008) aborda a conceituação das duas lógicas 

dominantes (GDL e S-D Logic) e discorre sobre as características mais relevantes de cada uma, 
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estabelecendo uma visão aplicada à realidade no contexto da economia de mercado. Aprofunda 

e reforça a perspectiva de uma lógica de mercado focada em bens como meios de viabilizar a 

entrega de valor e a importância de as organizações estabelecerem uma postura (filosófica) 

estratégica mais direcionada para o arcabouço de variáveis atreladas ao Serviço. Novamente 

enfatiza que as duas lógicas não competem entre si, mas representam uma evolução no modelo 

de abordagem em relação ao mercado, com foco em inovação e, especialmente na geração de 

valor. Os autores discorrem sobre os fatores que influenciaram essa evolução, enfatizando as 

mudanças de comportamento dos consumidores ao longo das últimas décadas, o que contribuiu 

para uma nova realidade na qual, segundo eles, a lógica baseada em bens já não atende mais.  

O quinto artigo é o de Grönroos (2006) e trata da aplicabilidade da S-D Logic no 

marketing tradicional e da necessidade de desenvolver um olhar mais expandido sobre os 

componentes da relação das organizações com os seus clientes, especialmente dos aspectos 

relacionados aos serviços. O autor discorre sobre a dinâmica da entrega de valor e afirma que a 

lógica de bens já não é suficiente para atender a complexidade do contexto da geração de valor. 

Nesse contexto, afirma que a S-D Logic se apresenta como mais adequada a orientar o enfoque 

e a abordagem das organizações sobre o contexto da geração de valor e suas implicações 

organizacionais. 

O sexto artigo analisado foi o de Bettencourt (2013), que aborda a inovação em 

serviços, discorrendo sobre a proposição de valor. Busca responder duas perguntas chave (i) 

Qual é a anatomia das proposições de valor? e (ii) Como a inovação de serviços ocorre em 

empresas que criam novas proposições de valor ou que desenvolvem proposições de valor já 

existentes? O autor faz alusão à S-D Logic nesse artigo, adotando a visão desta acerca da 

proposição de valor em serviços. Com base na sua pesquisa, propõe uma visão holística das 

proposições de valor como promessas de criação de valor baseadas em configurações de 

recursos e práticas. Com base nos resultados do estudo que realizou, a inovação em serviços é 

entendida por ele como a criação de proposições de valor novas ou o desenvolvimento de 

existentes, criando práticas e / ou recursos novos ou o desenvolvimento de existentes ou 

integrando práticas e recursos existentes de novas maneiras. Converge com a abordagem da S-

D Logic, utilizando-a como pano de fundo para o seu estudo e corroborando com a visão da 

SDL sobre o tema Proposição de Valor em Serviços.  
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O sétimo artigo, de Skålén et al. (2014) discute as implicações dos resultados em relação 

às pesquisas anteriores sobre proposições de valor e inovação de serviços, sugerindo 

implicações gerenciais e caminhos para novas pesquisas. Analisa o conceito de proposição de 

valor sob a perspectiva da GDL e da S-D Logic. Aborda alguns aspectos que diferenciam a 

GDL e a S-D Logic em relação ao entendimento de conceito das proposições de valor e à 

integração de recursos. Ressalta que a S-D Logic diferencia entre recursos operantes, isto é, 

conhecimentos e habilidades que operam e integram recursos operandos, tangíveis. Os autores 

enfatizam que os recursos operacionais “permitem às empresas fazer proposições de valor”. 

Clientes e empresas integram recursos de forma colaborativa enquanto interagem diretamente 

para cocriar valor, enquanto os clientes integram recursos na forma de bens e serviços em seus 

processos de uso, a fim de criar valor para si ou para os outros em uso. Os recursos também são 

integrados nas configurações que as empresas oferecem ao mercado na forma de proposições 

de valor. No entanto, a integração de recursos em proposições de valor também pode ocorrer 

entre vários atores, bem como em redes de atores. Sugere a continuação da discussão a respeito 

da pesquisa existente sobre inovação em serviços e o entendimento da inovação em serviços 

como a criação de novas proposições de valor ou o desenvolvimento das existentes.  

O oitavo artigo, de Liao et al. (2015) trata da importância do relacionamento da marca 

com os seus clientes e dos efeitos produzidos para a marca quando esse relacionamento é falho 

ou quando uma inovação falha. Ressalta que o relacionamento ou a forma de entrega de uma 

determinada inovação ao público/clientes, é fator determinante para o sucesso, por influenciar 

a reação dos consumidores à inovação. Avalia como uma falha em inovação pode causar a 

evasão dos consumidores de uma determinada marca. "Como a inovação geralmente requer 

conhecimento dos consumidores em relação ao uso, as interações dos funcionários com os 

consumidores durante a inovação, a entrega é essencial para o desempenho da marca e 

influencia fortemente as reações dos consumidores (ou seja, comportamentos de abordagem ou 

prevenção)". Nesse contexto, os autores exploram os fatores que determinam a qualidade dos 

relacionamentos entre empresa e consumidor, com enfoque nos aspectos relacionados a uma 

percepção adequada das necessidades do consumidor, e as habilidades necessárias para 

desenvolver e propor soluções que atendam de fato essas necessidades. Assim, esse artigo 

converge para o preconizado pela S-D Logic à medida que reforça o valor das relações em 

função da proposição de valor e reconhece o consumidor como agente ativo no processo de 

inovação em serviços. 
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O nono artigo analisado, de Lindhult et al. (2018) fornece informações além das 

discussões existentes sobre dimensões de bens e serviços, usando as lentes teóricas da 

perspectiva da lógica de valor. Mais especificamente, o objetivo deste estudo foi o de examinar 

como o valor pode ser entendido, direcionado e criado na busca pela inovação de serviços por 

empresas de manufatura centradas em bens. Com base em uma investigação anterior de duas 

empresas multinacionais de fabricação centradas em bens, este artigo identifica e desenvolve 

um modelo teórico para descrever a mudança de espaço na inovação de serviços com quatro 

tipos diferentes de lógica de valor, a saber, lógica de valor baseada em bens, lógica de valor 

baseada em serviço, lógica de valor baseada em virtual e lógica de valor baseada em sistêmica. 

O estudo também contribui para colmatar a lacuna entre a teoria e a prática de S-D Logic 

desenvolvendo um modelo teórico de médio porte para criação de valor como uma 

especificação e alteração do S-D Logic que suporta a inovação e a servitização de serviços 

guiados por S-D Logic na prática. Converge para a necessidade de um olhar mais específico e 

direcionado sobre os aspectos da relação com o cliente no processo de entrega dos serviços e 

da relevância da participação do cliente no processo de criação do serviço, pela sua 

temporalidade instantânea.  

Chama a atenção para a necessidade de estabelecer foco nos serviços como 

protagonistas na criação de valor para o cliente e como aspecto competitivo destaque em 

detrimento do produto/bens. Afirma que os serviços deixaram de ser assessórios que 

complementam os produtos/bens ofertados, e passaram a ser o centro da geração de valor, que 

se utiliza dos bens somente como meios capazes de viabilizar essa entrega de serviços e a 

geração de valor. 

O décimo artigo, de Hsieh e Hsieh (2015) consiste num estudo de caso em empresas de 

alta tecnologia, onde constata a efetividade de uma abordagem dialógica e da presença da 

cocriação a partir de abordagens específicas nas interações com os clientes e os impactos dessa 

postura para o processo de inovação em serviços. O estudo esclarece os detalhes da cocriação 

usando um processo dialógico, mostrando como a contribuição dos clientes pode afetar outros 

recursos operacionais das organizações. 
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Segundo os autores, a nova visão da cocriação dialógica implica que o envolvimento de 

clientes nas atividades de inovação de uma empresa pode resultar em benefícios mútuos 

superiores aos eventos pontuais. Mais especificamente, a análise conceitua e valida um 

construto multidimensional - uma cocriação dialógica - que destaca a iniciativa de clientes e 

fornecedores; O estudo incentiva os profissionais de empresas de alta tecnologia a considerar o 

valor da participação do cliente na cocriação para inovação de serviços e mostra aos 

profissionais como realizar a cocriação do cliente efetivamente. As descobertas sugerem que a 

cocriação com os clientes não apenas obtém feedback dos clientes, mas também envia 

mensagens aos clientes. A comunicação bidirecional deve ser uma atividade consecutiva (ou 

seja, da pré-comercialização à pós-comercialização). As empresas que planejam desenvolver a 

inovação de serviços podem adotar uma abordagem de cocriação dialógica para interagir com 

os clientes e integrar a abordagem nas políticas de gerenciamento de relacionamento com o 

cliente. Mais especificamente, os profissionais podem empregar as escalas do estudo para 

monitorar as relações de cocriação e desenvolver estratégias de cocriação. Os profissionais 

podem verificar o status do relacionamento, especificamente o envolvimento do cliente, a 

entrega de informações para os clientes e a interação contínua da empresa com os clientes. Por 

meio de uma inspeção abrangente das relações de cocriação com os clientes, os profissionais 

podem identificar pontos fracos nas relações de cocriação e, assim, desenvolver estratégias de 

negócios que aprimoram a inovação de serviços. 

O décimo primeiro artigo analisado, de Prahalad e Ramaswamy (2004) trata da 

cocriação de valor, abordando exemplos e ilustrando as mudanças que o conceito de mercado 

e de criação de valor vem sofrendo, especialmente ao longo das últimas décadas. Coloca luz 

sobre a necessidade de as organizações perceberem a mudança de comportamento dos 

consumidores, e as oportunidades que esse novo cenário, com consumidores mais ativos e 

dispostos a criar valor, pode trazer em termos de mercado. Esse artigo precede as primeiras 

postulações feitas por Vargo e Lusch acerca da Hsieh e Hsieh (2015) e do estabelecimento das 

suas premissas. O artigo aborda o conceito de mercado, que sugere uma dicotomia entre 

empresas e consumidores, e como este vem passando por alterações e transformando a natureza 

da relação entre consumidor e empresa. Expõe uma transição entre uma realidade onde as 

empresas detinham uma hegemonia no design dos produtos, nas definições dos processos de 

produção e distribuição, de marketing e de vendas.  
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Esse cenário vem sendo desafiado por consumidores bem informados e críticos, que 

querem interagir com as empresas e opinar sobre todos esses aspectos relacionados à criação 

de valor, ou seja, para a cocriação. Aborda o movimento ao longo das últimas duas décadas, 

onde empresas como Disney e Ritz perceberam a importância da experiência do consumidor e 

passaram a investir nesse aspecto, contudo, ainda mantendo a figura do consumidor como 

participante passivo do processo. A fase mais recente implica numa abordagem onde o cliente 

passa a ser visto como agente ativo no processo de criação de valor. 

O décimo segundo artigo analisado, de Kindström et al. (2013), trata da aplicação da 

Inovação em Serviços, suas dificuldades e aspectos relevantes, que as empresas precisam levar 

em consideração para obter sucesso e se manterem competitivas. Analisa fontes de 

oportunidade de inovação em serviço, que vão além dos clientes, considerando uma rede de 

atores que interagem e tem a capacidade de fomentar novas oportunidades. Trata da importância 

de empresas estabelecerem requisitos aplicáveis à sua rede de relacionamento, de forma a 

potencializar essas oportunidades de inovação em serviços.  

O artigo converge para a conclusão de que o tema inovação em serviços ainda carece 

de aprofundamento. Ressalta aspectos que reforçam a importância de ampliar a compreensão 

acerca do tema, para a competitividade das organizações focadas em serviços e afirma que a 

inovação em serviços desempenha um papel catalisador na formação de novos mercados e na 

criação de novas oportunidades de negócios. Contudo, as organizações ainda aderem ao modelo 

de 'invenção', que prioriza os processos e plataformas convencionais e estruturados para o 

desenvolvimento de bens. Afirma que à medida que o foco comercial das empresas centradas 

em bens muda para serviços, aumenta a necessidade de identificar os recursos necessários e 

propor meios para sua implementação. Aborda a tendência de discutir recursos em um contexto 

de desenvolvimento de produtos e as tecnologias muitas vezes levam à negligência do 

componente de serviço. Aborda de forma geral a crescente importância da inovação de serviços 

para muitas empresas e o fato de que mudanças no ambiente externo podem diminuir o valor 

das atuais capacidades dinâmicas, geram o imperativo de estender as discussões sobre a 

estrutura de capacidades dinâmicas. 



61 

 

O décimo terceiro artigo analisado, de Witell e Lars et al. (2016) faz uma análise 

bibliográfica acerca do tema Inovação em Serviços. Trata-se de revisão sistemática da literatura 

existente sobre inovação em serviços, com foco em contribuir para a compreensão do que é 

uma inovação em serviços. Esse estudo utiliza análise de rede e mineração de texto para obter 

um entendimento detalhado das principais características da inovação em serviços. 

Especificamente, esta pesquisa contribui identificando as características nas definições e 

desenvolvendo a visão da inovação em serviços usada nas perspectivas de assimilação, 

demarcação e síntese. Essa revisão sistemática fornece várias contribuições significativas para 

o entendimento teórico e conceituação da inovação de serviços, necessárias para a 

fundamentação teórica deste trabalho. 

O décimo quarto artigo analisado foi o de Liu e Huang (2018), que faz uma análise 

baseada em estudo de caso em empresas de manufatura no setor de tecnologia, buscando 

identificar as principais competências colaborativas necessárias ao sucesso nas iniciativas de 

inovação, levando em consideração a interação com os clientes. Trata-se de competência 

relevante para obter informações com eficiência sobre as necessidades do comprador, 

competência em inovação conjunta para melhorar a integração e utilização de informações e 

conhecimentos dos compradores e competência de coordenação para alinhar cognição e 

interesse pela adaptação mútua. O artigo refuta a importância do estabelecimento de um 

ambiente de colaboração entre as organizações prestadora dos serviços e seus clientes, com a 

adoção de competências que potencializem a captação adequada de informações relevantes dos 

clientes, e a sua adequada aplicação para o processo de inovação em serviços. Reforça a visão 

sobre os clientes/consumidores de serviço como agentes ativos e contribuintes potenciais para 

o processo de inovação e, consequentemente, para a sustentação da competitividade e 

permanência da organização no mercado. 

O décimo quinto artigo analisado foi o de Randhawa e Scerri (2015) faz uma revisão da 

literatura existente acerca do tema Inovação em Serviços, trazendo as diferentes abordagens 

acerca do tema, como a sua classificação em tipos (física, humana e de 

informação/tecnológica); aborda os processos abertos e colaborativos de inovação e a 

participação do consumidor no processo de criação em Serviços. Converge para a abordagem 

da S-D Logic no que tange à cocriação em serviços e discorre sobre a aplicação de capabilities 

no processo de inovação em serviços como sendo fator determinante. Essa abordagem também 
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converge com a preconizada pela S-D Logic acerca do uso dos recursos de forma complementar 

e dinâmica.  

O décimo sexto artigo analisado foi o de Lemos (2009) que aborda o tema Inovação, 

dentro do contexto da era do conhecimento. O artigo aborda a aplicação do conhecimento e a 

sua relevância para o processo de inovação. Apresenta de forma sucinta os diferentes tipos de 

inovação e discorre sobre o contexto de cada um, abordando também as principais variáveis 

que afetam cada um dos tipos, bem como seus impactos em termos organizacionais, 

econômicos e sociais. O artigo embasa o conceito de Inovação e converge com os demais 

autores sobre aspectos relevantes como a aplicação dos recursos, utilização do conhecimento 

em rede (incluindo dos clientes) para a os diferentes tipos de inovação e para a proposição de 

valor. 

O décimo sétimo artigo analisado foi o de Klement (2012), que contextualiza os serviços 

no mercado mundial e aborda a sua importância na economia. Trata da inovação e discorre 

sobre os diferentes tipos de inovação, abordando mais especificamente a inovação em serviços. 

Trata das etapas do processo de inovação e, a partir de um estudo de caso em empresas de 

tecnologia, analisa o processo e a forma como ocorre a inovação em serviços nessas empresas. 

Conclui que a inovação presente nas empresas analisadas leva em conta as características macro 

de um determinado nicho de mercado e busca desenvolver valor para os seus clientes por meio 

de serviços, utilizando produtos/bens/hardware como meios para essas entregas. Ambas as 

empresas analisadas passaram a adotar essa abordagem essencialmente focada em serviços 

como resultado de um processo de adequação, a partir da percepção de mudanças no 

comportamento e nas necessidades trazidas pelos seus clientes. A autora evidencia a relevância 

da integração entre produto/bens e serviços, para a composição de valor e a melhoria da 

percepção deste em relação ao que recebe, visão esta que converge para o preconizado pela 

linha de base da S-D Logic.  

O décimo oitavo artigo analisado é o de Chen et al. (2014), que trata da coprodução e 

da cocriação como forma de geração de valor. O artigo faz alusão à S-D Logic, e afirma que 

embora o aprofundamento dos compromissos com o relacionamento com clientes tenha 

avançado no meio corporativo, é fundamental que as empresas também desenvolvam 

competências que formam, mantêm e otimizam relações lucrativas com clientes e os incentive 

a adotar um papel de consultor ou cocriador. O objetivo subjacente é alcançar entendimentos 

mútuos para aumentar a colaboração para cocriar valores efetivos. Segundo os autores, essa já 

é uma prática frequentemente discutida em desenvolvimento de produtos (NPD), no entanto, 
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muito poucas pesquisas estudos examinaram o impacto da coprodução nos serviços. Portanto, 

esse artigo converge para a necessidade de aprofundamento e geração de conhecimento acerca 

da efetividade da adoção de práticas orientadas a partir das premissas da S-D Logic, em 

empresas de serviços e reforça a importância deste trabalho. 

O décimo nono artigo, de Hidalgo e D’Alvano (2014) aborda a crescente atenção da 

comunidade acadêmica em pesquisas que aprofundem o conhecimento sobre o tema Inovação 

em Serviços e enfatiza a necessidade de mais estudos acerca desse tema. Aborda a coprodução 

e a cocriação de valor para o consumidor de serviços e discorre sobre como essas características 

compõem e determinam o processo de inovação em serviços. Analisa a relação entre as 

atividades de serviços de inovação interna e externa e busca identificar seu modo cooperativo 

de inovação. Enfatiza a importância da colaboração em rede e da aplicação intensiva de 

conhecimento nos processos que compõem a Inovação em Serviços, o que converge com o 

preconizado pela S-D Logic e propõe um modelo de inovação e geração de valor a partir da 

colaboração em rede, no qual a organização de serviços atua como um catalizador e integrador, 

orquestrando a aplicação das habilidades e conhecimentos das diversas partes em prol da 

composição de uma solução que detenha a capacidade de atender o mais plenamente possível 

cada uma das necessidades/demandas percebidas. Esse contexto, segundo os autores, compõe 

o processo de inovação em serviços. Com base num estudo de caso, os autores concluem que 

(i) organizações com maior volume de atividades relacionadas à inovação interna apresentam 

maior grau de desenvolvimento de atividades externas de inovação, o que, segundo eles, 

evidencia uma relação direta proporcional entre as duas variáveis. O estudo conclui ainda que 

as organizações líderes orientam fortemente o desenvolvimento de seus processos de inovação 

para fornecedores, clientes, universidades e centros de P&D. Além disso, as atividades de 

inovação externa se inclinam mais para fornecedores e clientes e seguem um caminho definido 

para mudar a análise dos processos de inovação para uma visão de rede. 

O vigésimo artigo analisado, de Smyth e Razmdoost (2019) trazem uma abordagem 

relacionada ao contexto das empresas prestadoras de serviço que gradativamente passam a 

adotar práticas que contribuam com a entrega de valor ao cliente, como por exemplo, os serviços 

de gerenciamento de projetos. Nesse contexto, os autores afirmam que permanece uma falta de 

profundidade no design do serviço e uma desconexão entre o serviço de entrega do projeto, o 

serviço de gerenciamento de ativos (bens) e o suporte à experiência do usuário final no uso de 

ativos (bens). Identificam a falta de estudos aprofundados e de trabalho empírico suficiente para 
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explorar e examinar os problemas, bem como avaliar com segurança as teorias existentes acerca 

do tema Inovação em Serviços. Os autores identificam uma assimetria de poder nas interações 

entre várias funções, em particular entre as organizações de construção e gerenciamento de 

bens, o que leva a como os resultados de valor são distribuídos, especialmente os retornos 

financeiros. Os autores corroboram com o preconizado pela SDL, no que tange à cocriação de 

valor, e enfatizam que esta, envolve necessariamente interações para influenciar o design do 

serviço no front end do projeto. Reforçam a ausência de modelos genéricos para fins de 

consistência, vinculados a recursos organizacionais que não são cocriados e que precisam ser 

integrados no processo de Inovação, como insumos, projeto por projeto. Assim, segundo eles, 

na medida em que não existem modelos genéricos de design de serviço e o serviço não é 

personalizado de maneira centrada no cliente, o risco de co-destruição de valor surge devido às 

consequências não intencionais, especialmente no design de serviço. Essas são algumas das 

áreas que merecem ser examinadas no futuro, baseadas em questões-chave que permaneceram 

sem resposta. Os autores deixam uma série de questionamentos que, segundo eles, permanecem 

sem resposta consistente e que sustentam a necessidade de maior aprofundamento nos estudos 

específicos que envolvem as relações e os processos de geração de valor na inovação em 

serviços, inclusive sobre a aplicabilidade e as contribuições da S-D Logic para a ampliação do 

potencial de inovação em serviços. 

No próximo item são abordadas as relações que a literatura pesquisada estabelece entre 

a SDL e a Inovação em Serviços. 

 

2.4.2 Relações Estabelecidas entre SDL e IS na Revisão da Literatura   

 

Cada artigo foi analisado buscando identificar as relações existentes e já estabelecidas 

pela literatura entre os dois constructos (i) S-D Logic e (ii) inovação em serviços.  Para que essa 

análise possa ser mais bem compreendida, faz-se necessário retomar a apresentação das 

premissas da SDL: 

PF1: A aplicação de habilidades e conhecimentos especializados constitui a unidade 

fundamental de troca; 

PF2: Transações indiretas mascaram a unidade fundamental de troca; 

PF3: Bens são mecanismos de distribuição para a provisão de serviços; 

PF4: Conhecimento é a fonte fundamental da vantagem competitiva; 

PF5: Todas as economias são economias de serviços; 
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PF6: O consumidor é sempre um Coprodutor; 

PF7: A empresa pode apenas fazer proposições de valor; 

PF8: Uma visão centrada em serviço é orientada para o consumidor e relacional; 

PF9: Organizações existem para integrar e transformar competências micro 

especializadas em serviços complexos que são demandados no mercado; 

PF10: O valor é sempre único e fenomenologicamente determinado pelo beneficiário. 

 

O quadro 6 apresenta as relações de convergência estabelecidas entre as afirmações 

identificadas em cada artigo e as premissas estabelecidas pela S-D Logic. 

 

Quadro 6 – Relações de convergência das premissas da S-D Logic pela revisão integrativa da literatura. 

ID Autor/Artigo 
Premissas 

(Convergência) 

1 

LUSCH, Robert F.; VARGO, Stephen L. Service-dominant logic: 

reactions, reflections and refinements. Marketing theory, v. 6, n. 3, p. 

281-288, 2006. 

Todas as Premissas 

2 

VARGO, Stephen L.; LUSCH, Robert F. Service-dominant logic: 

continuing the evolution. Journal of the Academy of marketing Science, 

v. 36, n. 1, p. 1-10, 2008. 

Todas as Premissas 

3 
LUSCH, Robert F.; VARGO, Stephen L. The service-dominant logic of 

marketing: Dialog, debate, and directions. Routledge, 2014. 
Todas as Premissas 

4 

VARGO, Stephen L.; LUSCH, Robert F. From goods to service (s): 

Divergences and convergences of logics. Industrial marketing 

management, v. 37, n. 3, p. 254-259, 2008. 

Todas as Premissas 

5 

LUSCH, Robert F.; VARGO, Stephen L.; O’BRIEN, Matthew. Competing 

through service: Insights from service-dominant logic. Journal of 

retailing, v. 83, n. 1, p. 5-18, 

Todas as Premissas 

6 

BETTENCOURT, Lance A.; BROWN, Stephen W. From goods to great: 

Service innovation in a product-dominant firm. Business Horizons, v. 56, 

n. 3, p. 277-283, 2013. 

Todas as Premissas 

7 

SKÅLÉN, Per et al. Exploring value propositions and service innovation: 

a service-dominant logic study. Journal of the Academy of Marketing 

Science, v. 43, n. 2, p. 137-158, 2015. 

Todas as Premissas 
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ID Autor/Artigo 
Premissas 

(Convergência) 

8 

LIAO, Shuling; CHOU, Cindy Yunhsin; LIN, Tzu-Han. Adverse 

behavioral and relational consequences of service innovation failure. 

Journal of Business Research, v. 68, n. 4, p. 834-839, 2015. 

PF1; PF6; PF10 

9 

LINDHULT, Erik et al. Value logics for service innovation: practice-

driven implications for service-dominant logic. Service Business, v. 12, n. 

3, p. 457-481, 2018. 

PF3; PF4; PF6; PF8 e 

PF10 

10 

HSIEH, Jung-Kuei; HSIEH, Yi-Ching. Dialogic co-creation and service 

innovation performance in high-tech companies. Journal of Business 

Research, v. 68, n. 11, p. 2266-2271, 2015. 

Todas as Premissas 

11 

PRAHALAD, Coimbatore K.; RAMASWAMY, Venkat. Co‐creation 

experiences: The next practice in value creation. Journal of interactive 

marketing, v. 18, n. 3, p. 5-14, 2004. 

PF6 e PF7 

12 

KINDSTRÖM, Daniel; KOWALKOWSKI, Christian; SANDBERG, Erik. 

Enabling service innovation: A dynamic capabilities approach. Journal of 

business research, v. 66, n. 8, p. 1063-1073, 2013. 

PF1; PF4; PF5 e PF9  

13 
WITELL, Lars et al. Defining service innovation: A review and synthesis. 

Journal of Business Research, v. 69, n. 8, p. 2863-2872, 2016. 
PF4; PF8 e PF9 

14 

LIU, Feng-Hsu; HUANG, Tseng-Lung. The influence of collaborative 

competence and service innovation on manufacturers’ competitive 

advantage. Journal of Business & Industrial Marketing, v. 33, n. 4, p. 

466-477, 2018. 

PF4; PF6 e PF8 

15 

RANDHAWA, Krithika; SCERRI, Moira. Service innovation: A review of 

the literature. In: The handbook of service innovation. Springer, London, 

2015. p. 27-51. 

PF4; PF6 e PF9 

16 
LEMOS, Cristina. Inovação na era do conhecimento. Parcerias 

estratégicas, v. 5, n. 8, p. 157-180, 2009. 
PF4; PF6; PF8 e PF9  

17 

KLEMENT, Claudia Fernanda Franceschi. Gestão da inovação em 

serviços: estudo comparativo de casos no setor de tecnologia da 

informação e comunicação. Anais. Encontro da ANPAD, Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, Brasil, v. 36, 2012. 

PF3 e PF6 

18 

CHEN, Ja-Shen; TSOU, Hung-Tai; CHING, Russell KH. Co-production 

and its effects on service innovation. Industrial Marketing Management, 

v. 40, n. 8, p. 1331-1346, 2011. 

PF4 e PF6 

19 

HIDALGO, Antonio; D'ALVANO, Luigi. Service innovation: Inward and 

outward related activities and cooperation mode. Journal of Business 

Research, v. 67, n. 5, p. 698-703, 2014. 

PF1; PF4; PF6 e PF9 



67 

 

ID Autor/Artigo 
Premissas 

(Convergência) 

20 

SMYTH, Hedley; RAZMDOOST, Kamran; MILLS, Grant RW. Service 

innovation through linking design, construction and asset 

management. Built Environment Project and Asset Management, 2019. 

PF4; PF6 e PF9 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na revisão da literatura. 

 

Para que fosse possível a realização do quadro 6, foi estabelecida uma relação das 

características encontradas nos artigos com as premissas da S-D Logic, embora, nem todos os 

autores utilizem o termo premissa. Assim, como forma de melhor sintetizar a revisão da 

literatura, o quadro 7 apresenta as principais características da S-D Logic destacadas no decorrer 

do texto, com foco na inovação de serviços, descrita na seção 2.4.1. 

 

Quadro 7 – Características identificada na revisão integrativa da literatura  

Item Autor/ Ano Principais Temas Identificados  

1 Smyth e Razmdoost (2019) Entrega de valor; Cocriação; Interação  

2 Lindhult et al. (2018) Lógica de valor; Relação com o cliente; participação do Cliente  

3 Liu e Huang (2018) 
Competências e Conhecimento; Interação e colaboração; Cliente 

ativo; cocriação; troca de conhecimento.  

4 Witell et al. (2016) Principais características da Inovação em Serviços 

5 Hsieh e Hsieh (2015) 
Interações e relacionamento; Cocriação e colaboração; 

comunicação; cliente ativo 

6 
Lusch e Vargo (2006; 2008; 2014; 

2015) 

Geração de Valor; Cocriação; Relacionamento; Conhecimento; 

Interação 

7 Randhawa e Scerri (2015) Cocriação; Colaboração; Conhecimento; Proposição de Valor 

8 Liao et al. (2015) 
Relacionamento e Interação; Consumidor ativo (customização) e 

proposição de valor 

9 Skålén et al. (2014) 
Proposição de valor; Relacionamento; conhecimento; cocriação; 

colaboração e redes 

10 Klement (2012) Gerar valor; Comportamento do consumidor;  

11 Chen et al. (2014) Cocriação e coprodução; Relacionamento; Conhecimento 

12 Hidalgo e D'alvano (2014) 
Cocriação de valor; Coprodução; Colaboração e rede; 

Conhecimento 
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Item Autor/ Ano Principais Temas Identificados  

13 Kindström et al. (2013) Redes e colaboração; Relacionamento; Conhecimento 

14 Bettencourt e Brown (2013) Proposição de valor; Relacionamento 

15 Klement (2012) Gerar valor; Comportamento do consumidor;  

16 Lemos (2009) Inovação e Proposição de valor 

17 Grönroos (2006) Relacionamento; proposição e entrega de valor; 

18 Prahalad e Ramaswamy (2004). 
Cocriação de valor; Cliente ativo; Comportamento do 

consumidor; Relacionamento e colaboração;  

Fonte: a autora, com base na revisão da literatura. 

 

A partir da análise que possibilitou a construção e elaboração do quadro 7, destaca-se, 

que algumas características se repetem com frequência pelos autores estudados. Assim, o 

quadro 8 apresenta essa categorização, como fora de sintetizar o conhecimento. 

 

Quadro 8 – Síntese das características da S-D Logic em inovação de serviços 

Item 

Temas 

encontrados 

na literatura 

Sub temas encontrados 

na literatura 
Autores 

1 Serviço 

Processo de entrega de 

valor ao consumidor / 

cliente.  

Smyth e Razmdoost (2019); Lindhult et al. (2018); 

Lusch e Vargo (2006; 2008; 2014; 2015); Randhawa e 

Scerri (2015); Liao et al. (2015); Skålén et al.(2014); 

Klement (2012); Hidalgo e D'alvano (2014); Bettencourt 

e Brown (2013); Klement (2012); Lemos (2009); 

Grönroos (2006); Prahalad e Ramaswamy (2004) 

2 Serviços 

Características especiais de 

serviço. Esforços 

empregados na execução 

do Serviço 

Witell et al. (2016); Randhawa e Scerri (2015); Liao et 

al. (2015); Skålén et al. (2014); Klement (2012); Hidalgo 

e D'alvano (2014); Bettencourt e Brown (2013); 

Randhawa e Scerri (2015); Liao et al. (2015); Skålén et 

al. (2014); Klement (2012); Hidalgo e D'alvano (2014); 

Bettencourt e Brown (2013); 

3 
Geração de 

Valor 

Entrega de valor; lógica de 

valor; proposição de valor; 

gerar valor; cocriação de 

valor. 

Smyth e Razmdoost (2019); Lindhult et al. (2018); 

Lusch  e Vargo (2006; 2008; 2014; 2015); Randhawa e 

Scerri (2015); Liao et al. (2015); Skålén et al. (2014); 

Klement (2012); Hidalgo e D'alvano (2014); Bettencourt 

e Brown (2013); Klement (2012); Lemos (2009); 

Grönroos (2006); Prahalad e Ramaswamy (2004). 
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Item 

Temas 

encontrados 

na literatura 

Sub temas encontrados 

na literatura 
Autores 

4 Cocriação 

Participação com o cliente; 

colaboração; comunicação 

direta com o cliente; 

coprodução; cocriação de 

valor. 

Smyth e Razmdoost (2019);  Lindhult et al. (2018); Liu e 

Huang (2018); Liu e Huang (2018); Hsieh e Hsieh 

(2015); Lusch  e Vargo (2006; 2008; 2014; 2015); 

Randhawa e Scerri (2015); Liao et al. (2015); Skålén et 

al. (2014); Chen et al. (2014); Hidalgo e D'alvano 

(2014); Prahalad e Ramaswamy (2004). 

5 
Colaboração e 

Rede 

Colaboração; troca de 

conhecimento; 

comunicação direta com o 

cliente; coprodução. 

Liu e Huang (2018); Hsieh e Hsieh (2015); Liu e Huang 

(2018); Randhawa e Scerri (2015); Skålén et al. (2014); 

Chen et al. (2014); Hidalgo e D'alvano (2014); 

Kindström et al. (2013); Prahalad e Ramaswamy (2004). 

6 Conhecimento  Competências especiais.  

Liu e Huang (2018); Lusch e Vargo (2006; 2008; 2014; 

2015); Randhawa e Scerri (2015); Skålén et al. (2014); 

Chen et al. (2014); Hidalgo e D'alvano (2014); 

Kindström et al. (2013) 

7 Interação 

Relação com o cliente; 

relacionamento; cliente 

ativo.  

Smyth e Razmdoost (2019);  Lindhult et al. (2018); Liu e 

Huang (2018); Hsieh e Hsieh (2015); Lusch  e Vargo 

(2006; 2008; 2014; 2015); Liao et al. (2015); Skålén et 

al. (2014); Chen et al. (2014); Kindström et al. (2013); 

Bettencourt e Brown (2013); Grönroos (2006); Prahalad 

e Ramaswamy (2004). 

8 Fenômeno 

Comportamento do 

consumidor em 

determinado contexto.  

Klement (2012); Prahalad e Ramaswamy (2004). 

9 Inovação 

Inovar e criar algo em 

serviços, consumidor ativo 

- customização.  

Witell et al. (2016); Liao et al. (2015); Lemos (2009) 

Fonte: Elaborado pela  autora, com base na literatura. 

 

Destaca-se que os temas geração de valor, cocriação colaboração e redes e integração 

são altamente apresentados na literatura e a maioria dos autores os correlacionam com o sucesso 

na entrega do serviço ao cliente/consumidor.  
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Para fins de melhor entender, descreve-se as características baixo: 

Serviço: é abordado pelos autores como o processo de entrega de valor, que pode ser 

composto por bens e serviços. 

Serviços: compreende os esforços estruturados de acordo com as competências dos 

envolvidos, empregados na entrega do serviço. 

Geração de Valor: é entendido como objetivo fim do Serviço, é o resultado gerado 

pelo conjunto formado pela entrega de bens e serviços e deve ser positivo para o usuário. 

Cocriação: entende-se como inerente aos serviços, a participação ativa do 

cliente/usuário no processo de entrega de valor, adotando o papel de cocriador. (ver seção 

2.4.2.1); processo pelo qual se dá a criação de valor, com a participação ativa do 

cliente/consumidor. 

Colaboração e Rede: entende-se como colaboração a relação estabelecida entre 

diversos atores, presente no processo de entrega de serviço, com o propósito de compor uma 

solução mais adequada à necessidade do usuário, otimizando a utilização de recursos. Em 

serviços, o termo rede é abordado pelos autores como uma estrutura de relacionamento que 

permite a colaboração. 

Conhecimento: está presente em todas as etapas do processo de serviço, 

especialmente na inovação em serviços. Assume papel fundamental na entrega de valor e 

representa fator fundamental para o sucesso de uma organização de serviços. 

Interação: é entendida como o processo de entrega de serviços, consiste no momento 

em que o serviço efetivamente acontece e por meio do qual ocorre a cocriação e a geração de 

valor; compreende todos os momentos em que informações podem ser obtidas e fornecidas, 

contribuindo com o processo de criação. 

Fenômeno: no que tange à definição de valor, essa é caracterizada pela percepção do 

cliente ou usuário, de forma que é sempre única e fenomenologicamente determinada pelo 

beneficiário. 

Inovação: é abordada na literatura como toda e qualquer melhoria num serviço já 

existente ou a criação de um novo serviço. 

Destaca-se que a cocriação é um tema muito relevante tanto na inovação de serviços, 

como na S-D Logic, assim a próxima seção está dedicada para apresentar melhor esse tema. 

 

2.4.2.1 Criação de Valor 
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Como ilustrado no quadro 8 há uma convergência dos autores que abordam diferentes 

aspectos da inovação em serviço quanto à relação desta com a criação de valor, fortemente 

presente nas premissas da S-D Logic. Assim, entende-se como relevante contextualizar e 

conceituar a criação de valor, sob a perspectiva da inovação em serviços. 

De acordo com Prahalad e Ramaswamy (2004),o valor pode ser compreendido como 

resultado acrescentado a determinado contexto, seja ele promovido por um bem ou por um 

serviço prestado e está diretamente atrelado à utilidade que representa para cada caso. Na 

concepção tradicional do processo de criação de valor, os consumidores estavam "fora da 

empresa". A criação de valor ocorria dentro da empresa (por meio de suas atividades) e fora 

dos mercados, e era entregue aos clientes que tinham o papel de consumi-lo. Nessa perspectiva, 

o mercado, visto como um local de troca ou como uma agregação de consumidores, estava 

separado do processo de criação de valor (KOTLER, 2002), onde os consumidores não tinham 

nenhum papel na criação de valor. Seu papel era a troca e extração de valor (PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2004).  

Ainda segundo Prahalad e Ramaswamy (2004), essa realidade foi se transformando ao 

longo das últimas décadas, onde consumidores informados, conectados, capacitados e ativos 

estão aprendendo cada vez mais que eles também podem extrair valor no ponto de troca 

tradicional. A possibilidade de comunicação com diversos outros consumidores cria uma fonte 

alternativa de informação e perspectiva.  

Assim, os consumidores não estão mais totalmente dependentes da comunicação da 

empresa, eles podem escolher as empresas com as quais desejam ter um relacionamento com 

base em suas próprias visões de como o valor deve ser criado para eles. Munidos do 

conhecimento do ambiente de negócios cada vez mais transparente de hoje, os clientes estão 

muito mais dispostos do que no passado a negociar preços e outras transações com empresas. 

Estamos nos movendo em direção a um mundo em que o valor é o resultado de uma negociação 

implícita entre o consumidor individual e a empresa (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004).  

McKinsey (2000, p. 53) definiu a proposição de valor, com base no artigo de Lanning 

e Michaels (1988), como sendo: “uma declaração clara e simples dos benefícios, tangíveis e 

intangíveis, que a empresa fornecerá, juntamente com o preço aproximado que cobrará de cada 

cliente”. Anderson et al. (2006, p. 91), no entanto, apontam que o conceito apresenta 

ambiguidade, visto que “não há acordo sobre o que constitui uma proposição de valor para o 

cliente”.  
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No entendimento da GDL sobre proposições de valor, Ballantyne et al. (2011), devem 

ser consideradas as ofertas do mercado. De acordo com essa visão, o valor é entregue ao cliente 

pela empresa sem nenhum envolvimento direto do cliente. Contudo, na visão da GDL, em 

determinados casos, as proposições de valor podem ser cocriadas dentro de uma rede de 

provedores. Bititci et al. (2004, p. 259) sugere que as proposições de valor sejam determinadas 

"por um processo de gerenciamento em nível meta de toda a empresa estendida para alcançar 

sinergia estratégica e operacional" 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento da pesquisa e construção deste trabalho. Neste sentido, apresentam-se os 

caminhos percorridos para responder a seguinte questão de pesquisa: Quais as contribuições da 

S-D Logic para a inovação em serviços no contexto de empresas prestadoras de serviços de 

tecnologia da informação? 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa é pautada, quanto ao paradigma, na perspectiva autopoiética da 

Gestão do Conhecimento, em consonância com o interpretativismo, uma vez que trata da 

posição filosófica que busca dar sentido ao mundo, a partir do ponto de vista dos seres humanos 

(SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2009). 

Com base nos objetivos desta pesquisa, que buscou identificar as contribuições da S-

D Logic para a inovação em serviços no contexto de empresas prestadoras de serviços em 

tecnologia da informação, delineou-se metodologicamente os seguintes aspectos: 3.1 Visão 

do Conhecimento, 3.2 Lógica de Pesquisa, 3.3 Abordagem de Pesquisa, 3.4 Estratégia de 

Pesquisa, 3.5 Horizonte de Tempo, 3.6 Coleta de Dados e 3.7 Análise de Dados. 

A figura 8 representa o resumo do delineamento metodológico para esta pesquisa, que 

será detalhado na sequência.  
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Figura 8 - Delineamento metodológico  

 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

A abordagem metodológica utilizada nesta pesquisa é de natureza qualitativa, uma vez 

que essa possibilita explorar e entender o significado atribuído a um problema social 

(CRESWELL, 2010). A abordagem qualitativa é aplicada, visto que os dados são analisados de 

forma indutiva com interpretações realizadas pelo próprio pesquisador (CRESWELL, 2010). 

Quanto ao objetivo da pesquisa, esta, se caracteriza como descritiva (GIL, 1999). 
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3.2 VISÃO DO CONHECIMENTO  

 

A epistemologia é a área da ciência que estuda como ocorre o processo de conhecer da 

realidade, por quais meios e com que finalidades, e a sua explicação permite a compreensão e 

a inteligibilidade dos conhecimentos científicos, considerando que toda ciência é sustentada por 

uma fundamentação epistemológica (HMELJEVSKI, 2007). Dentre as correntes que abordam 

a visão do conhecimento, de acordo com Triviños (1992) e por Landry (1995) destacam-se de 

forma sucinta em: (i) objetivismo; (ii) subjetivismo; e (iii) construtivismo. Essas correntes, 

também denominadas de escolas epistemológicas, discorrem sobre particulares pontos de vista, 

as peculiaridades sobre os conhecimentos científicos, os modelos e a sua validação (LANDRY; 

ORAL, 1993).  

Para o objetivismo, a realidade é externa e independe da influência do sujeito, o objeto 

é a própria realidade, logo, neste sentido, o conhecimento é obtido pela observação e análise do 

objeto, por meio de características sensoriais (TRIVIÑOS, 2011). Nesta linha o objetivo é a 

descrição fiel da realidade, considerando compreender o todo, por meio de teorias (ROY, 1993), 

cuja visão do conhecimento indica que os problemas emergem quando são identificadas 

irregularidades em relação a algum padrão estabelecido. Uma reconhecida corrente filosófica 

que se caracteriza como representante do objetivismo é o empirismo e, esta, por sua vez, fornece 

o insumo necessário para formação do positivismo (LANDRY; ORAL, 1993). 

Na corrente do subjetivismo, em contraponto ao objetivismo, o sujeito representa o foco 

predominante, logo, o conhecimento está associado a este e, assim, conhecer o sujeito passa a 

ser prioritário se comparado com a avaliação dos fatos (LANDRY, 1995). Assim, os 

conhecimentos e o problema não possuem existência própria, eles dependem do sujeito. Por 

fim, não menos importante, na perspectiva do construtivismo, o fator considerado gerador do 

conhecimento é a interação entre o sujeito e o objeto, ou seja, entre o sujeito e o meio com o 

qual ele interage (LANDRY, 1995). Para o construtivismo, sujeito e objeto, são ativos na 

criação do conhecimento, no entanto, contribuem em diferentes níveis. Essa abordagem 

estabelece os dois elementos como necessários, complementares e sempre presentes na geração 

de conhecimento (TRIVIÑOS, 2011). 
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Adotar a visão construtivista consiste em aplicar conceitos, modelos, procedimentos, 

análise e resultados como elementos capazes de construir conhecimento, tendo como pano de 

fundo a interação entre sujeito e objeto (ROY, 1993). Segundo Hmeljevski (2007), essa 

construção de conhecimento ocorre a partir de objetivos estabelecidos com o propósito de gerar 

utilidade aplicável às necessidades do sujeito, sem necessariamente ter a pretensão de 

representar fielmente uma determinada realidade. Ainda segundo o mesmo autor, o problema 

de pesquisa deve ser compreendido como oportunidade de elaboração de representações úteis, 

que possam vir a ser aceitas e interpretadas pelos sujeitos para análise, entendimento e 

construção do contexto. Em relação ao objetivismo e o subjetivismo, a linha construtivista se 

posiciona de forma intermediária, dada a sua natureza de interação entre o objeto e o sujeito 

(LANDRY; ORAL, 1993). 

Considerando que o contexto da inovação em serviços está fortemente associado com 

a interação entre o sujeito e o meio (objetos), esta dissertação adota como visão de 

conhecimento a corrente construtivista. 

 

3.3 LÓGICA DA PESQUISA 

 

Partindo do pressuposto postulado por Da Silva e Menezes (2005), de que há dois 

métodos científicos para a delineação e geração de conhecimento científico sendo: (i) o método 

dedutivo e (ii) o método indutivo, este trabalho adota a lógica de pesquisa pautada no método 

indutivo, tendo em vista que, este, estimula análises a partir de um caso específico. 
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3.4 ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

De acordo com Merriam (1998) as abordagens de pesquisa podem ser classificadas em 

três grupos sendo: (i) quantitativa; (ii) qualitativa e (iii) qualitativa-quantitativa ou mista. A 

pesquisa quantitativa tem por objetivo a descrição e a confirmação de hipóteses e tem como 

orientação a exatidão, cujos arcabouços matemáticos e estatísticos consistem nas principais 

ferramentas de trabalho. Já na pesquisa qualitativa, o foco de interesse primário está associado 

a compreender o significado de fenômenos vivenciados, a partir da experiência humana, dentro 

de um determinado contexto. Por fim, a abordagem mista, como o nome sugere, consiste no 

emprego de instrumentos da abordagem qualitativa em conjunto com instrumentos da 

abordagem quantitativa (MERRIAM, 1998).  

Neste trabalho de pesquisa, foi definida como abordagem utilizada, a qualitativa. O 

escopo qualitativo está associado ao fato de ser necessário eliciar variáveis e fatores 

considerados relevantes para a compreensão do contexto de inovação em serviços, sendo estas 

variáveis e fatores de natureza subjetiva. 

 

3.5HORIZONTE DA PESQUISA 

 

De acordo com Collis e Hussey (2005), com relação ao horizonte de tempo, uma 

pesquisa pode ser classificada como transversal ou longitudinal. A pesquisa transversal é 

delineada com o objetivo de obter informações sobre variáveis em um período determinado. 

Nessa modalidade, os dados são coletados em um curto período, então são analisados e 

relatados (COLLIS; HUSSEY, 2005). Pode-se ilustrar também a pesquisa transversal como um 

congelamento de um determinado momento, de uma situação específica em andamento. As 

pesquisas longitudinais, por sua vez, buscam coletar dados em vários momentos no tempo, 

formando uma cadeia de estudos estendida. 

Para este trabalho, é adotado o horizonte de tempo transversal, considerando que fator 

e efeito são observados no mesmo momento histórico. 

 

3.6 COLETA DE DADOS  

 

O escopo de dados utilizados neste trabalho envolve dados primários e secundários. 

Neste item são descritos os métodos adotados para a coleta de dados primários e secundários 
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3.6.1 Coleta de Dados Secundários  

 

A etapa de revisão da literatura tem o objetivo de traçar um panorama aprofundado da 

literatura a respeito do tema escolhido, apresentando as principais abordagens e o corpus da 

teoria acumulada sobre uma temática até o presente momento. O referencial teórico, por sua 

vez, é construído em um ou mais tópicos, oferecendo um claro alinhamento com os objetivos 

da pesquisa (AZEVEDO, 2016). A revisão da literatura pode ser dividida basicamente em três 

tipos (FERENHOF; FERNANDES, 2014), conforme representado no quadro 9.  

 

Quadro 9 – Tipos de Revisão de Literatura. 

Tipo Narrativa Integrativa Sistemática 

Definição 

Tradicional ou exploratória, 

sem definição de critérios 

explícitos. Não há 

preocupação em esgotar as 

fontes de informações 

(CORDEIRO et al., 2007) 

É criação de estudos integradores de 

conceitos, métodos e opiniões para 

categorizar, objetivar e lançar novas 

perspectivas sobre um tema. Neste 

método, ter uma sistemática ajuda no 

processo. Busca contribuindo para o 

aprofundamento do conhecimento do 

tema investigado (ROMAN; 

FRIEDLANDER, 1998; ERCOLE; 

MELO; ALCOFORDA; 2014). 

É a pesquisa planejada, com 

adoção de método rigoroso 

para identificar, coletar, 

selecionar e analisar dados, 

com a preocupação de 

limitar vieses e erros 

aleatórios (COOK; 

MULROW; HAYNES, 

1997; CORDEIRO et al., 

2007). 

Propósito 

Informar pesquisas ou 

práticas pela sumarização 

(resumo) de processos ou 

experiências 

Revisar métodos, teorias, e/ou estudos 

empíricos sobre um tópico particular 

Sumariar (resumir) 

evidência concernente a um 

problema específico 

Escopo Limitado ou Amplo Limitado ou Amplo Limitado 

Amostra Pesquisa qualitativa 

Pesquisa quantitativa ou qualitativa; 

literatura teórica; literatura 

metodológica 

Pesquisa quantitativa de 

metodologia similar 

Análise Narrativa Narrativa Narrativa e Estatística 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Mariano e Rocha (2017). 
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Para este trabalho, foi adotada a revisão integrativa como método de revisão 

bibliográfica, cujas características indicam como mais adequada ao contexto a ser analisado e 

coerente com os objetivos da pesquisa.  

A revisão integrativa da literatura é a mais ampla abordagem metodológica dentre as 

revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para uma 

compreensão completa do fenômeno analisado (GANONG, 1987), e permite a combinação de 

dados da literatura teórica e empírica. Ainda segundo Ganong (1987), a revisão integrativa tem 

o objetivo de permitir o pesquisador mapear e avaliar com objetividade o conhecimento já 

existente sobre o tema da pesquisa e a partir desse ponto especifique uma pergunta a ser 

respondida por meio do desenvolvimento de novos conhecimentos e a partir do conhecimento 

existente (TRANFIELD; DENYER; SMART, 2003). Complementarmente a esses dados, 

foram utilizados também dados documentais, que consistem em documentos disponibilizados 

pela organização, como propostas comerciais, planos de gerenciamento projeto, plano de 

comunicação, pesquisa de satisfação, plano de mudança entre outros que compõem a base de 

conhecimento da organização e são utilizados diariamente como ferramentas nos processos de 

entrega de serviço. 

 

3.6.1.1 Seleção do Portfólio Bibliográfico 

 

A revisão integrativa da literatura segue uma estrutura de etapas, conforme apresentado 

nos tópicos a seguir. Como fontes de pesquisa foram utilizadas inicialmente as bases Scopus e 

Web of Science, por serem estas, as duas bases consideradas de maior relevância no campo das 

pesquisas interdisciplinares.  

A procura nas bases de dados limitou o período - uma vez que a temática que envolve 

o constructo S-D Logic apresenta publicações conhecidas a partir do ano de 2005. Contudo, 

para o tema inovação em serviços, foram consideradas publicações posteriores ao mesmo ano 

de 2005, salvo exceções das publicações consideradas clássicos da literatura sobre o tema, 

datados de período anterior. A busca foi realizada em outubro de 2019. 

 

3.6.1.2 Definição das Palavras Chave 
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Inicialmente foram definidas as palavras chave para cada um dos eixos de pesquisa, para 

ampliar a população de artigos. Foram utilizados como palavras-chave os termos na seguinte 

ordem: “Service-Dominant Logic” AND “Service Innovation”. 

 

3.6.1.3 Busca de Artigos a Partir das Palavras Chave 

 

Uma vez definidas as palavras chave, a busca foi realizada observando ainda os 

parâmetros de título (title), resumo (abstract), palavras-chave (keywords). Foram utilizados os 

filtros: a) por tipos de documentos - Article, Review e Book – sendo selecionados os dois 

primeiros por sofrerem revisão por pares, e os livros por apresentarem, tanto nos títulos como 

nos resumos, indícios de conteúdo válido para a pesquisa; e b) por idioma, inglês e português, 

pela possibilidade de leitura do material.  

 

3.6.1.4 Filtragem do Banco Bruto de Artigos 

 

Definidos os critérios e as palavras chave, passou-se para a etapa subsequente da 

pesquisa, que consistiu na filtragem dos artigos. O retorno dessa primeira busca, somando-se 

os resultados obtidos nas diferentes bases, trouxe 77 publicações consideradas válidas à 

pesquisa.  

Na segunda etapa da busca foi realizada análise que buscou verificar a presença de 

artigos repetidos entre as bases, tendo como resultado dessa etapa 64 publicações consideradas 

válidas à pesquisa. Na etapa seguinte - terceira etapa - foi realizada a análise preliminar dos 

artigos, com a leitura do título, do resumo e palavras-chave de cada uma das 64 publicações, 

chegando ao total de 44 publicações aptas à próxima etapa de análise.  

A quarta etapa foi a leitura na íntegra dos 44 artigos, onde se utilizou como critério de 

exclusão pesquisas que não relacionavam o processo da Inovação em Serviços ou a Service-

Dominant Logic ao contexto de serviços. Após aplicação desses critérios, foram selecionadas 

20 publicações para análise. O total de publicações consideradas válidas, como resultado da 

revisão da literatura foi de 20 artigos, conforme listados no quadro 10. 

 

Quadro 10 – Artigos resultado da revisão da literatura 

ID Portfólio Bibliográfico 

1 LUSCH, Robert F.; VARGO, Stephen L. Service-dominant logic: reactions, reflections and 



81 

 

ID Portfólio Bibliográfico 

refinements. Marketing theory, v. 6, n. 3, p. 281-288, 2006. 

2 
VARGO, Stephen L.; LUSCH, Robert F. Service-dominant logic: continuing the evolution. Journal 

of the Academy of marketing Science, v. 36, n. 1, p. 1-10, 2008. 

3 
LUSCH, Robert F.; VARGO, Stephen L. The service-dominant logic of marketing: Dialog, 

debate, and directions. Routledge, 2014. 

4 
VARGO, Stephen L.; LUSCH, Robert F. From goods to service (s): Divergences and convergences 

of logics. Industrial marketing management, v. 37, n. 3, p. 254-259, 2008. 

5 
LUSCH, Robert F.; VARGO, Stephen L.; O’BRIEN, Matthew. Competing through service: Insights 

from service-dominant logic. Journal of retailing, v. 83, n. 1, p. 5-18, 

6 
BETTENCOURT, Lance A.; BROWN, Stephen W. From goods to great: Service innovation in a 

product-dominant firm. Business Horizons, v. 56, n. 3, p. 277-283, 2013. 

7 
SKÅLÉN, Per et al. Exploring value propositions and service innovation: a service-dominant logic 

study. Journal of the Academy of Marketing Science, v. 43, n. 2, p. 137-158, 2015. 

8 

LIAO, Shuling; CHOU, Cindy Yunhsin; LIN, Tzu-Han. Adverse behavioral and relational 

consequences of service innovation failure. Journal of Business Research, v. 68, n. 4, p. 834-839, 

2015. 

9 
LINDHULT, Erik et al. Value logics for service innovation: practice-driven implications for service-

dominant logic. Service Business, v. 12, n. 3, p. 457-481, 2018. 

10 
HSIEH, Jung-Kuei; HSIEH, Yi-Ching. Dialogic co-creation and service innovation performance in 

high-tech companies. Journal of Business Research, v. 68, n. 11, p. 2266-2271, 2015. 

11 
PRAHALAD, Coimbatore K.; RAMASWAMY, Venkat. Co‐creation experiences: The next practice 

in value creation. Journal of interactive marketing, v. 18, n. 3, p. 5-14, 2004. 

12 

KINDSTRÖM, Daniel; KOWALKOWSKI, Christian; SANDBERG, Erik. Enabling service 

innovation: A dynamic capabilities approach. Journal of business research, v. 66, n. 8, p. 1063-

1073, 2013. 

13 
WITELL, Lars et al. Defining service innovation: A review and synthesis. Journal of Business 

Research. v. 69, n. 8, p. 2863-2872, 2016. 

14 

LIU, Feng-Hsu; HUANG, Tseng-Lung. The influence of collaborative competence and service 

innovation on manufacturers’ competitive advantage. Journal of Business & Industrial Marketing, 

v. 33, n. 4, p. 466-477, 2018. 

15 
RANDHAWA, Krithika; SCERRI, Moira. Service innovation: A review of the literature. In: The 

handbook of service innovation. Springer, London, 2015. p. 27-51. 

16 
LEMOS, Cristina. Inovação na era do conhecimento. Parcerias estratégicas, v. 5, n. 8, p. 157-180, 

2009. 

17 

KLEMENT, Claudia Fernanda Franceschi. Gestão da inovação em serviços: estudo comparativo de 

casos no setor de tecnologia da informação e comunicação. Anais. Encontro da ANPAD, Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, v. 36, 2012. 
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ID Portfólio Bibliográfico 

18 
CHEN, Ja-Shen; TSOU, Hung-Tai; CHING, Russell KH. Co-production and its effects on service 

innovation. Industrial Marketing Management, v. 40, n. 8, p. 1331-1346, 2011. 

19 
HIDALGO, Antonio; D'ALVANO, Luigi. Service innovation: Inward and outward related activities 

and cooperation mode. Journal of Business Research, v. 67, n. 5, p. 698-703, 2014. 

20 

SMYTH, Hedley; RAZMDOOST, Kamran; MILLS, Grant RW. Service innovation through linking 

design, construction and asset management. Built Environment Project and Asset Management, 

2019. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na revisão da literatura. 

 

Após todo processo de coleta e seleção dos dados (primários e secundários) descreve-

se o modelo dotado para a análise dos dados. Primeiramente por meio de revisão da literatura, 

corpus dos artigos conforme quadro 5 e posteriormente quanto aos dados obtidos na entrevista 

semiestruturada. 

 

3.6.2 Coleta de Dados Primários 

A escolha da organização para a coleta dos dados primários deu-se em função da sua 

natureza de atuação essencialmente de serviços de TI e por se apresentar como uma organização 

inovadora, tanto no que tange à composição de novas soluções para os seus clientes, quanto à 

melhoria constante dos processos aplicados para a entrega de valor, o que abrange fortemente 

as suas relações com os seus clientes e com os demais componentes da cadeia de valor. Outro 

aspecto que contribuiu para essa escolha, foi a experiência profissional da pesquisadora no 

mercado de serviços de tecnologia da informação. 

Os dados primários foram coletados por meio da aplicação de entrevistas 

semiestruturadas, com profissionais que ocupam diferentes funções dentro da organização, 

observando o critério de que as respectivas funções estejam diretamente relacionadas aos 

processos de entrega de serviços, ou seja, que caracterizem interface direta com os clientes e/ou 

usuários dos serviços oferecidos pela organização. As entrevistas foram realizadas período 

compreendido entre agosto 2019 e janeiro de 2020. 

Para a realização das entrevistas, foi utilizado um roteiro de pesquisa, que consiste num 

questionário composto por perguntas chave, abertas, que buscam cobrir de forma mais 

abrangente possível o cenário da organização estudada. As perguntas foram elaboradas a partir 

dos temas identificados na revisão integrativa da literatura (figura 9) como comuns aos dois 

constructos desta pesquisa. O objetivo foi de coletar o máximo de dados que permitissem uma 
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análise das práticas adotadas pela organização de serviços e dos resultados percebidos pela 

organização quanto à geração e entrega de valor para os seus clientes. Com isso, estabelecer 

uma análise da relação desses dados com as premissas da SDL e, por fim, como resultado, 

identificar as contribuições da SDL para a Inovação em Serviços, respondendo à pergunta de 

pesquisa deste trabalho. 

A entrevista semiestruturada consiste na aplicação de perguntas gerais, que permitem 

ao entrevistado discorrer sobre os temas de forma livre, a partir de perguntas chave, elaboradas 

pelo pesquisador com de forma a assegurar que estas abordem os tópicos de interesse na sua 

totalidade (GIL, 1999; TRIVIÑOS, 2011).  

Esse modelo de entrevista favorece a descrição dos fenômenos sociais, bem como a sua 

explicação e melhor compreensão da sua totalidade, ainda, segundo Triviños (2011), 

permitindo a participação ativa e consciente do pesquisador no processo de levantamento das 

informações. 

De forma complementar ao processo de entrevistas, foi utilizada também a observação 

participante, a partir da integração da pesquisadora no campo de observação, o que consiste na 

obtenção de informações complementares sobre o objeto do estudo de caso. De acordo com Yin 

(2009) a observação participante é um modo especial de observação, por meio do qual o 

pesquisador interage e é, ao mesmo tempo, parte do contexto estudado. Para a coleta dos dados 

primários, o procedimento adotado de entrevista semiestruturada consiste na realização de 04 

entrevistas presenciais, conforme quadro 11. 

 

Quadro 11 – Dados dos entrevistados 

Entrevistado Perfil 
Tempo da 

entrevista 

E1 
Gerente de Contratos – Interface com o cliente para a gestão da 

entrega de Serviços em contratos  
19’27”  

E2 
Gerente de Serviços – Responde por todos os gerentes de contrato da 

organização 
1h19’20” 

E3 
Gerente de Governança – Responsável pela governança da 

organização e pelos temas relacionados à Governança nos clientes 
46’59” 

E4 
Coordenador de Infraestrutura – Responsável pela gestão dos 

recursos técnicos especialistas que atuam nas entregas de serviços 
44’32” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a elaboração do artefato de pesquisa (Apêndice C) contendo as perguntas chave, 

a pesquisadora utilizou-se dos conhecimentos teóricos obtidos acerca do tema pesquisado, 

obtidos na etapa de revisão integrativa da literatura e, como complemento, o conjunto de 
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conhecimentos tácitos que compõem a experiência profissional da pesquisadora, relacionada 

ao meio onde a organização pesquisada está inserida. 

Antes de ir a campo, realizou-se uma verificação do roteiro das entrevistas com o grupo 

de pesquisa IGTI (Núcleo de Estudos em Inteligência, Gestão e Tecnologias para Inovação). O 

objetivo desta conferência foi assegurar ao máximo, que as perguntas estariam atendendo ao 

objetivo da presente pesquisa, além de conferir a possibilidade de as perguntas serem realizadas 

emergirem respostas relevantes a questão principal da pesquisa.  

 

3.7 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados foi realizada com foco na metodologia apresentada por Braun e 

Clarcke (2016), conhecida como análise temática. Para os autores, a essa metodologia é 

amplamente utilizada para análise de pesquisas qualitativas, visto que possibilita organizar e 

apresentar os dados de maneira objetiva e clara, por meio da identificação, análise e descrição 

de temas e subtemas (BRAUN; CLARKE, 2016).  

A análise temática trata-se de um método interpretativo, com uma forma 

subjetivamente flexível e acessível. Trata-se de um processo trabalhoso e moroso, pois por 

diversos momentos se faz necessário voltar para uma nova releitura dos dados antes de seguir 

em adiante, de maneira que possibilite melhor compreensão dos temas serem categorizados.  

Para Saldaña (2009) os temas que surgirem a partir da análise dos dados capturam a 

essência das experiências, de modo a formar um conjunto significativo, onde o pesquisador 

consegue criar e extrair novos conhecimentos. 

Em um primeiro momento, os temas da análise foram levantados de forma indutiva, 

resultando da experiência das próprias entrevistas. Em uma análise mais aprofundada, levou-se 

em consideração termos semelhantes e repetidos, que representavam relação à questão de 

pesquisa (BRAUN; CLARKE, 2006).  E em um terceiro momento, os temas e subtemas foram 

correlacionados com as questões apresentadas na revisão da literatura.  

Para Braun e Clarke (2006) a metodologia de análise temática é composta por 6 

fases:1) Familiarização dos Dados; 2) Geração de Códigos; 3) Reanálise ao nível mais amplo; 

4) Revisão dos temas; 5)  Definição e Refinamento dos temas e, 6) Relato dos Resultados. O 

quadro 12 ilustra cada fase dessa etapa desta etapa. 
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Quadro 12 – Análise Temática 

Fases da Análise Temática 

Fase inicial: familiarizar-

se com os dados 

Transcrições de dados 

verbais e marcação de 

ideias iniciais. 

Leitura e preparação 

do material. 

Seleção do corpus e conjunto 

de dados. 

Segunda fase: geração de 

códigos iniciais. 

Marcação manual, 

separando os temas 

latentes por cores. 

Releitura para 

descobrir dados 

relevantes. 

Organizar em grupos 

significativos. 

Terceira fase: reanálise 

ao nível mais amplo. 
Procura por temas.  Temas transitórios. 

Temas combinados, separados, 

refinados ou descartados. 

Quarta fase: rever temas. 
Temas apoiados por 

dados. 

Temas e subtemas 

satisfatórios. 
  

Quinta fase: definir e 

refinar os temas. 
Identificar a essência.  

Organizar 

(especificidade).  

Identificar e justificar 

(acompanhado da narrativa). 

Sexta fase: relatar. Escrever o relatório. 
Relacionar com a 

pergunta de pesquisa. 

Relato coerente e conciso dos 

dados. 

Fonte: Adaptado de Prim (2017) com base em Braun e Clarke (2006). 

 

A fase de familiarização com os dados iniciou-se com a transcrição das entrevistas e 

a impressão destas, como forma de facilitar as leituras e releituras iniciais, como forma de 

começar a criar os materiais que estriam válidos para a pesquisa.  Nesta fase, temas foram 

sugeridos de forma intuitiva e de maneira principiante, sem buscar alinhamento com revisão da 

literatura. 

Já na fase de geração de códigos, foi realizada uma leitura mais atenta das transcrições 

das entrevistas, além começar as marcações e alguns tipos de agrupamento dos temas por cores, 

ainda sem preocupação de alinhamento com a revisão da literatura e com a revisão integrativa 

integrativa. As partes das entrevistas que possuíam algum tipo de contribuição para pesquisa, 

foram grifadas com cores correspondentes ao significado daquela informação. 

Enquanto na reanálise de nível mais amplo foi dado início à preocupação de 

alinhamento com os temas encontrados na literatura, já com os temas macros agrupados e pré-

definidos, a fim de sintetizar os pontos relevantes levantados. 

Na revisão dos temas, os temas levantados na literatura foram confrontados com o 

resultado que emergiu das entrevistas, para visualizá-los de uma forma mais sistêmica, 

possibilitando melhor alinhamento entre eles.  
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Após revisar os temas, foi possível definir e refiná-los, concluindo assim, a fase de 

definição e refinamento dos temas. Com os temas definidos, realizou-se uma organização do 

material impresso, a fim de dar início a narrativa dos resultados. 

Por fim, na etapa de relatar os resultados, foi realizada a descrição destes, alinhando 

com a pergunta de pesquisa e com a revisão da literatura, de modo que os resultados se 

apresentem de forma consistente e relevante para contribuição do conhecimento científico. 
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4 RESULTADOS 

 

A presente seção apresenta os resultados encontrados a partir da análise da literatura 

juntamente com a apresentação da pesquisa realizada em duas empresas de serviços de 

Tecnologia da Informação. As informações sobre as empresas foram obtidas a partir da 

entrevista com os colaboradores destas, e a partir de referencial documental. Na sequência, 

apresentam-se as unidades de análise e na sequência os temas que despontaram na pesquisa. 

 

4.1 UNIDADE DE ANÁLISE DA PESQUISA QUALITATIVA  

 

Na presente seção é exposto informações sobre as empresas em análise, possibilitando 

compreensão do mesmo para melhor entendimento das análises que serão apresentadas no 

capítulo seguinte. 

 

4.1.1 Empresa de Serviços de tecnologia da Informação estudada.  

 

A "Organização A" foi escolhida por atuar no mercado de tecnologia há mais de 20 anos, 

com presença em todo o território nacional, atuando com a comercialização de bens para o 

mercado de TI, e oferecendo serviços que vão desde a consultoria para assessment (análise de 

contexto para identificação de oportunidades de melhoria), instalação e configuração de 

equipamentos para data centers, monitoramento e administração de ambiente tecnológico, 

soluções de segurança da informação entre outros.  

Historicamente, teve origem no objetivo de comercializar equipamentos (hardware), 

contudo, com o passar dos anos e seguindo o movimento do mercado de TI, passou a investir 

em estratégias que agregam valor ao cliente por meio dos serviços. Hoje, a receita mais 

relevante da empresa que faturou mais de 100 milhões de reais em 2019, está concentrada nos 

serviços. Significa dizer que atualmente, a comercialização de hardware consiste no meio para 

a entrega de serviços, o que converge com a filosofia estratégica preconizada pela S-D Logic e 

justifica a sua escolha para o estudo mais aprofundado, como meio de responder, por meio da 

análise das suas práticas, à pergunta de pesquisa desta dissertação. 
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4.2  TEMÁTICA DA LITERATURA E DAS ENTREVISTAS 

 

Na presente seção será apresentada a categorização dos dados resultante da análise da 

revisão da literatura e das entrevistas realizadas em campo. Conforme apontado na revisão da 

literatura, seção 2.4, foram identificadas as características que compõem a inovação em serviços 

como um dos constructos deste trabalho e as suas relações com as premissas da S-D Logic, 

igualmente constructo desta pesquisa, sintetizados no quadro 13.  

 

Quadro 13 – Temas da S-D Logic e Inovação em Serviços extraídos da revisão integrativa da literatura 

# Principais Temas encontrados na revisão da literatura 

1 Serviço 

2 Serviços 

3 Geração de Valor 

4 Cocriação 

5 Colaboração e Rede 

6 Conhecimento 

7 Interação 

8 Fenômeno 

9 Inovação 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, entende-se como resultado dessa etapa, uma visão inicial do conhecimento que 

já existe na literatura atual acerca das contribuições da S-D Logic para a inovação em serviços, 

de forma a sustentar a busca pela resposta à pergunta de pesquisa.  Significa dizer que na análise 

da revisão integrativa da literatura acerca dos constructos Inovação em Serviços e SDL, foram 

identificados como principais, os temas relacionados no quadro 13. Esses dados serão doravante 

confrontados com os resultados da pesquisa de campo, buscando identificar a relação desses 

com a prática adotada numa organização prestadora de serviços de TI, dentro do contexto da 

inovação em serviços. Essa análise permitirá responder à pergunta de pesquisa estabelecida 

para este trabalho, que busca identificar quais as contribuições da S-D Logic para a inovação 

em serviços no contexto de empresas prestadoras de serviços em tecnologia da informação. 

 Por uma questão de melhor entendimento, resgata-se esse quadro de forma sintética.  
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4.2.1  Temas da revisão da literatura identificados no campo 

 

Na presente seção, serão apresentados os temas que foram identificados na revisão 

integrativa da literatura e que foram identificados em campo. São eles:  

Os temas serviço e serviços estiveram presentes nas entrevistas realizadas, uma vez 

que os entrevistados fazem parte de uma organização predominantemente caracterizada pela 

prestação de serviços. Nas entrevistas ficou clara a diferença entre esses dois temas, embora 

nem sempre os entrevistados e/ou a própria organização tenham clareza conceitual sobre. 

Significa dizer que eles ocorrem na prática, de forma estruturada e em coerência com o 

estabelecido na literatura, especialmente na abordagem da S-D Logic. O Serviço é visto como 

a forma de entrega final ao cliente e para que eles sejam realizados, necessitam de competências 

envolvidas. Já os Serviços, são compreendidos como o conjunto de esforços empregados para 

a entrega do Serviço e, consequentemente, a geração de valor.  

Na análise temática das entrevistas emergiram os seguintes temas, também presentes 

na literatura: Serviço, Geração de Valor; Cocriação; Colaboração em Rede; Conhecimento; 

Interação, Fenomenologia e Inovação, conforme apresentado na figura 9. 

 

Figura 9 – Pontos convergentes SDL & IS 

 

Fonte: Elaborado pela  autora, com base na literatura e nas entrevistas semiestruturadas. 
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A figura acima ilustra os elementos comuns aos dois temas, constructos desta pesquisa. 

Essa relação de convergência reforça a aderência das premissas estabelecidas de forma 

conceitual pela SDL e que também são evidenciadas na pesquisa aplicada a uma organização 

de serviços de TI, por meio das entrevistas semiestruturadas. Abaixo são relatados os resultados 

da coleta de dados primários para cada um desses elementos, de forma a contribuir para a 

construção de uma análise que permita responder à pergunta de pesquisa desta dissertação. 

 

4.2.1.1Serviço 

 

O serviço é compreendido por todos os entrevistados como a essência da organização 

e como a forma pela qual a organização gera e entrega valor aos seus clientes. Na visão dos 

entrevistados, o serviço compreende todos os processos da organização, internos e externos, 

que contribuem de alguma forma para o resultado percebido pelos seus clientes e deve ser visto 

como um conjunto de variáveis que se complementam e que precisam ser constantemente 

melhoradas.  

 

[...] quando vendemos um produto para um cliente, pode ser a solução mais inovadora 

e avançada em termos de tecnologia e capacidade, mas no fim, o que realmente 

determina a satisfação desse cliente é a forma como essa solução foi entregue, 

implementada e a capacidade que transferimos a ele de operação dessa solução. Isso 

faz com que ele consiga extrair mais valor daquilo que ele adquiriu. Isso amplia o 

retorno sobre o investimento e torna o dia a dia do seu negócio mais fluido. Pra mim 

isso tudo é serviço (ENTREVISTADO 4). 

 

4.2.1.2 Geração de Valor 

 

Todos os entrevistados entendem a geração de valor como objetivo central da 

organização prestadora de serviços e enxergam como diferencial competitivo e fator 

determinante para a fidelização de seus clientes, assim como para o seu crescimento. Na visão 

dos entrevistados, ao passo que se gera valor efetivo para o cliente, este adota uma postura cada 

vez mais positiva em relação à organização e novas oportunidades surgem. Esse contexto gera 

crescimento para ambos e produz novos conhecimentos que são novamente empregados, 

estabelecendo um ciclo virtuoso de valor agregado. 

 

[...] num caso atual, utilizamos um modelo denominado value proposition design, 

colocando para cada sugestão de processo uma proposta de valor, que estabelece um 

link entre as ‘dores’ e os remédios e os Jobs que esse departamento tem e algumas 

ferramentas sugeridas. Cria um link entre os ganhos esperados aos ganhos sugeridos 
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pelo modelo. [...] gerar valor é priorizar as ações que tem relação direta com o core 

business do cliente. Para isso é imprescindível conhecer a real necessidade do cliente 

e formatar a solução para atender a necessidade de cada cliente, que é invariavelmente 

única (ENTREVISTADO 3). 

 

De forma geral, todos os entrevistados entendem a geração de valor como resultado da 

solução de algum problema, alguma dor específica que o cliente apresente e isso está 

diretamente relacionado com a inovação. Para alcançar essa solução, entende-se como 

necessária a melhoria de processos, com o emprego de novas ferramentas, de novos recursos 

ou mesmo com a remodelagem do uso dos recursos, ferramentas e processos já existentes. Fazer 

diferente é a ação percebida como a variável que impulsiona e dá forma à inovação em serviços 

e essa, é complementada pela proatividade. Segundo o entrevistado 1, ao ser proativa, a 

organização prestadora de serviços se antecipa ao problema utilizando a sua expertise e 

consegue evitar que problemas maiores ocorram no ambiente do cliente, evitando prejuízos ao 

negócio. Isso é percebido muito frequentemente pelos clientes como valor efetivo. 

[...] gerar valor é resolver os problemas do cliente sem onerar o cliente. E para isso 

acontecer eu preciso inovar. Se eu não inovar com a melhoria contínua dos processos, 

eu não vou agregar valor. [...] Um exemplo bem prático é, em termos técnicos, uma 

atualização do ambiente do cliente, manter o ambiente do cliente com os últimos 

patches aplicados para gerar segurança. No momento que eu faço isso proativamente, 

eu estou gerando valor porque eu estou me antecipando ao cliente, eu não estou 

onerando o cliente porque eu não estou esperando-o “vir atrás de mim”, eu estou 

fazendo isso proativamente (ENTREVISTADO 1). 

 

Com base nas entrevistas e nos exemplos citados, é possível compreender a relação 

com o preconizado pela SDL em relação à geração de valor, no que tange à experiência gerada 

para o cliente, que é única e temporal. O serviço é caracterizado para diversos e diferentes 

clientes sob os mesmos parâmetros, contudo, a tratativa dada às particularidades de cada cliente, 

compõem a geração efetiva de valor.  

Assim, perceber claramente essas necessidades e as características específicas são 

capacidades fundamentais para o sucesso na geração efetiva de valor. Nesse sentido, a 

organização inova ao passo que estrutura seus processos internos e prepara seu time baseado na 

premissa de criar a capacidade efetiva de atuar num contexto dinâmico e intensivo em 

conhecimento, ou seja, que exige alto grau de conhecimento técnico e comportamental, 

orientado a “pensar fora da caixa”. 

É importante ressaltar que a geração de valor adota perspectivas próprias do ponto de 

vista do cliente e do ponto de vista da organização, embora ambas possuam o foco no indivíduo 

como protagonista. Significa dizer que, enquanto o cliente percebe a geração de valor como 
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beneficio direto para si, seja individual ou enquanto negócio (nas relações B2B), a organização 

percebe a geração de valor de forma expandida, abrangendo os benefícios percebidos pelo 

cliente e os benefícios gerados para o meio, seja para si mesma ou para a rede que compõe toda 

a cadeia de geração e de entrega de valor ao cliente final. 

Neste item, os entrevistados mencionaram alguns dos termos que compõem as 

premissas da SDL como entrega de valor, proposição de valor, lógica de valor agregado, 

geração de valor e cocriação de valor. 

 

4.2.1.3 Cocriação 

 

O termo cocriação se apresentou inerente à abordagem de todos os entrevistados e 

evidenciado como um importante mecanismo de desenvolvimento e aprimoramento. A 

participação ativa do cliente no processo de entrega de serviços é real e necessária, segundo 

eles, para que o valor gerado seja efetivo. Foram citados durante as entrevistas, diversos 

exemplos onde a cocriação é claramente percebida.  

 

[...] quando iniciamos um contrato de serviços, basicamente sugerimos ao cliente os 

processos que já temos formatados. Quando o cliente já possui um modelo de 

governança mais maduro, buscamos ouvir as sugestões e compor um formato que 

melhor atenda às necessidades dele (ENTREVISTADO 3). 

 

Dentro da perspectiva da cocriação, o relacionamento com o cliente foi fortemente 

evidenciado como fator determinante. Segundo os entrevistados, uma boa relação com o cliente 

estabelece o ambiente necessário para inovar, uma vez que ele gera um laço de confiança e 

proporciona a abertura para que a organização possa testar novas possibilidades.  

O entrevistado 3 citou como exemplo um cliente que disponibiliza o próprio ambiente 

(infraestrutura de tecnologia da informação da empresa) para que seus fornecedores apliquem 

as suas soluções em caráter de teste, simulando em ambiente real a performance e o 

comportamento do ambiente frente às soluções testadas.  

Esse processo acelera o aprendizado em relação às soluções testadas e permite 

aprimorar com maior velocidade os produtos oferecidos pelos fornecedores. Por outro lado, o 

cliente tem em primeira mão oportunidade de experimentar os benefícios e avaliar os resultados 

efetivos de uma solução, antes mesmo de adquiri-la. Tem a oportunidade de sugerir melhorias, 

adequações que tornarão a própria experiência de uso mais produtiva e pela qual ele poderá 

obter maior valor agregado, considerando as características do próprio negócio. 
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A participação ativa do cliente na execução de serviços é entendida pelos entrevistados 

como fundamental. 

 

[...] eu acho que é fundamental o papel do cliente porque se eu não tiver o cliente com 

quem eu interaja, com quem eu trabalhe para fazer as coisas acontecerem, eu vou ser 

só um executor de coisas lá, que eu nem sei se está tendo resultado. Então eu tenho 

que tocar o dia a dia alinhado com o cliente, atendendo as necessidades do cliente. O 

cliente é quem vai me sinalizar quais são as prioridades dele por exemplo, então, tem 

que ser em conjunto com o cliente. Se o cliente não for ativo nisso não tem como fazer 

isso (o serviço) acontecer (ENTREVISTADO 1).  

 

Nesse contexto, a partir das entrevistas realizadas é possível identificar a presença e a 

importância de termos utilizados com ênfase na SDL, como a participação do cliente, a 

colaboração, a comunicação direta com o cliente, a coprodução e, por fim, a cocriação de valor. 

 

4.2.1.4 Colaboração e Rede 

 

O tema de colaboração em rede é compreendida pelos entrevistados como um conjunto 

de processos semiestruturados, que possibilitam à organização prestadora de serviços compor 

as suas soluções, somando recursos que podem ser, por exemplo, de natureza humana (mão de 

obra, expertise etc.) ou tecnológica (junção de funcionalidades específicas para ampliação da 

abrangência da aplicação de uma ferramenta etc.), provenientes de outras organizações 

parceiras, como fabricantes de soluções tecnológicas especialistas, por exemplo, ou mesmo de 

clientes que possuem uma estrutura organizacional e tecnológica consolidada. Este item 

mostrou-se presente nas entrevistas, especialmente relacionado às oportunidades de melhoria 

dos processos da organização prestadora de serviços, a partir das experiências e iniciativas já 

em funcionamento em clientes e/ou parceiros. Essas melhorias geram ganho para a própria 

organização ao otimizar a utilização dos próprios recursos e aumentar a sua eficiência.  

 

[...] o modelo de tomada de decisão para o processo de contratação adotado por um 

cliente, foi adotado para a decisão sobre qual ferramenta de TI utilizar na nossa 

organização (ENTREVISTADO 4) . 

 

Contudo, é importante evidenciar os efeitos dessas melhorias para os clientes, uma vez 

que os reflexos dessas melhorias acabam por impactar nos resultados obtidos no processo de 

geração de valor. Neste item, foi possível identificar a presença e a importância da aplicação de 
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temas abordados pelas premissas da SDL, como colaboração, troca de conhecimento, 

comunicação direta com os clientes e coprodução. 

 

4.2.1.5 Conhecimento 

 

O conhecimento foi percebido por todos os entrevistados como componente 

fundamental para o processo de inovação, contudo, é unanime a visão de que se faz necessária 

uma abordagem mais ampla, que englobe ainda habilidades e atitudes. Esse conjunto, que pode 

ser denominado de “competências” é determinante para o estabelecimento de uma relação 

positiva e construtiva com o cliente e, por consequência, para o sucesso dos serviços entregues 

e da organização como um todo. Para ilustrar esse contexto, foram citados exemplos onde 

ocorrem falhas de operação e a postura da empresa e dos atores envolvidos é determinante para 

restabelecer o nível de serviços, mas também para preservar e até fortalecer a confiança do 

cliente.  

 

[...] a relação se torna de longo prazo quando usamos uma postura ética e transparente 

com o cliente. Particularmente, prezo por ser sempre honesto com o que está 

acontecendo. Se erramos, a primeira atitude deve ser assumir o erro, se estamos 

inseguros, não há problema em deixar o cliente saber disso. Hoje na empresa a reação 

no caso de falha é muito rápida, há um escalonamento até o nível da presidência se 

necessário, de forma a tratar muito rapidamente o problema gerado 

(ENTREVISTADO 3). 

 

Ainda de acordo com o entrevistado 3, a tratativa de falha é ainda um ponto a ser 

melhorado. Há um movimento da organização para estabelecer um padrão de tratativa de 

correção, mas ainda não está consolidado, não está ainda no DNA da empresa tratar essas 

situações com método claro e objetivo. De acordo com todos os entrevistados, a organização se 

coloca cada vez mais criteriosa na seleção dos recursos que compõem o time responsável pela 

entrega dos serviços, destacando aspectos como ética e honestidade, clareza e objetividade, 

capacidade de trabalho em equipe e habilidades de negociação como exemplos de diferenciais 

competitivos que ajudam a construir uma relação saudável com o cliente e habilita todos os 

meios para a entrega efetiva de valor.  

Algumas habilidades foram destacadas pelos entrevistados como unidades 

fundamentais para o sucesso da organização e o estabelecimento de relações sólidas com os 

clientes. Dentre elas, a comunicação, a ética e a postura colaborativa. De forma macro, forma 
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citados em todas as entrevistas dois aspectos, a postura comportamental e o conhecimento 

técnico específico. 

 

[...] eu sempre considero dois aspectos: a postura comportamental e o conhecimento 

técnico (ENTREVISTADO 1). 

 

Outro aspecto importante mencionado é o conhecimento técnico aplicado, ou seja, a 

capacidade técnica dos recursos envolvidos na entrega dos serviços, como fator determinante 

para a qualidade percebida e pela satisfação dos clientes, que por sua vez determina o 

fortalecimento da relação cliente & organização. 

 

[...] se aquilo que a gente acordou não acontecer, isso gera problemas, e isso as vezes 

não está associado ao gerente do contrato ou o gerente do projeto, mas sim à qualidade 

da entrega. Isso afeta, com certeza a qualidade da relação com o cliente 

(ENTREVISTADO 1). 

 

Os dados levantados nas entrevistas acerca de conhecimento convergem para 

corroborar com a abordagem da S-D Logic, presente mais especificamente nas premissas PF1 

– “A aplicação de habilidades e conhecimentos especializados constitui a unidade fundamental 

de troca” - e PF4 – “Conhecimento é a fonte fundamental da vantagem competitiva”. 

 

4.2.1.6  Interação 

 

A interação no contexto da entrega de serviços é compreendida como determinante 

por todos os entrevistados. Na prática da organização, o processo interativo com os clientes 

consiste no “momento da verdade”, onde a geração de valor ocorre efetivamente. Essa 

interação, segundo os entrevistados, precisa ser conduzida com muito cuidado e de forma 

assertiva, a fim de estabelecer, preservar e ampliar a relação de confiança do cliente com a 

organização. É nisso que a empresa fornecedora de serviços deve se concentrar como foco e 

diferencial competitivo.  

A interação com o cliente é determinante em serviços desde o início do processo de 

execução dos serviços. No caso da organização estudada, o entrevistado 1 esclarece que a 

dinâmica de prestação de serviços ocorre a partir de um contrato, com escopo e alguns critérios 

definidos. Contudo, essas definições em tempo de venda são relativamente macro, há uma fase 

inicial da entrega que consiste no aprofundamento desses critérios, do escopo especifico e busca 
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compreender melhor as expectativas do cliente em relação a como os serviços contratados irão 

atender de fatos as “dores” que motivaram a contratação desses serviços.  

[...] o que eu faço hoje (como gerente de contratos), eu recebo o contrato, eu faço o 

kickoff interno para entender o que que é o contrato, o documento, e monto a 

apresentação do contrato para o cliente, depois disso eu vou para o cliente apresentar 

o que é o escopo do contrato, e aí normalmente eu tenho problemas. Salvo raras 

exceções, normalmente o que a gente vai entregar não é o que o cliente entende que 

contratou, o cliente sempre acha que é diferente daquilo que ele contratou, e aí eu 

tenho que trazer isso para dentro de casa e tratar. Normalmente é isso que acontece e, 

isso, eu tenho que fazer de uma forma cordial, e eu sempre me posiciono com o cliente 

no seguinte sentido: de que o que não estiver de acordo a gente tem que organizar, é 

só uma questão de organização. Claro, isso pode envolver um custo ou não 

(ENTREVISTADO 1). 

 

Neste item, foi possível identifica na prática da organização a presença e a importância 

da interação com o cliente no processo de execução dos serviços. Foram mencionados neste 

contexto também os termos complementares: relacionamento, cliente ativo e relação com o 

cliente. 

 

4.2.1.7 Fenomenologia 

 

O termo fenomenologia complementa a abordagem aplicada ao processo de interação 

e consiste no resultado experienciado pelo cliente/consumidor do Serviço. Esse resultado é 

fenomenológico porque é determinado por uma junção de fatores e variáveis únicos, com base 

na construção do conceito de valor do próprio cliente/consumidor. Esse conceito é igualmente 

único e individual, uma vez que influenciado por variáveis como crenças, valores, utilidade e 

tempo, por exemplo, atrelados a cada experiência de forma exclusiva.  

O contexto da fenomenologia aparece nas entrevistas, descrito no contexto da 

organização enquanto prestadora de serviços e reforça a necessidade de olhar para cada entrega 

de valor como uma composição única, que precisa ser adequada a um contexto específico. Esse 

é o diferencial competitivo percebido pelos entrevistados e que deve ser abordado pela 

organização como cerne da sua abordagem em relação ao mercado. O aspecto fenomenológico 

reforça e complementa o entendimento do papel do cliente como cocriador, uma vez que as 

ações e reações dele no momento da execução dos serviços interfere diretamente e de forma 

determinante no resultado produzido. Assim, percebe-se como os diversos aspectos abordados 

de forma mais específica nas premissas da SDL se complementam e interagem compondo uma 

linha de pensamento, ou seja, uma perspectiva filosófica sobre o todo relacionado a Serviços. 
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4.2.1.8 Inovação 

 

A inovação é percebida pelos entrevistados como inerente à prestação de serviços e 

representa a força motriz que impulsiona a organização a se manter competitiva e sustentável 

ao longo do tempo. Para o entrevistado 1, inovar significa “fazer melhor o que já vem sendo 

feito, é a melhoria do que já vem sendo executado”; para o entrevistado 2, inovar significa 

“superar expectativas”.  

Quando um cliente contrata um serviço ele espera que você atenda a necessidade. 

Superar a expectativa é ir além e atender necessidades que ele nem sabia que tinha, e também 

excedendo na qualidade do serviço prestado”; para o entrevistado 3, inovar significa uma 

constância, estabelecer ações duradouras e para isso é indispensável o poder do convencimento, 

de persuasão, engajando as pessoas e obtendo delas o envolvimento constante para dar 

sequência ao processo de melhoria e de geração de valor”. 

 

[...] Acontece tanta coisa nova, tanta coisa diferente o tempo todo que fica difícil falar 

que estamos inovando, porque basta olhar para o lado e ver que alguém está fazendo 

algo parecido. Então inovação em serviços é fazer melhor, é entregar para o cliente 

mais valor do que ele já recebia, é atender cada vez melhor as necessidades que ele 

possa ter (ENTREVISTADO 3).  

 

Para o entrevistado 4, “inovar significa fazer melhor sem onerar o cliente”. Embora 

tenham sido identificadas diferentes definições de novação no contexto da organização, 

percebe-se que essas definições convergem para uma visão comum de melhoria e de geração 

de valor para o cliente. 

Importante ressaltar algumas dificuldades mencionadas pelos entrevistados, no que 

tange à inovação e ao processo de melhoria. Uma delas se refere ao foco, uma vez que as tarefas 

do dia a dia e o próprio processo de resolução de problemas acabam sendo prioridade para a 

organização prestadora de serviços, em detrimento das ações mais consistentes no sentido de 

planejar e implementar ajustes que evitem novas falhas e/ou novos problemas.  

Assim, embora esse processo de melhoria esteja presente na maioria dos casos, em 

alguns, acaba não sendo implementado efetivamente ou de forma eficaz, gerando novo ciclo de 

problemas e tratativas de correção. Nesse sentido, os entrevistados mencionaram o movimento 

da organização, adequando a estrutura de gestão e governança, com o objetivo de viabilizar 

esse foco importante no estabelecimento de processos que possam compor um cenário cada vez 
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mais favorável à inovação, à eficiência e à eficácia. Esse cenário evidencia a dinamicidade dos 

serviços e da organização e a necessidade de constantes esforços em sentido de avaliar e 

estabelecer novas ações de melhoria ou de redesenho de um serviço ou de parte dele, tornando 

o ciclo de inovação permanente e eficaz. 

Esse contexto converge também para o preconizado pela S-D Logic e com o postulado 

pelos autores na literatura pesquisada sobre Inovação em Serviços, no que tange à cultura 

organizacional e à orientação da organização para a inovação e para a geração de valor. 

Significa dizer que tanto a inovação quanto a geração de valor precisam ser tratados dentro de 

uma abordagem organizacional e sistêmica, a partir de uma filosofia que sustenta a cultura 

organizacional da empresa prestadora de serviços e que norteia ações integradas que se 

complementam. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo apresenta a análise e discussão dos dados com base na literatura e nos 

dados levantados nas entrevistas realizadas em empresa prestadora de serviços, possibilitando 

que seja realizada a comunicação do conteúdo apresentado no capítulo 2, seção 2.4, com os 

resultados da pesquisa apresentada. Em seguida apresentam-se as discussões para novos 

aprendizados, que contribui para o avanço científico sobre as temáticas em questão. 

 

5.1S-D LOGIC E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS 

 

A literatura apresentou forte relação entre as premissas da S-D Logic e a inovação em 

serviços (VARGO; LUSCH, 2008; BETTENCOURT, 2013; SKÅLÉN et al., 2014; LIAO et 

al., 2015). Essa relação também foi identificada nas entrevistas realizadas em campo, quando 

os entrevistados apontaram para a geração de valor como sendo um foco das organizações, e 

que a S-D Logic traz consigo características determinantes para diferencial competitivo, em 

especial para a fidelização de seus clientes. Significa dizer que, não obstante se identifique uma 

aderência das premissas da S-D Logic ao contexto da inovação em serviços, essas, contribuem 

para a melhoria nos processos de inovação e podem ser adotadas como pilares balizadores de 

uma organização no que tange a Serviços e especialmente à inovação em serviços.  

Considerando que a S-D Logic aborda temas específicos dentro do contexto de serviços 

(VARGO; LUSCH, 2008), entende-se, a partir da pesquisa realizada, que a abordagem 

estabelecida para cada um desses temas pode servir de fundamento para o desenvolvimento de 

ações especificas nas organizações, com o objetivo de estabelecer um processo de inovação em 

serviços ou mesmo de melhorar um processo já existente (entrevistado 2).  

A S-D Logic se apresenta como uma abordagem filosófica (VARGO; LUSCH, 2014), 

uma linha de pensamento que fundamenta a postura a ser adotada por uma organização de 

serviços. Não como um framework, mas como uma orientação para que um ou mais frameworks 

sejam criados e aprimorados, com o objetivo de gerar mais valor efetivo para os clientes e/ou 

consumidores. Pode ser compreendida como um marco para uma mudança de paradigma, onde 

a organização passa a tratar o bem físico como mero meio de entrega de valor e adota uma 

postura que agrega serviços ao bem, caracterizando assim o valor efetivo, que é sempre 

fenomenológico.  



100 

 

Neste sentido, percebe-se nas entrevistas realizadas que, apesar da presença de 

processos bem definidos, cada contexto e cada cliente apresenta situações e necessidades 

especificas que precisam ser analisadas pontualmente e tratadas de forma adequada ao contexto, 

buscando gerar valor para aquele cliente. Essas tratativas são moldadas e tornam-se efetivas 

quando direcionadas com base em um fundamento, ou seja, uma linha de pensamento clara que 

traduz os valores adotados pela organização, o que converge com a abordagem “filosófica” 

apresentada pela SDL. Nesse sentido, a própria definição de valor é única para cada cliente e 

compreender essa definição na perspectiva do cliente consiste no primeiro desafio da 

organização prestadora de serviços. Contudo, quando isso acontece, a tradução assertiva desse 

conceito de valor é mais frequente e impacta em ações mais assertivas, o que aumenta 

significativamente as chances de sucesso no atendimento da real necessidade do cliente e das 

suas expectativas, o que, por consequência, impacta diretamente a percepção de valor gerado e 

da satisfação daquele cliente em relação ao serviço prestado e à organização prestadora de 

serviços. Essa cadeia determina a duração da relação do cliente com a organização prestadora 

de serviços, assim como a qualidade dessa relação.  

Significa dizer que a organização adota uma linha de pensamento que funciona como 

um pano de fundo orientador e balizador das ações e decisões que devem ser tomadas em função 

de potencializar a geração de valor para os clientes. Essa estratégia, segundo os entrevistados, 

assegura a competitividade da organização prestadora de serviços e determina o potencial 

inovador, uma vez que assegura a liberdade necessária para que os recursos especialistas 

envolvidos nas tratativas específicas, possam buscar soluções alternativas, levando em conta as 

características especificas do contexto e do cliente, seus valores e necessidades a serem 

atendidas, sem se desviar daquilo que representa a essência da organização prestadora de 

serviços. 

Um dos temas mais relevantes identificados na abordagem da S-D Logic e que impacta 

diretamente no processo de inovação em serviços é o papel do cliente ativo como cocriador de 

valor (SMYTH; RAZMDOOST, 2019; LINDHULT et al., 2018; LIU; HUANG'2018). Essa 

percepção também foi detectada por meio das entrevistas, quando na visão dos entrevistados, 

se o cliente percebe a sua importância, consequentemente adota uma postura cada vez mais 

positiva em relação à organização e novas oportunidades de parcerias emergem. Esse cliente 

que antes adquiria um bem por um “valor” que era atribuído a ele pela organização que o 

produzia, agora tem novas e infinitas formas de extrair valor desse mesmo bem. Neste sentido, 

Liu e Huang (2018), já apontavam para a importância da comunicação direta com o cliente.   
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Se tomarmos como base a organização pesquisada, temos um cenário onde o mesmo 

serviço é ofertado a diferentes clientes, como por exemplo o serviço de monitoração de 

ambiente de tecnologia da informação. Para cada cliente, esse serviço precisa ser formatado, 

modelado, de acordo com as especificidades do negócio desse cliente. Assim, parâmetros são 

adequados, critérios são estabelecidos, ferramentas são escolhidas, tudo de forma única, para 

cada cliente. Neste caso, existe a necessidade de conhecimentos específicos para cada área, 

conforme citado por Hsieh e Hsieh (2015) e percebido por meio do relatado por todos os 

entrevistados.   

Nesse contexto, identificamos temas abordados pela S-D Logic como a cocriação, 

considerando que toda adequação a um serviço, baseada na interação com o cliente, caracteriza 

uma cocriação. Nesse processo, estão presentes outros temas fortemente abordados pela S-D 

Logic, como a importância do conhecimento, a organização como integradora de micro 

competências para entrega de serviços complexos, entre outros. Os entrevistados enfatizaram 

de forma unanime a importância do conhecimento aplicado aos serviços e, especialmente, à 

Inovação em Serviços. Segundo eles, o processo de seleção e retenção de talentos é crucial para 

assegurar que recursos com conhecimentos, habilidades e atitudes adequadas possam compor 

as equipes da organização prestadora de serviços, especialmente as equipes que fazem a 

interface direta com os clientes.  

Ainda segundo os entrevistados, essas competências contribuem para a abordagem 

adequada, que potencializa a atuação do cliente como colaborador e cocriador, estabelecendo 

relações de parceria e ampliando as possibilidades de inovação à medida que mais 

conhecimento é gerado e compartilhado entre cliente e organização prestadora de serviços, 

corroborando com o exposto por Prahalad e Ramaswamy (2004). 

O tema colaboração esteve presente com enfoque mais relacionado às relações internas 

da organização, envolvendo as diversas áreas. Não foi abordada de forma mais ampla, conforme 

encontrado na literatura, onde se refere à junção de esforços de diferentes organizações, 

fornecedores e parceiros, com o objetivo de melhorar a entrega de valor para o cliente e/ou 

usuário. Contudo, é percebida como necessária para o melhor uso dos recursos e para a 

complementação de competências com foco em um objetivo comum. A exemplo da 

colaboração, todos os entrevistados discorreram sobre a importância das relações colaborativas 

e da atuação em rede, num nível de abrangência que se refere à organização, não estendendo 

essa análise para o mercado ou ambiente externo à organização. 
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Assim, conclui-se que todas as premissas da SDL foram identificadas na prática da 

empresa analisada. Não obstante elas apareçam com diferentes denominações ou 

caracterizações, cada uma das premissas se faz presente de forma mais ou menos intensa e pode 

ser percebida como componente de uma visão macro, correspondente a uma “filosofia” adotada 

pela organização, que enfatiza aspectos como a relação com o cliente/consumidor e a 

participação ativa deste no processo de geração de valor.  

Assim, é possível afirmar que a SDL, por intermédio da aplicação das suas premissas 

traduzidas em “pano de fundo” para ações da organização prestadora de serviços, contribui 

fortemente para o processo de Inovação em Serviços, uma vez que impacta direta e 

indiretamente no processo de melhoria contínua, estimulando e sustentando processos para a 

concepção de novas e melhoradas formas de entrega e geração de valor. 

Embora a organização estudada não apresente uma estrutura de framework que traduza 

as premissas da SDL em processos para a sua aplicação de maneira sistematizada e explícita, 

foi possível identificar a presença das premissas tanto nas práticas descritas pelos entrevistados, 

quanto nos conceitos que compõem a cultura organizacional presentes nos seus relatos e pontos 

de vista expostos. 

  



103 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação visou analisar quais as contribuições da S-D Logic para a inovação 

em serviços no contexto de empresas de tecnologia da informação. Para tal, fundamentou-se a 

pesquisa em uma revisão integrativa da literatura e um estudo pratico em uma empresa de 

serviços para o mercado de Tecnologia da Informação.  

O trabalho possibilitou identificar que as premissas da Service-Dominant Logic estão 

relacionadas na literatura à inovação em serviços e possibilitou identificar essas mesmas 

premissas sendo aplicadas na prática de uma empresa prestadora de serviços, dentro do contexto 

da Inovação. Embora os entrevistados demonstraram não adotar conscientemente as premissas 

da Service-Dominant Logic, ou seja, não demonstraram domínio sobre os conceitos da SDL, 

foi possível identificar que, na prática essas premissas são aplicadas. A identificação da 

aplicação das premissas da SDL na prática reforça a visão da Service-Dominant Logic como 

uma abordagem filosófica, a partir da qual os processos e ações da organização prestadora de 

serviços são estabelecidos, modelados e conduzidos. A consolidação da organização 

pesquisada, como ativa no mercado por mais de 20 anos traduz a sua capacidade competitiva e 

inovadora no contexto de Serviços, o que valida a eficácia dessas premissas na prática. Assim, 

é possível concluir, além da aplicabilidade, a pertinência e a relevância da abordagem da 

Service-Dominant Logic para a Inovação em Serviços. 

Neste sentido, o objetivo do trabalho foi atingido, aferindo a aplicabilidade dos 

conceitos preconizados pela SDL na inovação em serviços e ainda possibilitou aferir a partir 

dos depoimentos dos entrevistados, a importância dessa abordagem para o sucesso da 

organização prestadora de serviços, bem como para a composição de diferencial competitivo.  

Destaca-se que um dos pontos mais importante para esta pesquisa foi perceber a 

importância da interatividade das organizações com os seus clientes. E que por meio da 

aplicabilidade das premissas da SDL, são inúmeras as possibilidades de geração de valor por 

meio da cocriação, especialmente como insumo para a Inovação em Serviços. Observou-se 

também que a intensidade da relação ativa entre clientes e organização fornecedora de serviços 

impacta diretamente em relações mais duradouras, uma vez que tende a estabelecer um elo de 

confiança, onde novas demandas são geradas a partir da troca de conhecimento, na qual a 

organização tem a oportunidade de sugerir ou recomendar novos serviços ou soluções que 

ajudem a melhorar os resultados dos clientes, ou seja, que gerem valor e, em função desse elo 

de confiança, percebe-se uma propensão à maior receptividade dessas sugestões por parte dos 
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clientes, o que impacta diretamente na sustentação da empresa fornecedora e consolida a sua 

competitividade no mercado. 

Outro aspecto importante foi a identificação das premissas traduzidas na cultura 

organizacional da empresa estudada e evidenciadas nas práticas relatadas pelos entrevistados. 

Isso permitiu compreender como as premissas da Service-Dominant Logic podem ser aplicadas 

nas práticas de uma organização de serviços e quais os benefícios podem ser alcançados por 

meio dessa abordagem, tanto em termos de valor percebido pelo cliente final, quanto em termos 

de evolução da organização em relação à inovação dos seus processos e soluções. Nesse 

contexto, emerge outro aspecto importante, que compreende a criação e o compartilhamento do 

conhecimento, inerentes à inovação em serviços e que se apresentam como tema a ser explorado 

individualmente sob a ótica da competitividade. Especialmente na organização estudada, a 

composição de diferentes conhecimentos internos ou externos à organização, se mostra 

fundamental para a entrega de valor efetivo ao cliente e funciona como mola propulsora da 

Inovação em serviços. 

Por fim, não menos importante, foi possível compreender o contexto de Serviço como 

um universo potencial inovador, seja pela dinâmica das suas relações, seja pelas infinitas 

possibilidades que o tema pressupõe, tanto do ponto de vista da fenomenologia quanto pela 

velocidade com que se transforma e evolui. Assim, entende-se que a SDL aplicada ao contexto 

das organizações de serviços contribui fortemente para a melhoria dos processos e para o 

melhor aproveitamento dos potenciais inovadores e realizadores de toda a cadeia de geração e 

entrega de valor. 

Assim, conclui-se que essa pesquisa contribui para a ciência como estudo 

complementar aos já existentes relacionados aos temas Inovação em Serviços e SDL, no que 

tange às organizações prestadoras de serviços em tecnologia da informação. O trabalho  

contribui ainda para as organizações, especialmente as de serviços de tecnologia da informação, 

em relação às contribuições das premissas da SDL no contexto da inovação em serviços. 

5.3 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como oportunidades de trabalhos futuros, identificou-se que há uma necessidade de 

aprofundamento com relação à forma como as premissas da SDL podem ser aplicadas ao 

processo de Inovação em Serviços, incluindo a modelagem e proposição de um framework, que 

possibilite tornar os processos da Inovação em Serviços mais eficientes e eficazes.  
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Outra oportunidade de aprofundamento, está na possibilidade de estender o estudo a 

outras formas de organizações, em outros setores relacionados a serviços que envolvam 

organizações inovadoras.   
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APÊNDICE A – Revisão Integrativa da Dissertação  

 

Este apêndice visa apresentar os detalhes da revisão integrativa realizada sobre S-D 

Logic e inovação em serviços nas bases de dados. Para a elaboração da revisão integrativa 

seguiu-se seis etapas, as quais estão detalhadas no sendo elas: 1) elaboração da pergunta 

norteadora a partir do objetivo; 2) critérios de inclusão e exclusão; 3) identificação dos estudos 

pré-selecionados e selecionados; 4) categorização dos estudos selecionados; 5) análise e 

interpretação dos resultados e por fim 6) apresentação da revisão do conhecimento (BOTELHO; 

CUNHA e MACEDO, 2011). 

Etapa 01 – Pergunta Norteadora  

A questão norteadora para realização dessa revisão integrativa é: Quais as 

contribuições da SDL para a inovação em serviços no contexto de empresas prestadoras de 

serviços de tecnologia da informação? e baseia-se no objetivo geral dessa pesquisa. 

Etapa 02 – Critérios de Inclusão e Exclusão  

Para esta etapa iniciou-se com a definição das bases de dados que seriam exploradas. 

Dessa maneira, considerou-se para essa revisão bases de dados consagradas no meio acadêmico 

como Scopus®, Web of Science®, Scielo® e o Banco de Teses e Dissertações da CAPES. As 

bases Scopus®, Web of Science® foram selecionadas por possuírem um dos maiores acervos 

bibliográficos dentro do meio acadêmico e científico e suas publicações serem revisados por 

pares. A base Scielo® foi selecionada por ser uma importante base de pesquisas nacionais e 

América Latina, permitindo uma exploração das pesquisas no cenário nacional e pelo mesmo 

motivo, a seleção do banco de teses e dissertações da CAPES, mas com o foco na captação de 

teses e dissertações brasileiras relacionadas com a pesquisa.  

Os termos de busca foram definidos a partir de pesquisas iniciais e exploratórias que 

aconteceram nas bases de dados acima mencionadas incluindo o Google Acadêmico. Os termos 

utilizados nessa revisão integrativa para a estratégia de busca das literaturas foi “S-D Logic” e 

“service innovation”. No Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Os boleadores utilizados 

foram “AND” e “OR”. A primeira busca foi realizada em 22/04/2018, e a segunda 20/07/2019 

e foi possível verificar que não houve novas publicações nesse período. 

No Banco de Teses e Dissertações da Capes não foi encontrado nenhuma pesquisa que 

relacione os termos de buscas, enquanto, quando pesquisados separadamente encontra-se 137 

estudos relacionados à Inovação em Serviços e apenas nove sobre SDL, ao passo que apenas 

cinco deles tratam diretamente o tema. 
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Quadro 1 – Total de publicações encontradas. 

Bases pesquisadas Quantidade 

Scopus 45 

Web of Science 31 

Scielo 01 

Base Capes 00 

TOTAL 77 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

Com a busca realizada, os documentos foram agrupados por base de dados e 

importados para o software EndNote®, onde foi realizada a eliminação dos artigos duplicados, 

resultando em 64 artigos, quadro 2. 

 

Quadro 2 – Publicações sem duplicados. 

Ações de seleção Quantidade 

Total das buscas 77 

Eliminação de duplicados -13 

TOTAL 64 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

Etapa 3- Estudos pré-selecionados e selecionados 

Os estudos foram pré-selecionados de maneira qualitativa, a partir da leitura de seus 

títulos, resumos e palavras-chave, levando em consideração contribuições na perspectiva direta 

ao objetivo da pesquisa e contribuições para aspectos conceituais, colaborando para a 

justificativa da pesquisa. Com os artigos pré-selecionados, iniciou-se a leitura integral dos 

materiais selecionados. Para leitura integral foram selecionados 44 artigos. 
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Quadro 3 – Publicações após pré-seleção 

Ações de seleção Quantidade 

Total das buscas 77 

Eliminação de duplicados -13 

Sem aderência inicial na pesquisa -44 

TOTAL 20 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

Etapa 4- Categorização dos estudos selecionados 

Para esta etapa, foi realizada uma matriz de síntese, utilizando como o Excel como 

ferramenta, a fim de sumarizar e documentar informações extraídas dos artigos que foram lidos 

integralmente. As informações coletadas inicialmente foram: objetivo, metodologia, teoria ou 

conceito e seus principais resultados. Essa categorização possibilitou identificar os contextos 

trabalhados pelos pesquisadores além de detectar como as inovações sociais são tratadas quando 

relacionas à regeneração urbana.  

Em uma segunda matriz de síntese, e essa sim mais detalhada e alinhada com a questão 

norteadora foi documentada informações sobre: projetos apresentados, processos, atores, 

desafios, características de inovação social identificadas. 

Etapa 5- Análise e interpretação dos resultados 

Esta etapa é responsável pela discussão sobre os textos analisados a partir da matriz de 

síntese e está detalhada na seção 2.3 da presente dissertação. 

Etapa 6- Apresentação da revisão/síntese do conhecimento 

Esta etapa é responsável pela apresentação/síntese do conhecimento e está detalhada 

na seção 2.3 da presente dissertação. 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecimento 

 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO -UFSC – UNIVERSIDADE FEDEREAL DE SANTA CATARINA 

Linha De Pesquisa: Engenharia do Conhecimento Aplicado as Organizações 

Tema: Inovação Em Serviços 

Orientadora: Profa. Gertrudes Dandolini, Dra. 

Coorientador: Prof. Neri Dos Santos, PhD. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Prezado(a) Gestor(a)  

Estamos desenvolvendo uma pesquisa que tem como objetivo: analisar as 

contribuições da Service-Dominant Logic no processo de inovação em serviços no contexto de 

empresas prestadoras de serviços de tecnologia da informação. A sua participação é muito 

importante para nós. Assim, convido-lhe a responder este questionário. Em qualquer momento 

da realização deste estudo o participante poderá receber esclarecimentos adicionais que julgar 

necessários. O e-mail para contato com a pesquisadora é mabile.gatelli@gmail.com.  

Ressalta-se que todo o trabalho será norteado pela ética. Assim, o sigilo das 

informações será preservado e as organizações e iniciativas não serão identificadas, mesmo 

quando os resultados forem divulgados. Desde já, há o comprometimento com a 

disponibilização dos resultados obtidos, tornando-os acessíveis a todos os participantes neste 

estudo.  

Dados da Pesquisadora: 

Mábile Gatelli (Trabalho de Mestrado) 

Vínculo Institucional: Programa de Pós-Graduação em Engenharia do Conhecimento, 

da Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil),  

Para prosseguir com a pesquisa, assinale abaixo o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(   ) Aceito participar 

(   ) Não aceito participa 

 

 

mailto:mabile.gatelli@gmail.com
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APÊNDICE C – Roteiro da entrevista 

 

Roteiro de Entrevista:  

 

Contexto Geral: analisar as contribuições da Service-Dominant Logic no processo de 

inovação em serviços no contexto de empresas prestadoras de serviços de tecnologia da 

informação, baseado na prática das empresas e na experiência (conhecimento empírico) de 

profissionais em atividade no mercado atual. 

Com quem? com executivos de diferentes níveis hierárquicos e diferentes áreas (que 

realizam diferentes interfaces com o cliente no processo de entrega de serviços) de uma empresa 

de médio a grande porte, de (i) serviços de TIC e de segurança da Informação; 

O que? Selecionar premissas da S-D Logic - e perguntar se esses profissionais 

identificam/reconhecem a ocorrência dessas premissas na prática (dia-a-dia) do processo de 

inovação em serviços dentro das empresas e nas suas relações com os clientes; 

Como? Criar amostragem a partir dessas duas empresas, com 4 entrevistados, que 

permita uma base para análise qualitativa da aplicação prática daquilo que se deseja mostrar no 

trabalho de pesquisa. 

 

Perguntas Norteadoras  

 

Nome: ____________________________________________________________   Tempo de 

empresa ________________________ Função: ___________________ 

 

1) Com base na sua experiência, considerando o contexto da INOVAÇÃO EM SERVIÇOS, 

responda o questionário a seguir: 

 

2) O que é inovar no setor de serviços para você? 

 

3) Conte-me sobre o seu dia-a-dia na organização em que você trabalha. 

 

4) Na definição dos processos vocês fazem um contato direto com o ciente. Conte-me como 

ocorre essa relação?  

 

5) Quando a relação está se estabelecendo, existe algum aspecto que impacta ou determina a 

qualidade dessa relação?  

 

6) Falhas e insucesso fazem parte do setor de serviços. Explique-me como sua empresa trata 

esses acontecimentos e quais os possíveis impactos que essas situações causam, na sua opinião. 
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7) Como é formado o time de colaboradores da organização, responsável pelas interfaces com 

os clientes? E quais os aspectos que devem ser levados em consideração como unidades 

fundamentais para a formação desse time? 

 

8) Como você definiria o conceito de proposição de valor em serviços e qual a relação com a 

inovação em serviços de tecnologia? 

 

9) Na sua opinião, o que de fato gera valor para o cliente, considerando que a organização 

fornece bens (hardware e software) e serviços? 

 

10) Como você compreende o papel do cliente para a empresa? Você julga que este pode ter 

um papel ativo na construção de valor que a empresa se propõe a entregar?   

 

11) Qual a importância do relacionamento com o cliente na prestação de serviços e como esse 

relacionamento afeta a inovação em serviços? 

 

12) Use esse espaço para complementar com aspectos relacionados ao contexto de Inovação 

em Serviços, que você considera relevantes e que não foram eventualmente abordados nas 

questões propostas. 

 

Obrigada!!! 
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